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luat sfirșit lucrările sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale

în Pavilionul
Naționale a

iu continuat
i Economiei 
omîne lucrările sesiunii ex- 
re a Marii Adunări Națio-

conducătorilor partidului și 
fost primită cu puternice

itinuarea discuției generale 
cuvîntul : Alexandru Mo- 
membru al Biroului Po- 
C. C. al P. M. R., vice-

3 al Consiliului de Miniștri, 
Ștefan Matei, prim-secre- 

Mnitetului regional Argeș al 
dirom Belea, invitat din ne- 
iuneooara, general de ar- 
ontin Sălăjan, membru su-

Biroului Politic al C.C. al 
ministrul Forțelor Armate, 
stor, președinta G.A.C. din 
Plopeni, regiunea Dobrogea,

Comeliu Mănescu, ministrul Afaceri
lor Externe, deputatul acad. Zaha- 
ria Stancu, deputatul Ștefan Tripșa, 
maistru oțelar din Hunedoara, Erou 
al Muncii Socialiste, Dumitru Coliu, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R.

In încheierea discuției generale a 
luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghiu-Dej. Cuvintarea 
subliniată cu puternice și 
aplauze și ovații.

Biroul Marii Adunări Naționale a 
supus apoi deputaților un proiect de 
hotărire pentru aprobarea Raportului 
cu privire la încheierea colectivizării 
și reorganizarea conducerii 
turii.

La propunerea tovarășului 
ghe Gheorghiu-Dej, la votare
ticipat toți cei 11.000 de invitați la 
sesiune.

Intr-o atmosferă de puternică insu-

Gheorghe 
a fost 

îndelungi

agricul-

Gheor- 
au par-

flețire, participanții la sesiune — de- 
putațl și invitați — au votat în una
nimitate hotărîrea de aprobare a 
Raportului cu privire la încheierea 
colectivizării și reorganizarea condu
cerii agriculturii prezentat de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Deputatul Mihai Dalea, președintele 
Comisiei pentru agricultură și silvi
cultură a Marii Adunări Naționale, a 
prezentat apoi raportul comun al co
misiilor pentru agricultură și silvi
cultură, juridice și administrative 
asupra proiectului de lege cu privire 
la înființarea Consiliului Superior al 
Agriculturii și a consiliilor agricole 
regionale și raional..

Trecindu-se la votul secret cu bile, 
Marea Adunare Națională a votat 
legea in unanimitate.

Tovarășul Ștefan Voitec, președin
tele Marii 
rostit apoi
lucrărilor sesiunii.

In aclamațiile puternice și înde
lungi ale celor peste 11.000 de parti- 
cipanți, lucrările sesiunii au luat 
sfirșit.

Adunări Naționale, a 
cuvîntul de încheiere a

H O T Â R ( R E
siunea extraordinară a Marii Adunări Naționale consa- 
Incheierii colectivizării agriculturii aprobă raportul pre- 
de Președintele Consiliului de Stat, tovarășul Gheorghe 
■jhiu-Dej, - în care se face un bilanț cuprinzător al stră- 
r victorii obținute pe drumul construcției socialiste și se 
ă sarcinile ce stau în fața întregului popor pentru con- 
ezvoltare a agriculturii socialiste.
irea Adunare Națională consideră acest raport un în- 

pentru întreaga activitate viitoare a organelor centrale 
le de stat, a organelor agricole și a tuturor oamenilor 
din ""incultură.

unatâ primăvară!
i astăzi o zi de 1 Mai cum 

fost alta să-i semene. A
I cu haina de flori și ver- 
:u bucuria unei victorii pe 
ui nostru a purtat-o în vi- 
ințele sale cele mai frumoa.

luptat și a izbindit I
-uie in minte cuvintele atît 
oare rostite de tovarășul 
jlworghiu-Dej de la tribuna 
lări Naționale: „IN REPU- 
PULARĂ ROMINA SOC1A- 
i ÎNVINS DEFINITIV LA 

SATE". Prea mică parcă-i 
cuprindă atita bucurie... 
minile premergătoare lui 1 
pămîntul aburea dezbrăcin- 
le iernii, cînd năvălea seva 
i se deschideau mugurii, se 

succes opera de colectivi- 
■iculturii. Brazdele acestei 
ninunate au șters ultimele 
pe întreg păinintul patriei, 
nuncii de pe ogoare s-au 
narea horă a agriculturii 
a belșugului și a bunei-

țiți de sesiunea istorică a Marii Adu
nări Naționale, cu gîndul la tovarășii 
lor din uzine și fabrici, din mine, de 
la furnale, de pe pădurile de scli?le care 
îmbracă siluetele zvelte ale noilor clă
diri și construcții, nenumărate in în
treaga țară.

Sărbătoarea muncii a fost întîmpi- 
natâ cu un nou avint în muncă, sub 
semnul marilor victorii obținute in 
lupta pentru transpunerea in viață a 
sarcinilor mărețe trasate de Congre
sul al III-lea al Partidului. întregul 
nostru popor urmează cu nestrămuta
tă încredere politica partidului. Țelul 
suprem al partidului nostru este asi
gurarea bunăstării celor ce muncesc. 
Roadele grijii sale părintești le culeg 
oamenii muncii. Se îmbunătățesc
de an condițiile de viață, populația are

an

(Continuare in pag. a 2-a)

In Republica Populară Romină 
socialismul a invins definitiv 

la orașe si sate•I w

(Din raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale)-

(Agerpres)

puzderii.ca niște maci,Ciad purpurii tricouri _ ___. .____ , ,_______
In rindnri se revarsă și drumuri largi deschid. 
Privesc la fluviul roșu fi vast al primăverii
A tinereții forță, condusă de partid I

SI.VVA LUI 1 MAI
NICOLAE TĂUTU J

cutezătoare vise 
marea de azur !

noi pe stadioane, 
aa-n văpaia t drapel, 

sportivii in coloane,

seva din străfunduri ea urcă bucuria Se-ntrece primăvara cu 
Ea urcă pomi în floare 
Noi ridicăm spre viață
Imensă tinerețe cu mușchii de oțel !

Din sud ea nc aduce, în stoluri, cintătoai 
Noi ridicăm antene pe blocurile noi; 
împarte din înalturi comorile solare.

în , . ._ ________
împrospătând al ierbii catifelat chilim. 
Și-n noi partidul crește nemuritor tăria 
încrederii în era pe care-o construim !

împarte primăvara buchete aurite 
S’ soarelui parfumul i-l dă cu-al 
Allefii din uzine, din lioldele-nfrî

Ea ciocîrlii înalță cu aripe deschise,
Tăindu-le în zarea de armonii contur, 
Trezește-n noi partidul
Pe căile astrale, spre

Se'Utrecc primăvara cu noi în frumusețe.
Ea suie crengi cu muguri, noi ramuri de neon, 
Ea toporași, noi — schele sclipind de tinerețe, 
Ea codri, noi — orașe de-oțel și de beton !

/Voi revărsum in șarje incandescent șuvoi I .iz; lauri ai izlrnzii partidului i-aduc !

Un succes de prestigiu al fotbalului nostru
Mișcarea noastră sportivă a obți

nut un nou și strălucit succes de ră
sunet internațional: reprezentativa de 
juniori a Republicii Populare Ro
mine a cucerit cea de XV-a ediție 
a Turneului Internațional U.E.F.A.,

prilejuind clipe de neuitat zecilor de 
mij de spectatori prezenți duminică 
pe stadionul „23 August", precum și 
sutelor de mii care au urmărit finala 
la radio și televiziune. Tinerii repre
zentanți ai culorilor rominești în

d țara se împodobea ca să 
u flori și drapele sărbâtoa- 
: muncesc din lumea întrea- 
curești, într-o sală ca din 
r-un palat din metal și sti- 
lunat intr-o sesiune extra
sele Sfat al poporului, con- 
> ala biruință obținută sub 

partidului. 11.000 de oa- 
..*ii de la sate, 11.000 de 
-- oițelor bogate au venit 
ca laolaltă, cu deputății — 

-ic- — să dea impuls nou 
noastre socialiste, să

i ntului roade tot mai 
< mal bogate, spre binele

Emoționant și plăcut moment pentru jucători și spectatori !
Turul de onoare al juniorilor, in ovațiile entuziaste ale zecilor de mii de spectatori.

Turneul U.E.F.A. ne-au adus, o dată 
cu victoria lor de necontestat, și spe
ranța că, in sfirșit, și fotbalul — o- 
ceastă disciplină sportivă mult în
drăgită de masele de oameni ai mun
cii — va merge pe drumul celorlalte 
ramuri sportive care au contribuit și 
contribuie la creșterea prestigiului 
sportiv al țării noastre.

Satisfacția iubitorilor de sport a 
fost cu atît mai mare, cu cit ediția de 
anul acesta a Turneului U.E.F.A. a 
fost cea mai dificilă din istoria aces
tei importante competiții internațio
nale. Ea a însemnat, în același timp, 
— după cum au ținut să sublinieze 
marea majoritate a participanților ■— 
un mare succes pentru mișcarea noas
tră sportivă și din 
organizatoric. „Sint 
nat de organizarea 
în mod special de
spectatori care a asistat 
meciuri de juniori. Mulți și pricepuți !*

punct de vedere 
profund impresio- 
acestui Turneu și 
numărul mare de 

la aceste

P. GATU /
GH. NICOLAESCU.



I

Acolo unde 
recoltele

se
bogate...

CITIND SCRISORILE CORESPONDENȚILOR
Tntr-o sută de sate

De aici, de pe coama dealului, cu- 
fprind cu privirea și albia șerpuind a 
^Șiretului și pe aceea, ceva mai zveltă, 
‘<a Bistriței. Pe pământul dintre apele 
acestor riuri, situat nu departe de 
Bacău, și-au așezat vetrele cele patru 
fate care formează comuna Săucești.

Este vremea amiezii. Oamenii se 
-află pe cîmp. Se plămădește acum re
colta bogată a anului. împreună cu 
o „călăuză" ii caut de citeva ceasuri 
pe brigadierul Vasile Moldoveanu. 
Peste tot același răspuns „Acum a fost 

-aici. Ne-a dat citeva îndrumări și a 
pornit spre alte sectoare".

Omul care mă conduce mi-l arată 
— in sfirșit — pe cel căutat.

— Aista-i brigadierul nostru fruntaș.
Apoi, duce mâinile pilnie la gură și 

strigă :
— Tovarășe Moldoveanu! A venit 

’cineva de la București și vrea să te 
-cunoască...

Ne apropiem. In fața mea se află 
un tinăr, înalt, vinjos, cu părul 
scurt. Ne stringem miinile. Mi-e greu 
să încep discuția. Totu-și încerc :

— Cum merg treburile, tovarășe 
Moldoveanu ?

— Bine. Ne-au cam intirziat ploile, 
dar acum dăm bătălie mare. Avem 

-sprijin de nădejde in tractoriști. Ia 
-priviți-i cum brăzdează pămintul 1

Pe tarlale, tractoarele nu-și opresc 
clipă... răsuflarea. Este un du-te- 

■vino neîntrerupt... Brigadierul Va- 
sile Moldoveanu continuă să vorbeas
că cu însuflețire.

— Anul acesta am însămânțat peste 
2.000 de hectare. Am pus griu și po
rumb, floarea soarelui și cartofi, sfe- 
tclă de zahăr, ovăz și orz... Vom scoate 
■in acest an, in care au dispărut pen
tru totdeauna în țara noastră hatu
rile, mai mult decit oricind. Este an
gajamentul oamenilor noștri !

Mă atrage fermitatea . omului din 
fața mea. Ascult cu plăcere vorba 
^brigadierului Vasile Moldoveanu de la 
•G.A.C. „Zorile' socialismului", îi ur- 
zmăresc cu interes gesturile largi...

— 1962 — continuă el — este un ju- 
^biliar pentru gospodăria noastră. îm
plinim 10 primăveri de muncă laolal
tă și 10 ani de cind stilpii de electri
citate mărginesc ulițele satului. Se 
cuvine deci să cinstim aceasta cu noi 
succese. Cu vreme în urmă ne luam 

-la trintă cu nevoile. De cind parti- 
*dul ne-a luminat calea, arătindu-ne 
drumul spre belșug, luptăm cu toții 
■pentru produse cit mai multe, pentru 
sporirea avuției colective. Viața noas
tră este din ce în ce mai bună. Nu 
mai lucrăm pămintul așa cum
zeam de la bătrini. Avem acum me
tode științifice pe care inginerul nos-

au-

tru agronom ni le împărtășește zi de 
zi. In locul plugului tras de boi lu
crăm cu tractoare puternice fabricate 
la Brașov...

Brigadierul îmi ține o adevărată 
prelegere. Cuvintele 
certificat autentic al 
de la obscurantism 
știință a holdelor.

— Acu aș vrea să vă mai spun 
ceva. Nu fiindcă mata eșbi de la 
„Sportul popular" ci fiindcă ăsta-i a- 
devărul. In lupta pe care o dăm in 
permanență pentru sporirea produc
ției trebuie să avem trupul călit. Spor
tul ne ajută la aceasta. El ne este 
un prieten bun care ne călește și ne 
dă posibilitatea să petrecem clipe fru
moase. Astă iarnă ne-am întrecut în 
multe competiții. Au participat mulți 
fiindcă sportul se bucură la noi de 
căutare. Dovadă: avem aproape 400 
membri UCFS care fac sport in aso
ciația noastră „Șiretul-. Ne înzecim 
forțele pe terenul de sport și muncim 
mai bine. Dacă acum in toiul munci
lor agricole de primăvară trupul nu 
se mai lasă istovit, apoi treaba asta 
se datorește și sportului. Mai incolo, 
cînd sarcinile vor fi duse la îndepli
nire — in timpul liber — ne vom in- 
tilni din nou pe terenul de sport. 
Si vom fi bine antrenați. Fiindcă Ș> 
munca ajută sportului!

Si brigadierul — bine inițiat și în 
ale sportului — îmi vorbește despre 
înflăcărarea cu care sătenii își dis
pută intiietatea la gimnastică, atletism, 
fotbal, săniuș, șah, oină... îmi vor
bește apoi și despre fruntașii în sport, 
care se dovedesc acum fruntași ai 
muncilor agricole de primăvară (am 
reținut numele colectiviștilor Constan
tin Biban și Constantin Teacă), des
pre întrecerea sportivă pe care o 
tranșează de ani de zile reprezentati
va comunei Săucești cu reprezentati
vele sportive din comunele vecine.

Au trecut doar citeva minute de 
cind stau de vorbă cu brigadierul 
fruntaș Vasile Moldoveanu. Am aflat 
totuși in răstimpul acesta o sumede
nie de lucruri interesante. Aș fi vrut 
să-l mai ascult, dar din depărtare ci
neva îl strigă cu insistență.

— Trebuie să plec. Mă caută tova
rășii mei din brigadă. Acum fiecare 
minut prețuiește cit o oră. Veniți la 
noi spre vară și — atunci vom discuta 
mai mult, chiar pe terenul de sport...

A plecat. II urmăresc pînă dispare 
dincolo de coama dealului. Aș fi vrut 
să-i fac un portret. Și l-a făcut singur! 
Poate și l-a creionat chiar mai bine 
decit aș fi reușit eu...

lui constituie un 
trecerii țăranului 
la o adevărată

„După 15 zile de studiu în colectiv, 
ne seric Marin Luingu din comuna Le- 
lcasca, raionul Vedea, o sută de tineri 
și tinere din satele regiunii Argeș și-au 
strîns cu căldură mîinile și au pornit 
din nou spre casele lor. Cu numai două 
săptămîni în urmă ei erau doar sim- 
patizanți ai sportului, iar acum, iată-i 
instructori sportivi.

La cursul inițiat de consiliul regio
nal UCFS Argeș, cei o sută de săteni 
au învățat tot ceea ce trebuie să cu
noască un bun organizator al activită
ții sportive. în fiecare dimineață, proas
peții instructori au învățat de la cei mai 
buni profesori și antrenori diverse pro
bleme legate de practicarea unor disci
pline sportive, iar după-amiază ei ară
tau practic, pe stadion, cum și-au în
sușit lecția 
Anica Manea, 
Iordache s-au

Intr-o sută 
pornit o sută de inimoși instructori spor
tivi. Ei vor organiza mai bine activi
tatea sportivă, vor descoperi elemente 
talentate, care să reprezinte cu cinste 
culorile asociației lor în competițiile cu 
caracter raional și regional.

spun că vă scriu și în numele colegilor 
mei, care la fel ca și mine vor să 
mulțumească prin ziar conducerii clu
bului, s-o asigure că ne vom strădui 
să fim la înălțimea cerințelor, că vom 
învăța să obținem numai note de 9 și 
10. Vă rog, dacă se poate, publicați-ne 
angajamentele. Am să vă mai scriu cum 
decurg antrenamentele noastre".

Rugbiștii din comuna Ion Roată
Ru ghiul se practică acum și la sate! 

Fotograful amator Ștefan Ionescu din 
Ploiești trimis imaginea alăturată

selecționate pentm acest eonci 
tuși, s-a dus la poligon. Din 
standurilor de tragere urmărea 
cordare pe colegele sale, oare 
duiau să prindă ținta în că ta 
înălțătorul puștii. Ar vrea și 
încerce să caute ținta, dar... 
în ochi dorința, maestrul sporlu] 
Cri stea o cheamă la locul de 
După ce a tras, maestrul i-a 
mai vină pe la poligon. Dc ati 
toamna anului 
devenit 
progresa 
toarea Margareta Filip și-a aju:

1959, Marin C 
antrenorul ei. Con ști 
din zi în zi. Astăzi.

N. HRISTACHE

du j)ă-amiază ei 
cum și-au 

predată. Ioana Paladoiu. 
Ion Duminecă și Ilari on 
dovedit cei mai silitori*. 
de sate ale regiunii au‘

Scrisoarea unui viitor performer
Se numește Dan Berceanu și este elev 

în clasa a Vl-a la școala elementară 
nr. 186 din Chitila. Este pionier și vrea 
să ne împărtășească emoțiile trăite cu 
puțin timp în urmă.

„Poate nu mă credeți, dar de la vîrsta 
de 6 ani mă număr printre susținătorii 
sportivilor feroviari. L-am convins pe 
tata să mă ducă la aproape toate între
cerile la care iau jxirle sportivii clu
bului Rapid**.

în special a rămas prieten credincios 
echipei de fotbal. Și abia a așteptat 
să joace și el fotbal, să devină un 
membru activ al clubului. într-una din 
zilele trecute, și-a luat „inima în dinți", 
a discutat și eu alți prieteni și împreună 
9-au prezentat la clubul Rapid.

„Ce credeți ? Fără prea multă dis
cuție am fost invitați la vestiar. Am 
trăit emoții puternice în clipa cînd am 
intrat în camera de primire a echipa
mentului. Mă gîndeam că la fel ca și 
mine mulți jucători cu renume au pri
mit din același loc primul echipament 
sportiv. Apoi, stadionul... Cită diferență 
e să joci pe gazon și nu pe un teren 
oarecare, sau pe stradă. Acum, cînd mi 
s-a realizat marea dorință, aș vrea să 
vă rog și pe dv. ceva. Am uitat să tă

Fază din meciul de rugbi dintre Petrolul Ploiești și echipa sătească 
Ion Roată.

A fost o întrecere fru
pe care au cîștigat-o gazdele, 
experienței lor mai bogate. Dar 
nu păreau descurajați. Tinerii 
clin comuna Ion Roată, regiu- 

știau că sînt abia la în
că trebuie să învețe din

serul de tir: în sala de fesi 
fabricii „Partizanul Roșu", J 
Filip a primit înaltul tith^v> M 
A SPORTULUI, acordaje 

General al UCFS.

Un student ca multi

Crosul „Să întâmpinăm 1 Mai“

TINALIȘTII ȘI-AU DISPUTAT CU ÎNSUFLEȚIRE TITLURILE DE CAMPIONI
OOOOOOOOOCKXX »OOOOOOOOOOOOOC>

Finalele pe localități ale crosu- 
ȘA JMTTAă Df M ă R/ 1 M Al“ 

s-au desfășurat 
întreaga țarăt 
mii și 
dornici să 
campioni pe anul in curs, 
roasele corespondențe pe care 
primim zi de zi la redacție, in 
gătură cu sărbătorescul cros 
mase, ne descriu entuziasmul 

începători 
întreceri, 
demne de 
Iată care 

,Să

INTIMPINĂM 1 MAI' 
cu succes in 

stringînd la start 
mii de tineri sportivi, 
cucerească titlurile de 

Nume
le 

Ie
de 
ti-

neresc cu care at lefii 
și-aru apărat șansele in 
sau organizările frumoase, 
o competiție festivă...
sînt noii campioni ai crosului 
intimpinăm 1 Mai" in localitățile...

4XXXXXXXXXXX3000 JOOOOOCKSXXXXXXX-

£ FOCȘANI
t;

Peste 200 de participant!, reprezen- 
-tînd asociațiile sportive din orașul 
rnostru. au participat la întreceri viu 
disputate pentru desemnarea celor mai 

buni crosiști ai 
primăverii. Intere
sul manifestat in 
jurul concursului a 
fost deosebit 
mare și el 
ilustrat 
tul că

„clasice" de 
pe programul 

au mai figurat 
copii. Cei mai

s-au dovedit următorii: 
1. Sandu Moraru, 2. Ion Arge- 
3 Nicolae Mazilu (toți de la

probelor 
seniori, 
finala 

3>entru 
«al iști 
niori : 
țeanu.

de 
este 

și de fap- 
in afara 
juniori și 

competiției 
și curse 
buni fi-

Se-

în care pot fi văzuți, întrecîndu-se pe 
terenul rafinăriei „9 Mai“, tinerii colec
tiviști din comuna Ion Roată și petro
liștii ploieșteni. 
moașă, 
datorită 
învinșii 
sportivi
nea București, 
ceput do drum, 
experiența celor mai buni. De aceea, la 
despărțire, jucătorii echipei de rugbi 
Unirea — Ion Roată au strîns priete
nește mina adversarilor sptMiîndu-le: „Cu 
bine, pe curirid... !“

Studentul Traian 
printre zecile de 
țara noastră 
bucură de 
bucurie, 
compus o 
Mai. Iată

Nicolau sa 
mii de tin 

care învață, fac I 
viața noastră nouă,
studentul Traian j 
poezie 
citeva

închinată zi
strofe :

La 17 ani...

lexand.ru Măxinoiu (toți de la Lumina). 
Junioare : 1. Laura Nedelcu (Unirea), 
2. Constanța Borș (Lumina), 3. Irina 
Ștefănescu (Strungul). Copii : fete — 
1. Elena Ștefan (Se. elementară „Al. 
I. Cuza“), 2. Mihaela Vișan (Șc. el. 
nr. 4), 3. Maria Munteanu (Șc. el. 
„Al. I. Cuza“) ; băieți — 1. A. Ibrăi- 
leanu, 2. I. Seredenciuc (ambii de la 
Șc. el. nr. 4), 3. V. Teodorescu (Șc. el. 
„Al. I. Cuza“).

care
Ag-
Ibo-

OVIDIU GAVRILĂ-coresp.

mari din Tg. Mureș și-ar fi trimis 
reprezentanții la întreceri. Iată 
sînt primii clasați : Junioare : 1. 
neta Boloni, 2. Gisela Bereș, 3.
lia Maioran (toate de la Voința). Se
nioare : 1. Gisela Csdkor. 2. Sofia 
Capdebo, 3. Eva Balasz (toate de la 
Sanitarul). Juniori : 1. S. Papp (C.S.O. 
Mureșul), 2. L. Graf (Voința), 
Ballo (Voința). Seniori: 1. A.
2. C. Habet, 3. I. Pricop (toți 
Armata).

Margareta Filip, care la începutul a- 
cestui an a împlinit 17 ani, e o fată 
obișnuită din zilele noastre. Venită din 
satul Acriș. raionul Tg. Secuesc. la' școa
la profesională a fabricii „Partizanul 
Roșu" din Brașov, ea a devenit astăzi 
o lucrătoare destoinică, apreciată la 
locul ei de muncă. Corespondentul nos
tru regional, Carol Gruia, ne scrie că ea 
a fost atrasă. încă din școală, de 
vitatea sportivă. îi plăceau foarte 
orele de educație fizică conduse de 
fesoara Aurelia Iorgovici. îi plăcea 
pus să alerge pe pista brăzdată 
dungi albe. într-o bună zi. printre 

vor participa la un 
Margareta Filip 
număra printre

s-a zvonit că 
curs de tir. 
tristă: nu . se

aeti- 
mul^ 
pro- 
nes- 

de 
eleve 
con- 
fost 

elevele

TIMIȘOARA
IOAN PĂUȘ coresp.

GALAȚI

3. S. 
Maior, 
A. S.

în 
își 
Se
Si

Să
Ce

floare, oriceImai cînd orice
bea nectarul viselor din 
schimbă-n floare inima d< 
toată viața lui se schimbi

nn.e-se-n a lumii primăvară] 
cînt și eu cu glasul Z/nerd 
cei ce pentru viață se lud 
pentru toate cîntecele vîe/il

cînt aceste steaguri purp 
crezul ni-l înalță-a zaR^ilbt

Din vraful de scrisori, am 
mai citeva, alese la întîmplare 
scrisoare exprimă clipe de bi 
luziasm și însuflețire, 
sărbători a oamenilor 
tutindeni — 1 Mai.

în pred 
munci

TR. IOANI

Pe frumoasele alei ale Parcului Pio
nierilor din orașul de pe Bega a fost 
din nou, acum citeva zile, o deose
bită animație. Aproape 300 de tineri 
și tinere reprezentînd asociațiile spor
tive din localitate s-au întrecut cu 
mult elan pentru desemnarea campio
nilor pe oraș ai crosului „Să întîm- 
pinâm 1 Mai“. Iată care a fost ordi
nea sosirilor : Junioare : 1. Are ta Pas- 
cu, 2. Doina Vlaicovici, 3. Ileana Ne
gru (toate C.S.O.) ; Juniori: 1. Dan 
Săvescu, 2. N. Ungureanu (ambii Șc. 
prof. Electromotor), 3. D. Ghighici 
(Șc. Meserii). Senioare: 1. Georgeta 
Ciortela (I. P. 3), 2. Ana Filimon 
(I. P. 3), 3. Florica Moș (I.P.T.) ; Se
niori : Fl. Luca (Știința), 2. I. Albu 
(I.P.T.), 3. V. Badea (I.P.T.),

EMIL GROZESCU-coresp.

TG. MUREȘ

FinaleJe pe oraș ale popularei com
petiții de mase crosul „Să întîmpi- 
năm 1 Mai“ au strins la startul de pe 
hipodromul din localitate aproape 100 

____ TJom.^riil finali stilor

Minunată primăvară
(Urmare din pag. 1)

de

Etapa orășeneas
că a crosului „Să 
intimpinăm 1 Mai:‘ 
a cunoscut un fru
mos succes, aproa
pe 350 de finaliști 
disputîndu-și șan
sele cu ardoare în 
cele șase probe înscrise 
gramul concursului. Iată ce „spun“ 
foile de concurs : Junioare cat. a Il-a : 
1. Valeria Oprea, 2. Sonia Pană (am
bele Școala sportivă de elevi). 3. Ana 
Balanciuc (Șc. el. nr. 25), Junioare cat. 
I : 1. Sevastița Mistreanu, 2. Zoia 
Munteanu (ambele Știința), 3. Jenica 
Mavrov (Avîntul). Senioare : l. Cos- 
tina Himeș, 2. Valeria Brînzei (am
bele Știința), 3. Eliza Niculiță (Me
seriașul). Juniori cat. a Il-a : 1. P. Ca- 
ravaev (Comb, școlar), 2. L. Szocke, 3. 
Gh. Vasile (ambii Șc. sp. elevi). Ju
niori cat. 1: 1. I. Creangă, 2. N. Gher
ghina (ambii Știința), 3. S. Ciurea (Me
seriașul). Seniori : 1. A. Șelarii (Știin
ța), 2. A. Antonescu (Voința), 3. I. 
Buhăescu (Știința).

dispoziție cantități mereu sporite 
mărfuri, de o calitate superioară, 
cultura a devenit un bun al celor mai 
largi mase populare, iar grija pentru 
sănătatea și odihna celor ce muncesc 
constituie o politică de stat. înfăptui
rile obținute pînă acum — sub condu
cerea partidului — sînt rodul muncii 
devotate, pline de abnegație, a mun
citorilor, țăranilor și intelectualilor, 
a înaltei lor conștiințe patriotice. Ele 
ilustrează justețea politicii științifice, 
marxist-leniniste. a partidului nostru, 
creșterea neîncetată a rolului său 
conducător in toate domeniile vieții 
sociale.

In rindul marilor realizări ale orîn- 
duîrii noastre democrat-popidare se 
numără și mișcarea sportivă de mase. 
O activitate vie, interesantă, pulsează 
pe marile stadioane, pe miile de baze 
sportive care împinzesc întreaga țară. 
Se organizează numeroase competiții. 
Oamenii muncii au la dispoziție toate 
condițiile ca prin practicarea exerci- 
țiilor fizice, a sportului și turismului 
să-și întărească sănătatea, să capete

forțe proaspete. Mase tot in:l 
tineri și tinere sint cuprinse 
tatea sportivă. Organele și 
țiile noastre nu precupețesc 
îort pentru a realiza import 
cini trasate de partid mișcai 
tură fizică, pentru a face J 
tineret al patriei să practl 
țiile fizice și sportul. I

N-au lipsit în intimpinarel 
Mai nici marile succese alei 
noștri. Voleibaliștii de la II 
calificat din nou în finala (1 
pionilor Europeni. Călăre‘ii-1 
parte—întreprind un triumfi 
in Franța și Italia. Noi reJ 
lumii a stabilit halterofilul | 
laș Fiți, 
pe prim 
nesc. Au 
culminat,
cu o splendidă victorie a 
noștri fotbaliști, învingător 
de a XV-a ediții jubiliare

Minunată primăvară... I 
lele mărețe, pentru viața 
care o trăim, mulțumim din 
tidului nostru iubit.

Racheta lui Ion Ți 
plan european Ier 
fost și multe alte 
chiar in ajunul

Numărul următor al ziarului nostru va apare

3 mai, la ora obișnuită.

lexand.ru


XIOIIII ROMINI PE PRimi l70C IN EtJROPA!
rneul și finala U.E.F.A în... declarații

Al DAPHINOV (R. P. Bulga- 
secretar general adiunct 

E.F.A. : „TURNEUL U.E.F.A. 
UNOSCUT LA BUCUREȘTI 
N ADEVĂRAT TRIUMF" *

vechi proverb, care există în mai 
limbile pămînlu'ui, spune că ziua 
se cunoaște de dimineață. Și, în- 

văr, dc succesul pe care urma să-l
Turneul de juniori 

e-a 15-a
încă de

sa, unde 
roasă, și 

de lucru 
onstatat că toate detaliile dc orga- 

fusescră din vreme și cu meti- 
late puse la punct. Primele noastre 
sii, excelente, au fost apoi zi de 
ifirmate. Turneul de juniori U.E.F.A. 
npetiție care se bucură de mult 
s de la
ști, un 
it am I 

r de spectatori prezenți la meciuri, 
ii și de obiectivitatea, competența 
tuziasmul acestora.
.uitatul final al competiției reflectă 
od just superioritatea geheraîă a 
:i romiiie.. care — deși . a abordat 
il parcă cu o oarecare timiditate 

mers apoi cu pași siguri spre 
finali. Aveți o echipă de juniori 

Me viitor. Dacă cu toți juniorii 
e lucrează la fel cum s-a lucrat 
■i pe care i-am văzut în această 
etiție, puteți privi cu încredere 
t.l fotbalului dv. pe pian conți- 
144

Organizarea Turneului U.E.F.A. a fost 
excepțională, întîlnirile au fost de bună 
calitate, iar numărul mare de spectatori 
a fost de-a dreptul o surpriză plăcută.

Tinerii fotbaliști romîni practică un 
fotbal bun : joc în viteză, 
derutante, preferă atacul și 
pe merit ediția a 15-a a 
U.E.F.A. Sincere felicitări".

combinații 
au cîștigai 

Turneului

IUS 
LIFE

U.E.F.A. la 
ediție a sa, mi-am dat 
la sosirea pe aeroportul 
ni s-a făcut o primire 

de la prima noastră șc- 
ținută la București, eînd

an la an. a cunoscut, la 
i adevărat triumf. în mod 
fost impresionat de marele

BLAZEK (Austria):
DEOSEBIT DE FRU

MOASE"
derca noastră în Romînia a fost 

poate de plăcută. Am fost în- 
îați cu multă căldură de organi- 
. de spectatori și am avut condiții 
a»e pentru a urmări desfășurarea
ului. Cit am stat la Brașov am 
: localitățile învecinate, uude am 

multe lucruri de neuitat.
numele întregii noastre delegații, 

mese pe această calc forurilor or- 
toan* rodine, care ne-a« fffcut tă 
.‘.m clipe deosebit de frumoase, li 
pe fotbaliștii romîni pentru meri- 

succes obținut, le doresc frumoase 
e în activitatea viitoare, iar între- 
popor romin îi doresc un viitor

SCHWARTZ, antrenor (O- 
a) : „BUCUREȘTIUL ESTE 

DREPTUL DE NERECU
NOSCUT"

it aproape 30 de ani de eînd n-am 
văzut Capitala Iiomîniei. Acum, 

mine acest oraș a fost dc-a 
1 (^^•t-recunoscut. Am admirat 

modeme, bogăția de sta-
-. Toate sint construcții monumen- 
Am făcut excursii la Sinaia, Ia 
100. la Brașov — și pretutindeni 
mas îneîntat de frumusețea na
pe care o are Romînia. Minunata 
Prahovei poate fi asemănată cu 

lai pitorești peisaje din lume.

OLEG KUCERENKO, ziarkt la 
„Sovetski sport" - Moscova : 
„ÎNAINTAREA romînă a

VUT... ARIPI"
A-

va-„A cîștigat clar echipa cea mai 
loroasă. echipa care a jucat mai bine 
de la un meci la altul, ajungînd la pla
fonul posibilităților sale în meciul ccl 
mai important. Deci, o perfectă gradare. 
Minunat spectacolul oferit de înaintarea 
romînă, purtată spre victorie de cele 
două aripi — Matei și llajdu. Valoa
rea deosebită a juniorilor romîni i-a scu
tit pe antrenori de căutarea diferitelor 
,,așezări” și sehemc-chcie. Față de lotul 
valoros dc care au dispus, antrenorii ro
mîni n-au fost nevoiți să cumpere „la- 
căte" elvețiene, să angajeze „mătură
tori" sau să aducă „betoniere" pe fru
mosul gazon al stadionului „23 August”.

In ceea cc ne privește, noi am cu
les destulă experiență în acest turneu. 
Jucătorii noștri, dintre care unii sînt 
foarte taleniațî, nu formează încă o 
echipă.

Dar mai sînt atîtca și atîtea Turnee 
U.E.F.A.".

FEKETE PAL (R P. Ungară), zia
rist la „I ‘ .
„ECHIPA CEA MAI BUNĂ 

CÎȘTIGAT"
„La sfîrșitul meciului Romînia 

Iugoslavia. în timp ce transmiteam cro
nica partidei la Budapesta, am fost în
trebat în ce a constat secretul succesu
lui echipei roniînr. Ani răspuns : echipa 
romînă a fost foarte bine alcătuită și 
pregătită. Ea a practicat un fotbal mo
dern. cu acțiuni rapide din apărare în 
atac. Înaintașii au jucat în continuu 
mișcare, inventiv, cu schimburi de 
locuri datorită cărora au produs panică 
in rîndul masivilor apărători iugoslavi.

Apărarea romînă nu a lăsat atacul 
iugoslav să-și desfășoare jocul. Partida 
a avut momente critice. De pildă, atunci 
eînd iugoslavii au deșchis scorul, echipa 
gazdă nu și-a pierdut capul, fiind ani
mată de o puternică dorință de a învinge. 
Tinerii fotbaliști au vrut ca în aceste 
zile, eînd s-a întrunit Marca Adunare 
Națională în istorica sa ședință, să-și 
aducă contribuția la atmosfera sărbă
torească care a domnit 
miniei.

Turneul U.E.F.A. a 
merit de echipa cea 
mai omogenă. Ea 
niori a Komîniei, care a cucerit campio
natul european al juniorilor".
Arbitrul J. CASTELEYN (Belgia) : 
„ROMÎNII JOACĂ UN FOTBAL 

MODERN"

Nepsport" Budapesta :
— " .......... k A

în capitala

fost cîștigat 
mai bună, 

a fost echipa de

Ko-

pe 
cea 
ju-

„Sincer vă spun că după cc i-am ar
bitrat de două ori pe juniorii iugoslavi,

î cinstea lui 1 Mai: locul I

«ram convins că ei vor cîștiga turneul. 
Am asistat apoi la meciul Romînia — 
Turcia și a trebuit să-mi schimb părerea: 
nu am mai văzut alt favorit decît pc 
romîni. Această părere mi-a fost con
firmată chiar dc antrenorul echipei iu
goslave, care, la rîndul lui, a fost în- 
cîntat de jocul fotbaliștilor țării gazde 
și înainte de finală mi-a 
mînii vor cîștiga la 
ță. Romînii joacă 
așa cum aș dori să 
pele noastre. Ei nu 
laterale, ci caută drumul ce! mai 
spre poartă. Această formație de juniori 
s-ar clasa printre cele mai bune echipe 
de prima categorie în țara noastră. 
Mi-au plăcut foarte mult jucătorii cu 
numărul 7 (.Matei), numărul 2 (Pal) și 
numărul 10 
mul e, după părerea 
jucătorul cu nu mă nil 6 (Skrbici) de 
la iugoslavi cel mai bun dintre toți pe 
cei care i-am văzut la... „lucru" în par
tidele la cane ani asistat. Despre orga
nizare o singură apreciere : totul a fost 
magnific !"

spus că ro- 
două puncte diferen- 
un fotbal modern, 
văd jucind și echi- 
se pierd în acțiuni 

scurt

(Gergeli). De altfel ulti- 
mea, alături de După meciul R. P. Romînă — R.P.F. Iugoslavia (4—1), prof, dr. Karl 

, căpitanul echipei noastre de juniori.
Foto : V. Bageae

Dari Zimmermann, 1

Zimniernumn îrunînează Cupa lui Pctescu,

Cuvînhil rostit de dl

Antrenorul R. CRSTICI (Iugosla
via) : „ROMÎNIA - CEA MA! 
OOMPLETÂ ECHIPĂ A TUR

NEULUI"
„Este indiscutabil că romînii s-au 

prezentat cu cea mai bună și cea mai 
completă echipă la acest turneu. Nu pot 
decît să-i felicit pe antrenorii romîni 
pentru buna pregătire a echipei. S-a 
văzut că. cu această formație s-a lucrat 
mult. Ea a fost omogenă și a știut ce 
vrea pe teren. .Mi-a plăcut întreaga înain
tare 
geli — llajdu), 
va atacuri de-a dreptul debordante, într-o 
viteză uluitoare. Dacă ar fi să fac o 
listă cu cei mai buni jucători pe care 
i-am văzut la Cluj (grupă la care am 
fost trimis ca observator) și la București, 
în frunte i-aș pune pe llajdu și Gergeli, 
apoi pe 
(U.R.S.S.), 
(Cehoslovacia), 
(R.D.G.),

și în mod special aripa stingă (Cer
care a organizat eîte-

următorii : Abduraiiuov
Zigoni (Italia), Knebort 

Sdiunuti și Ohm

Un succes de
(Urmare din pag. I)

— ne-a spus arbitrul francez Marcel 
Bois. Intr-adevăr, federația noastră 
de fotbal, comisia de organizare, s-au 
achitat, in modul cel mai înalt, de 
importanta sarcină ce le revenea. In 
fond, Turneul U.E.F.A. — 1962 a în
semnat o confirmare a priceperii și 
câpâcltății organizatorice a mișcării 
noastre sportive.

Cit despre public, trebuie spus că 
și-a adus o importantă contribuție 
reușita acestei competiții, dar și 
realizarea victoriei echipei noastre, 
care a știut de fiecare data să o

el 
la 
la 
pe
încurajeze cu toată căldura, ajutînd-o 
să treacă de momentele dificile și 
apoi purtînd-o spre victorie. Iar în 
final, eforturilor depuse de juniori ei 
le-au răspuns cu o impresionantă ma
nifestație de dragoste și bucurie.

Desigur că toți cei care au urmărit 
cu pasiune desfășurarea Turneului

membru în Comisia
Azi după-amiază am trăit punctul 

culminant al celei de a 15-a ediții a 
Turneului de juniori U.E.F.A., a cărui 
ciștigătoare a fost reprezentativa R o- 
miniei. Ea a obținut CUPA CHALLAN- 
GE A U.E.F.A. pe anul 1962, care se 
va disputa în anul 1963 in Anglia.

In amintirea acestei mari victorii în 
competiția de azi, devenită atit de tra
dițională și populară in întreaga Eu
ropă, permiteți-mi să inminez echipei 
ciștigătoare această miniatură a Cupei, 
care să-i'aducă aminte întotdeauna de 
frumoasa performanță realizată azi.

Vă felicit pentru acest succes și 
mulțumesc ambelor echipe pentru jo
cul lor excepțional și comportarea spor
tivă de pe teren.

Miine ne vom întoarce cu toții în 
patriile noastre și sint convins că fie
care iși va aduce aminte cu plăcere 
de șederea in Romînia.

Mie îmi revine sarcina ca in nume
le U.E.F.A. să mulțumesc Federației 
Romine de Fotbal pentru frumoasa 
organizare a acestui turneu.

dc juniori U.E.I.A.-
Trebuie să felicit cu acest prilej

R.F. pentru excepționala organizare, 
care merită toată aprecierea noastră. 
Activul larg pe care l-ați folosit a fă
cut totul pentru a re face no: ă. oaspe
ților, șederea cit mai 
mi n ia.

Sintem impresionați 
pitalitate pe care aii 
ror participanți'or, 
tuziasmiJ cu care 
clin Romînia au participat la această 
competiție. Prin organizarea acestui 
turneu, ați făcut ca U.E.F.A. să devină 
populară și turnee I să se transforme 
intr-un succes al U.E.F.A. I

Nouă, oaspeților, ne-ați dat prilejul 
să constatăm nivelul înalt al lotbalu- 
iui din țara dv. și popularitatea de 
care el se bucură. In același timp 
am văzut și eforturile mari pe care 
țara dv. le face pentru a asigura o 
viață fericită poporului său.

Urăm poporului romin prospe: Baie, 
intr-o lume pașnică I

F.

plăcută i.i Ro-

de co'dtala os- 
acordabo tutu- 

prevm și de en- 
iv.biforii fotbalului

prestigiu ul fotbalului nostru
cu noi că e- 
a adus fotba- 
m-are pe rfor- 
cucerirea lo-

la numărul mare de 
cit și la nivelul lor 
Să luăm în sprijinul

U.E.F.A. sint de acord 
chipa noastră de juniori 
lulul nostru cea mai 
nuanță reușită pînă ari:
cuiul 1 intr-o competiție internațio
nală de mare anvergură, cum este 
acest Turneu. Fără îndoială că ecni- 
pele noastre de fotbal au mai repur
tat succese în întreceri internaționale, 
cum a fost acel al Steagului roșu în 
turneul balcanic. Dar aceste compe
tiții au avut un cadru restrins. Pe 
cind Turneul Internațional de Juniori 
întrunește participanți de pe un în
treg continent Și, în fond, constituie 
un veritabil campionat de juniori al 
Europei. >< .■

Valoarea victoriei juniorilor noștri 
— care întotdeauna au lăsat o impre
sie frumoasă in diferitele ediții ale 
Turneului — este și mai mult subli- 
niată și de faptul că întrecerea a avut 
anul acesta un coeficient mai mare 
de dificultate. Și cind spunem aceasta

ne gindim atit 
reprezentative, 
tehnic, ridicat. 
acestcr afirmații doar exemplul oferit 
de jocurile grupei A. unde după două 
etape, toate cele patru echipe iși dis
putau cu aceleași șanse calificarea în 
semifinale!

A fost evident, mai ales pentru 
specialiști, că jocul reprezentativelor 
a purtat amprenta diferitelor școli 
naționale de fotbal și că în orice caz, 
unele dintre ele au reflectat direcția 
orientării fotbalului modern. In aceas
tă privință merită să fie citate echi
pele Iugoslaviei, Italiei, Turciei, R.F. 
Germane și Bulgariei.

Comparîndu-le, concluziile referitoa
re la stilul de joc al echipei noastre sint 
îmbucurătoare. Nu puțini au fost spe
cialiștii străini care au remarcat faptul 
că jocul arătat de juniorii romîni se 
apropie mai mult de cerințele fotbalu
lui modern. Organizarea mai bună a 
jocului în cimp, varietatea acțiunilor, 
folosirea din plin a extremelor, atacul 
pe front larg, fără înflorituri inutile, 
în adincime, direct pe poartă — iată 
ca-acteristicile tehnico-tactice care, 
bazate pe o excelentă pregătire fizică 
(ritm ridicat și menținut aproape tot 
timpul) și morală (combativitate, am
biție, dîrzenie), au dus la realizarea 
unui fotbal spectaculos dar — mai 
ales — eficace. Juniorii au dovedit, cu 
fiecare meci disputat, tot mai multă 
maturitate in joc. și mai multă în
credere în forțele lor.

Echipa noastră, care s-a prezentat 
din ce în ce mai omogenă și cu lin 
stil de joc bine conturat, constituie o 
realizare rpuțfțgi 'Bă cuprinde nume
roase individualități cu o valoare tare 
dau multe speranțe. Aceste valori, 
care reprezintă un ciștia pe ntrut fot ba
lul nostru (Petescu, Gergeli, SuciUi 
Matei, Haidu. Dumitrii/. Pal), nu-D-re-, 
buie lăsate . să se. piardă, cum s-a> in-' 
timplat . în trecut cu unii juniori la 
fel de talețitșli. Efte, o problemă de 
mare importanță, Jat-e trebuie privită 
cu toată seriozitatea ș'i de fedetație 
și de cluburi și antrenori. Acești ju
cători trebuie urmăriți îndeaproape la 
cluburile lor și folosiți cu încredere 
și curaj in primele formații ca și în 
reprezentative. Instruirea lor viitoarei 
căreia trebuie să i se acorde mare 
atenție, să fie făcută in așa fel incit 
să-i ducă la progresul la care le dă 
dreptul talentu.1 lor.

' •!

De la stingă; Popescu*Voinea* Matei* Gergeli, Răcelescu* Petescu, Jamaischi, llajdu* Dumitriu. Pai și Suciți
SPORTUL POPULAR
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e dezvoltă necontenit activi

tatea sportivă de mase din 
țara noastră... An de an, li- 

graticelor urcă tot mai 
vestind succese dintre cele 

frumoase în creșterea numă- 
i de participanți la diferite

niile
SUS, 
mai 
rului 
competiții populare, mărirea nu
mărului de asociații sportive, de 
membri ai UCFS. Toate acestea 
întregesc minunatul tablou al creș
terii și întăririi mișcării noastre 
sportive, pe drumul luminos ară
tat de hotărîrile partidului și gu
vernului nostru, în îndeplinirea că
rora activiștii sportivi, tehnicienii, 
instructorii și sportivii nu precupe
țesc nici un efort.

Astăzi, cînd oamenii muncii de 
pretutindeni sărbătoresc Ziua soli
darității internaționale a celor ce 
muncesc, cînd harnicul nostru po
por, condus cu înțelepciune de 
partid, a realizat o mare victorie 
în opera de construire a socialis
mului: încheierea colectivizării agri
culturii — mișcarea sportivă rapor
tează cu justificată mîndrie o serie 
de frumoase succese în munca de 
realizare a unui cît mai larg caracter 
de mase al activității sportive. La 
marile competiții de mase numă
rul participanfilor a 
tor în ultimul timp, 
grăitoare a creșterii 
diferitelor discipline 
dezvo'tării capacității 
rice a asociațiilor și 
sportive. Elocvent în 
rectie este faotul că ’a 
fie a SpartacbJadei de

crescut simfi- 
ca o dovada 

popularității 
sportive, a 
organizat©- 

cluburilor 
această di- 
ulfima edi- 
îamă a B-

neretului au luat parte 2.215.000 
de tineri și tinere. De asemenea, 
la ultimele edifii ale crosurilor de 
mase s-au întrecut 2.100.000 de 
concurenfi.

Rezultate remarcabile s-au obți
nut în ultima vreme și în ceea ce 
privește dezvoltarea activității 
sportive în mediul sătesc. în nu
meroase sate și comune există
socialii sportive puternice, care 
desfășoară o rodnică activitate 
sportivă, angrenînd majoritatea 
membrilor UCFS și, în special, ti
neretul. La „Cupa Agriculturii" au 
participat 450.000 de concurenți și 
concurente, dintre care mulfi au 
dovedii o bună pregătire, reali- 
zînd rezultate de valoare.

Crescînda dezvoltare a activității 
sportive de mase a dus în mod 
firesc ia consolidarea organizației 
noastre, la întărirea prestigiului ei 
în fața maselor de oameni ai mun
cii. Zi de zi numărul membrilor 
UCFS a crescut, ajungînd astăzi la 
2.650.000, majoritatea dintre ei par- 
ticipînd la diferite forme de 
treceri sportive. Toate aceste 
cruri dovedesc că organele și 
ganizațiile sportive muncesc 
entuziasm pentru îndeplinirea 
tărîriî Conferinței pe țară a UCFS, 
pentru creșterea și dezvoltarea ac
tivității sportive de mase, cu sco
pul ca în cel mai scurt timp între
gul nostru tineret să fie cuprins 
în practicarea cu regularitate a 
exercițiilor fizice și sportului.

TOOOOCCOOOOOOOC

Zeci de mii de oameni ai i 
practică gimnastica în proc 
Minutele de gimnastică recon foi 
Lingă locurile de muncă, cu 
trele deschise, sau afară, îi 
liber, sub conducerea unor ir, 
tori pricepuți, exercițiile de 
nastică sînt practicate cu p/âcd

jOOCOOOOOOOOOOOUOCCJOOOOOOOOOOO

de odihnă. Scare, aer curat, valurile îmbietoare ale la
cului și— nelipsita minge. După orele de muncă spornică, tinerii patriei 
noastre isi petrec timpul liber util și plăcut. Voioșia și buna dispoziție sînt 
stăpine. Mișcarea ii ajută să-și oțelească trupurile. In fotografie, un grup 
de tineri au încins un joc de volei, fără plase și teren .marcat*

Sportul a devenit șl c ™ lZ
lor de mii de tineri colectiviști. Iată o imagine de la 
un concurs de ciclism disputat in cadrul uneia dintre 
marile competiții deschise tineretului sătesc.

el un bun prieten al sute-

La fiecare sfîrșit de să pi 
nt organizate numeroase e 

pentru oamenii muncii. Plăcea 
a cunoaște monumentele isfl 
neasemuitele frumuseți ale x 
este împletită cu aceea fnd 
în întrecerile sportive orgi 
ad-hoc. Din rucsacurile excursl 
lor nu lipsesc, de altfel, mi/iJ 
volei sau de fotbal. Și acelo, J 
excursiei, meciurile sînt tot 1 
pasionante ca și cele dispun 
cadrul competițiilor oficiale. I 
imagine de la un meci de tojl 

loc pe dealul MunceliÂ 
unei excursii a ool 
din Ploiești și Cîm/1 
participai 5000 de eJcare au

niști.

în fiecare pq 
zeci și zeci de 
tineri și tinere J 
în cadrul Zrv/J 
lului cros de ni 
întîmpinăm 1 
îndrăgită de J 
patriei noastre, 
competiție a el 
un prilej de J 
pentru nenumârl 
mente talentatei 
to graf ie, f o tor a

► nostru a sur/I
► „plecare** a jil
► din raionul Cri1
► șie, la ediția <|
f acesta I
► ! ► |
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Crosul Balcanic de la Atena a 
inaugurat pentru atlefii noștri sezo
nul international din acest an. Debu
tul a coincis cu o frumoasă victorie a 
lui CONSTANTIN GRECESCU și a 
echipei reprezentative feminine.

Desfășunnd un joc de o excepțională factură TINERELE SPOR
TIVE DIN ECHIPA REPREZENTATIVA DE BASCHET au reușit 
excelenta performantă de a întrece categoric formația Franței, 
cu o diferență de 17 puncte. Această întîlnire ne-a dovedit cu pri
sosință că echipa noastră feminină poate atinge o valoare și mai 
înaltă, că poate aspira la un loc fruntaș la campionatele europene 
de la Mulhpusg*

TTTVTVTTVVS

SONIA IOVAN a cucerit primul^ 
loc la bîrnă la ediția din acest an 4 
a „internaționalelor" de gimnastică* 
Sportiva noastră a obținut, de ase-* 
menea, nota cea mai mare și pentru J 
exercițiul său la sol. Sint promisiuni* 
pentru apropiatele campionate mondi-* 
ale de gimnastică de la Fraga J...1

de masă, zecile de medalii olimpice 
cucerite de sportivii patriei noastre, 
sumedenia victoriilor internaționale 
etc au fost înscrise de acum în car
tea de aur a activității de cultură 
fizică și sport din ț^ra noastră.

Anul acesta, deși *ne aflăm — 
propriu-zis — Ia începutul sezonului 
marilor competiții, sportivii noștri 
au și realizat o serie de performan
țe excelente : călăreții au concurat 
cu succes Ia marile întreceri de a 
Nisa și Roma; luptătorii au obținut 
victorii de prestigiu; gimnastele 
s-au arătat bine pregătite pentru 
campionatele lumii; Ion Țiriac s-a 
impus tot mai mult în arena inter
națională ; atleții și-au făcut un 
promițător debut în acest a-n a! 
„europenelor"; halterofilii au ocupat 
locul doi în „Cupa Dunării"; rug- 
biștij au și înregistrai primele vic
torii internaționale, ca și voleiba
liștii, baschetbaliștii, luptătorii, ci
cliștii ele.

Munca temeinică desfășurată pînă 
acum și primele rezultate obținute 
în acest an, ne fac să așteptăm cu 
optimism evoluția viitoare a sporti
vilor noștri, reprezentanți de frunte 
ai patriei noastre socialiste.

Natura e toată numai 'loare 
și parfum. Simți primăvara 
întîmpinindu-ne la tot pa

sul. O simți și în privirile oameni
lor...

1 Mai. Marea sărbătoare a oa
menilor muncii o întîmpinăm anul 
acesta cu brațele, mai pline ca 
oricînd, cu buchete de flori. Ziua 
de azi reprezintă pentru tot poporul 
nostru muncitor un minunat prilej 
de trecere în revistă a realizărilor, 
înfăptuite sub conducerea partidu
lui iubit pentru făurirea unei vieți 
noi, luminoase. In această zi mă
reață, oamenii muncii din patria 
noastră trăiesc marea și deplina sa
tisfacție a victoriilor și a realiză
rilor lor, îndeplinirea țelului scump 
pentru care au luptat generații de-a 
rindul.

La bilanțul marilor succese ale 
poporului nostru o contribuție și-au 
adus-o și sportivii patriei care, in 
ultimii ani, s-au impus — la multe 
discipline — printre cei mai buni 
din Europa și din lume. Recordu
rile mondiale realizate de atleți, 
parașutiști, aviatori, trăgători, tit
lurile de campioni ai lumii la hand
bal, sporturi nautice, lupte, tenis

în fafa luptătorilor noștri stau in acest sezon examene dintre cele 
mai importante: turneul de la București, Balcaniada de la Atena și 
campionatele mondiale de la Toledo. La aceste mari competiții reprezen
tanții noștri au de apărat un frumos prestigiu international creat ia 
special în urma întrecerilor olimpice de la Roma și a campionatelor mon
diale de la Yokohama.

Fotografia noastră îl înfățișează pe campionul mondial 
BULARCA în timpul meciului cîștigat recent la suedezul

Victorii de prestigiu la 
Iovanovici, Merlo și Neale 
Fraser, trei rachete celebre 
în tenisul mondial și o fi
nală extrem de dîrzn în 
compania australianului 
Stole... Autorul acestui 
buchet de performante este 
tînărul nostru jucător de 
tenis ION ȚIRIAC, marea 
revelație a turneului inter
national de la Cairo.

A urmat meciul cu re
prezentativa R.P. Polone 
(4—1 pentru formația 
noastră), în cadrul căruța 
Ion Țiriac și-a confirmat 
valoarea. Meciul lui cu 
Gasiorec a constituit a- 

proape o... formalitate: 
6—1, 6—2, 6—0...

In compania unora dintre cei mai de seamă călăreți ai lumii, parti- ț 
cipan/i la marele concurs international de la Nisa, reprezentantul nostru { 
VASILE PINCIU a reușit excelenta performantă de a se clasa pe primul i 
loc în principala probă a întrecerilor „Marele Premiu al Națiunilor". Echipa I 
R.P. Romine fPinciu, Langa, Bărbuceanu) s-a clasat pe locul trei. J

gM
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Mt ci pt ploaie, pc un teren desfundat

Echipa R. P. Romine a învins cu 3—I 
reprezentativa de tenis a R. P. Ungare

Dinamo București Steaua 1—0 (0—0)
Cei 30.000 de spectatori 

▼etiit ieri pe stadionul „23 
cu toată vremea t * / 
toate motivele să fie... supărați pe 
ploaia care s-a pornit aproape o dată 
cu meciul Steaua — Dinamo Bucu
rești. Pe lîngă faptul că au fost făcuți 
ciuciulete — ceea ce contează totuși

care au 
August", 

amenințătoare, au

mai puțin la un pasionat al fotbalului 
— dar, din cauza terenului desfundat, 
alunecos, mustind de apă. au văzut 
orice, numai fotbal nu. De altfel, se 
poate ridica problema dacă ieri — 
mai ales după ploaia torențială care 
a căzut in pauza dintre cele două re
prize — au existat condițiuni regula-

0 nouă săptămînă bogată in întreceri...
* Rapid joacă azi ț: joi în R, P. Polonă, iar duminică în R. S. Cehoslovacă 

e telul A—Gremio, vineri în ' ” “ “ - - -* ” “
cu participarea i

Săptămînă aceasta programul i 
din nou bogat în manifestațiuni 
balistice, interne și internaționale.

nocturnă • Duminică : o etapă de Cupă 
echipelor din categoria A

este
fot-

DUMINICA — CUPA!

RAPID JOACĂ AZI IN R. P. 
POLONA

Echipa Rapidului a plecat duminică 
dimineață in R. P. Polonă, unde va 
susține două meciuri. Primul are loc 
chiar azi, la Kattowice, cu formația 
Gornik Zabrze, campioana R. P. Po
lone. Rapid a deplasat un lot de jucă
tori din care lipsesc doar Motroc și 
Macri, reținuți la București de comi
sia de selecție pentru meciul Lotul A—- 
Gremio de la 4 mai. Cei doi jucători 
vor pleca însă simbătă, pentiu că 
Rapid va mai susține, după a doua 
partidă in R. P. Polonă (la 3 mai în- 
tr-o localitate lingă Kattowice), o În
tîlnire și în R. S. Cehoslovacă. Acest 
al treilea meci se va disputa la 6 mai 
la Kosice, unde Rapid va întilni se
lecționata feroviară cehoslovacă, ir. 
cadrul campionatului european.

in

GREMIO DIN NOU LA BUCUREȘTI

După cum se știe, la 4 mai o echipă 
-braziliană va evolua din nou în capi
tala țării noastre, de data aceasta în 
compania lotului A. Gremio P. A. va 
susține această partidă înainte de tur
ned său in U.R.S.S., unde va servi 
ca partener echipei U.R.S.S., care se 
pregătește pentru campionatul mondial 
din Chile. Gremio va sosi la Bucu- 

.rești in ziua de 3 mai. venind din 
Grec:». Partida se va disputa pe Sta
dionul Republicii, avind în deschidere 
— la ora 17 — un meci de verificare 
intre loturile B și de tineret. Repriz.. 
a doua a intilnirii Lotul A—Gremio 
va avea loc in nocturnă.

Pentru această întîlnire lotul A va 
avea ia dispoziție jucătorii: Voinescu, 
Mriwlru. Georgescu (Știința Tim.), 
Maci, Motroc. Nunweiller III, Ivan 
Jenei, Seredai, Koszka, Pircălab, 
Țîrcovnicu, Publik, Constantin, Dridea, 
Creiniceanu și A. Munteanu.

Programul competițional intern pre
vede duminică o etapă de Cupă, in 
care intră în joc și echipele de cate
gorie A. Deci, campionatul categoriei 
A este întrerupt. Sînt programate ur
mătoarele meciuri: Farul Constanța— 
Dinamo Pitești, C.S.M.S. Iași—Dinamo 
Bacău, C.F.R. Roșiori—Petrolul Plo
iești, Djnamo Galați—Progresul Bucu- 

Mare—Știința Cluj, 
roșu Brașov, Arie- 
București, Chimia 

Lupeni, Oiitnpia 
Tîrgoviște (teren 

Rapid Tg. Mureș— 
C.S.M. Reșița—

rești, C.S.O. B. 
Crișul Oradea—St 
șui Turda—Steaua 
Govora — Minerul 
București—Metalul 
Olimpia—C.A.M.), 
Dinamo București, . .
U.T.A., Metalul Pitești—Prahova Plo
iești. Vagonul Arad—Jiul Petrila, Cor- 
vinul Hunedoara—Știința Tim. și La
minorul Roman—Rapid Focșani. Jocul 
C.S.M. Mediaș—Rapid București a 
fost aminat. Toate întâlnirile vor înce
pe la ora 16.30.

Jocurile de categorie B: Știința 
Galați—Rapid Focșani, Dinamo Su
ceava—Dhiamo Galați, Carpați Sinaia 
—C.S.M.S. lași, Poiana Cimpkia—Pra
hova Ploiești, Olimpia București— 
Tractorul Brașov. Chimia Govora—Fa
rul Constanța, C.F.R. Roșiori—C.S.M. 
Reșița, Vagonul Arad—Ind. Sirmei, 
Mureșul Tg. Mureș—Corvinul Hune
doara, Arieșul Turda—Rapid Tg. Mu
reș și C.S.O. B. Mare—Crișul Oradea, 
programate pentru duminică, au fost a- 
minate la 9 mai. Celelalte întîlniri vor 
avea loc duminică, conform programu
lui inițial stabilit

mentare de joc. Dar, se pare că arbitrii 
noștri s-au... scuturat în ultima vreme 
de atribuțiunea care le revine lor și 
numai lor, de a aprecia dacă un teren 
de joc mai este practicabil sau nu.

Fără îndoială, un meci jucat în ase
menea condițiuni nu permite desfășu
rarea unui joc de un nivel tehnic ri
dicat Dar tot atit de adevărat este 
că nici jucătorii celor două echipe 
care se bucură de prestigiu în fotbalul 
nostru, n-au dovedit preocupare pentru 
calitatea jocului, rezumindu-se la o 
luptă pentru cele două puncte, la o 
continuă hărțuială prin bălțile ce se 
formaseră pe teren.

După aspectul general al „jocului", 
partida ar fi trebuit să se încheie cu 
un rezultat de egalitate. !n prima re
priză, Dinamo a avut un ușor avantaj 
teritorial. Și la începutul reprizei a 

■ doua, timp de 1(T minute, inițiativa au 
avut-o tot dinamoviștii. Ei au înscris 

* insă mai tirziu, în min. 59, prin Varga, 
I ca urmare a unui penalti 
‘ de arbitru. In continuare, 

atacă din ce în ce mai mult.
62 Nunweiler III „scoate" o minge de 
pe linia porții. Pină la sfirțit domină 
Steaua, dar înaintașii ei, stînjeniți și 
de apărătorii dinamoviști, care inter
vin prompt, nu trag decit rareori la 
poartă.

Arbitrul M. Popa a condus cu scăpări.
DINAMO: DatCU — POPA, NUNWEI

LER m, Ivan — Ștefan (Ene II din min. 
74), Nunweiler IV — Pircălab, Țîrcov- 
nicu, Frățilă, Varga, DAVID.

STEAUA : Voinescu — ZAVODA II, 
COJOCARU, Ivănescu, — JENEI, Cră
ciun — Cacoveanu, Constantin, Mateianu, 
Tomeș (Crișan), Creiniceanu.

După această victorie, Dinamo a 
trecut din nou pe primul loc.

acordat 
Steaua 

In min.

I. MĂLIN

r

Jucătorii noștri de tenis au repurtat 
un frumos succes asupra reprezenta
tivei maghiare, impunindu-se categoric 
și în ultimele două simpluri progra
mate luni după-amiază. In prima par
tidă, Constantin Năstase a dispus in 
trei seturi (6—0, 6—4, 6—3) de Ferenc 
Zentai, asigurînd astfel succesul for
mației romirte cu scorul de 3—1. Me
ciul, influențat in oarecare măsură 
de timpul nefavorabil, a prilejuit o 
nouă evoluție reușită a lui C. Năstase. 
El a avut inițiativa aproape în între
gime, a fost mult mai sigur pe lovituri 
și a dat dovadă de o deosebită putere 
de luptă in setul al il-iea cind, condus 
cu 4—3, a ciștigat trei gheme la rind.

In ultima îniilriire de simplu, cam
pionul țării noastre. Ion Țiriac, în

La tineret: Steaua — Dinamo 2—0 
(1-0).

In cinstea „Zilei tinerelului”

TREI NOI RECORDURI REPUBLICANE LA PARAȘUTISM
Tentativele de record efectuate de 

paiașutiștii și parașulîstele noastre 
în mtîmpinarea .Zilei tineretului* 
s-au soldat cu trei noi recorduri re
publicane în proba de salt individual 
de la înălțimea de 1.500 m, cu des-

Numerele cupoanelor cîștîgătoare la premiile
în obiecte pentru concursul suplimentar

Pronosport U. E. F. A.

I

chidere automată și aterizare Ia punct 
fix : Gheorghe lancu (maestru eme
rit al sportului) 4.80 m — media 
celor două salturi. Vechiul record 
era de 7,07 m și îi aparținea. Ion 
Roșu (maestru al sportului) 1,415 m 
— media celor doua salturi. Noul 
record republican a fost realizat 
după 25 de minute de cel stabilit 
de parașutistul Gheorghe lancu. Eli- 
sabeta Popescu (maest-ră a sportului) 
4,995 m — nou record republican în 
proba de salt individual de la 1.500 
m cu deschidere -ânUrziată și ate
rizare la punct

aceeași vervă, a depășit n&t pe Zol- 
tan Katona, cîștigind primul set cu 
6—1 și conducând în cel de al doilea 
cu 2—0. Rezultatul acestei întreceri 
finale era evident. Victorie clară pen
tru Țiriac și deci pecetluirea scorukii 
la 14—1. Dar, din cauza ploii, partida 
a lost întrerupta, și ea nu va mai con
tinua deoarece echipa maghiară pără
sește Capitala în cursul zilei de astăzi. 
Un ultim rezultat de la tineret: 
Boaghe — Balazs 6—1, 6—4.

Duminică a sosit la București repre
zentativa de tenis a Izraelului (David- 
man, Dubitzki, Aas) care va juca cu 
echipa R. P. Romine în cadrul primu
lui tur al „Cupei Davis“, cu începere 
de vineri.

BERLIN 29 (prin telefon de la tri
misul nostru special). — Capitala R.D. 
Germane este literalmente inundată cu 
afișe și panouri uriașe care vestesc 
startul în cea de a XV-a ediție, jubi
liară, a „Cursei Păcii*. Berlinezii 
— tineri și vîrstnici — sînt gata să le 
conducă spre birourile Comisiei de 
organizare, spre stadionul „Wa! liter 
Ulbriclit", unde va avea loc plecarea 
și sosirea în prima etapă, spre aeroport 
sau spre gările 
pele participante, 
turiștilor berliner.i 
de atracție: „I
„Mi î hei m 
apropierea 
aici sînt 
pante la

prin care sosesc echi- 
Marea majoritate a 

i au acum un punct 
Republioa pionierilor 

Pieck“, un parc situat în 
Berlinului. De ce? Fiindcă 

cantonate formațiile partici- 
„Cursa Păcii". Imensul și 

pitorescul parc a devenit în aceste 
zile cartierul general al ciclismului ama
tor. Pe aleile acestui parc poți întîlni 
cicliști cu renume mondial, rutieri din 
Uniunea Sovietică. R.D. Germană, trail- 
ța. Danemarca, Belgia etc.

Sîmbătă seară la ora 21 am asistat 
la o ceremonie emoționantă. După tra
diționalele seiimale ale „Cursei Păcii", 
megafoanele au transmis imnul de stat 
al R.P. Romine, iar pe catargul din 
fața blocului cu nr. 9 s-a înălțat stea
gul patriei noastre, semn că cicliștii 
i-omini au sosit în cantonamentul comun.

Sosită de Ia Fraga, unde a participat 
la cUcva întreceri în compania alergă
torilor cehoslovaci, echipa R. P. Ro
mine manifestă mult optimism. Ion 
Cosma, Constantin Dumitrescu, Gabriel 
Moiceanu, Gheorghe Rădulcscu. Walter 
Ziegler, Ludovic Zanoni (rezervă Aurel 
Șelaru) speră să ocupe un loc fruntaș 
în ierarhia celor 20 de națiuni partici
pante: R.P. Ungară, R.P. Polonă, Fin
landa, Tunisia, Franța, R.P. Romînă, 
R.S. Cehoslovacă, R.P.F. Iugoslavia, Re
publica Arabă Unită, Norvegia, R.P. 
Bulgaria, Maroc. Danemarca, Belgia, 
Anglia, Uniunea Sovietică, R.D. Gcrma-

liîINE, IA BERLIN:

nă, Suedia, Austria și Olanda, în piius 
participă și... un ciclist libanez !

Aci — după cum este și firesc — se 
fac diferite pronosticuri. I-ani ascultai 
cu o justificată mîndrie pe ziariștii 
acreditați la biroul de presă, acordând 
alergătorilor noștri șanse la primele 
locuri atit în clasamentul individual, 
cit și în cel pe eebipe. Speranțele iubi
torilor de sport din (ara noastră 
desigur o astfel de comportare, 
mul răspuns al rutierilor romîni 
afla o dată cu desfășurarea 
etape (circuit în Berlin - 
care se va disputa în ziua 
cu începere de la ora 15,

Jucătorii de tenis sovietici
au evoluat in Belgia

țintesc
Și pri- 
îl vom 
primei 

116 km) 
de 2 mai.

HRI STACK E NAUM

MONDIALAPERFORMANTA
LA 100 m BRAS: 1:19,4

MAGDEBURG 30 (Agerpres). —- 
în cadrul concursului de natație orga
nizat cu prilejul inaugurării noului ba
zin acoperit din Magdeburg înotătoa- 
rea Bărbel Gobel (R.D. Germană) a 
obținut cea mai buna performanță mon
dială în proba de 100 m bras cu timpul 
de 1:19,4. Proba de 100 m fluture s-a 
încheiat cu victoria sovieticului Valen
tin Kuzmin — 1:02,7. Kolesnikov 
(U.R.S.S.) a ciștigat proba de 200 m 
bras în 2:37,4.

PE SCURT
• Federația de lupte din UJ^^. 

echipele soviet 
libere vor lua parte 
moodiale 
orașul

anunțat căa
lupte clasice și 
la campionatele 
anul acesta in 
S.U.A.

programate 
Toledo din

disputate în prima

Un autoturism „Moskvici” 2.294.505.
Un scuter „Manet”: 2.144.616; un frigi

der „Saratov**: 2.805.996, un televizor (3.680 
lei): 2.623.207; un frigider „Fram”:
2.762.441; o mașină de cusut „51eana“: 
2.357.545; un aparat radio „Enescu": 
2.704.269; un aparat foto „Zorki“: 2.256.759; 
cîte un aragaz cu 4 focuri și butelie: 
2.728.739; 2.964.628; un ceasornic de mină 
„Tellus“: 2.965.536; cite un aragaz cu 3 
focuri și butelie: 2.926.255; 2.093.182; un 
aparat radio „București”: 2.549.292; cîte 
o bicicletă „Diamant”: 2.124.876; 2.346.165; 
2.894.716; cîte un aragaz cu două focuri 
și butelie: 2.102.189; 2.504.707; cîte un apa
rat de radio „Stern” cu tranzistori: 
2.014.288; 2.930.661 
spălat (1.100 lei) 
de praf „Ceaika“. 
de mînă „Sputnik**: 2.973.395 
sornic 
2.070.641; 
2.925.343; 
sornic 
2.286.649;
un
2.928.838: 
2.625.368: 
2.843.298,

2.441.493; 2.156,456; cite o garni- 
(cană și șase pahare): 2.580.987; 

2.176.327; 2.920.629; 2.352.326;
2.627.921; 2.485.276; 2.508.763;

Toți cîștigătorii premiilor suplimenta
re in obiecte vor primi în mod gratuit 
cîte o carte „Fotbalul nostru”.

Depunerea cupoanelor cîștigătoare la 
premiile excepționale ale concursului su
plimentar Pronosport U.E.F.A. se face 
piuă joi, 10 mai a.c., ora 13.

PRram.E CONCURSULUI PHONO
EXPOS NR. 17

2.650.688; 
tură apă 
2.033.246; 
2.280.340; 
2.279.360.

CROSUL ZIARULUI „PRAVDA“

.Stern”
; 2.107.639; o mașină de 
: 2.127.997; un aspirator 
; 2.792.077; un ceasornic 

cite un cea- 
de mină „Volna“: 2.475.604; 
cite un aparat foto „Smena“; 
2.450.498; 2.405.248; cite un cea- 

de mînă „Rubla”: 2.701.541; 
2.356.904; 2.424.914; 2.524.905; cite 

ceasornic deșteptător------------ 2452 911.
2.300.155; 
2.458.366;

DIN 25 APRILIE 1962

2.961.296: 
2.091.965; 
2.673.132;

„Rubla”:
2.497.405 
2.308.971:
2.365.659:

Categoria 
categoria 
categoria 
categoria 
categoria 
categoria

Tragerea 
miercuri 2

STEAUA 
nostic 2.

a 
a 
a 
a 
a

I : 3
II- a :
III- a 
iv-a : 
V-a :

variante a 17.658
10 variante a 5.738

: 71. variante a 870 
350 variante ă 227 
1293 varL.nte a 61

Vl-a : 5015 variante a 22

lei ; 
lei ; 
lei ; 
lei ; 
lei ;
lei.

La sfîrșitul acestei săp-tămîni se va 
desfășura la Moscova o mare compe
tiție internațională de cros organizată 
de ziarul „Pravda". La întreceri vor 
lua parte și o serie de alergători ro
mîni, printre care: Constantin Gre- 
cescu, Andrei Barabaș, Ovidiu Lupu, 
Ion Pricop etc.

Cursa se va desfășura pe distanța 
de 8.000 metri.

La Bruxelles-în meci internațional a- 
mical de tenis, echipa U.R.S.S. a în
vins cu scorul de 3-2 echipa Belgiei. 
O formă excelentă a demonstrat tînă- 
rul Leyus, care a dispus cu 2-6; 6-3; 
6-4 ; 6-4 de Dressart și cu 3-6; 10-8, 
6-3, 6-4 de Brichant. Celelalte rezul
tate : Brichant—Mozer 6-3 ; 7-5 ; 4-6 ; 
3-6; 6-4; Leyus, Lihaciov-Brichant, 
Gronckel 9-7; 10-8; 
Mozer 8-6 ; 6-4 ; 4-6 ;

In meciul echipelor
sovietici au ciștigat cu 5-0 (Agerpres).'

• Partidele t r..... .
rundă a turneului internațional de 
șah de la Marianske Lazne s-au ter
minat cu următoarele rezultate: Mar- 
salek—Taimanov 0—1 ; Jansa—Dju- 
rasevici 0—1; Tringov—Sliwa 1—0; 
Muehlberg—Cirici remiză ; 
romîn Ghițescu a întrerupt 
austriacul Lokvenc.

șahistul 
partida cu

Rubrică

locurmătoare va avea 
mai 1962, la Baia-Mare. 
DINAMO-București 0-1. Pro-

redactată de Loto-Pronosport

De la I. E. B. S.
Se aduce Ia cunoștința publicului că 

se pun în vi uza re biicte pentru urmă
toarele competiții :

INCEPÎND DE MIERCURI 2 MAI

— pentru turneul final al camp, repu
blican de baschet categoria A care va 
avea loc intre 3—11 mai, in Sala FIo- 
reasca — la casa de bilete din str. Ion 
Vidu și Agenția Centrală Prouosport, 
iar în zilele competiției la casele sălii.

— pentru jocul internațional de fotbal 
Selecționata Divizionară—F.C. GREMIO

care va avea loc pe Stadionul Republicii 
în ziua de 4 mai — la casele de bilete 
obișnuite.

Publicul spectator își va putea procura 
bilete pentru aceste două competiții și 
în ziua de 1 Mai, la casele de bilete ’ 
sălii Floreasca.

INCEPÎND DE JOI 3 MAI

ale

fe-
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— pentru concursul international_
minin de gimnastică R.P.R.—R.D.G. care 
va avea loc in zilele de 3 și 6 mai în 
Sala Floreasca — la casele de bilete din 
str. Ion Vidu și Agenția Centrală Pro
nosport din cal. Victoriei 1, iar în zilele 
concursului la casele sălii.

6-3 ; Dressart-
6-1.
„B“ tenismanii

• In prezența a 
spectatori duminică 
„Nep Stadion" din Budapesta întîlni- 
rea internațională amicală de fotbal 
dintre echipele reprezentative a<Ie 
R.P. Ungare și Turciei. Fotbaliștii 
maghiari au obținut victoria cu sco
rul de 2—1 (1—1) prin golurile mar
caje de Solynipssi și Gdrocf.j’.i Pentru 
echipa turca a înscris Talat.’ '

peste
s-a disputat

30.000 de
pe

Călăreții romîni s-au impus categoric 
în concursul internațional de Ia Roma

ROMA 30 (prin telefon). Sîmbătă 
început în Piazza di Siena cea de 
30-a ediție a concursului hipic In-

acest prilej Cupă 'oferită de Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii. In 
proba Esquilinoj V. Pinciu â ocupat 
pe calul Clasic locul IV, urmat de 
V. Bărbuceanu cu Ghidran. In proba

• Turneul internațional de tenis de 
la Neapole a fost ciștigat de italianul 
Fausto: GaWihi, cârc în finală a dis
pus cu 4—6 ; 6—2 ; 6—1 ; 6—1 de 
compatriotul său. Tacchini. Acesta din 
urmă l-a eliminat in sferturile de fi
nală ‘pe australianul Neale’Fraiser.

a 
a 
temațional oficial al Italiei la care' 
și-au dat întîlnire călăreți din Anglia,
Brazilia, Maroc, Africa . de - Sud, Ro-. dotată cu premiul Palatino, Gh. Lan- 
mînia și Italia. Deși caii lotului nos
tru au sosit la Roma în preziua con
cursului, reprezentantul țării noastre 
VASILE PINCIU a reușit una din 
cele mai frumoase performanțe, în- 
vingînd la el acasă pe campionul mon
dial și olimpic Raimondo D’Inzeo și 
pe' fratele lui Pierro, cîștigătorul ce
lor mai multe probe iii concursul de 
la Nisa, Vasile Pinciu a primit CU

ga cu Rubin i-a întrecut și el pe fra
ții D’Inzeo, clasîndu-se pe locul VI 
cu 0 p. V. Bărbuceanu cu calul Ghi- 
dran a ocupat locul IV în proba do
tată cu premiul Piazza di Siona. Zia
rele italiene elogiază în prima pagi
nă comportarea excepțională a călă
reților romîni, apreciindu-i ca cei mai 
de temut adversari din Europa.

• Inotătbarea sovietică Lâ'risa Vik
torova a stabilit la Moscova două noi 
recorduri unionale . în probele de 

200 m liber — 2:25,9 și 400 m liber 
5:11,3.

• Președintele Comitetului de orga
nizare a celui de al 7-lea campionat 
mondial de fotbal, Carlos Dittborn 
(Chile), a încetat din viață la 28 apri
lie, ]a Santiago de Chile, în arma 
miei crize cardiace.



a>

Joi încep turneele iinale 
ale campionatului feminin

• Turneul 1—8 la București

Ne apropiem de ultimul act al cam
pionatelor republicane de volei : tur
neele finale. După cum se știe, actuala 
ediție a întrecerii celor mai bune e- 
chipe masculine și feminine de volei 
din țară are două etape distincte : pre
liminariile și turneele finale, care vor 
desemna campioanele țării și pe ocu
pantele următoarelor șapte locuri. Pen
tru aceste turnee s-au calificat primele 
patru echipe din fiecare serie. Forma
țiile clasate în serii pe locurile 5—8 
vor lua parte la turneele pentru locu
rile 9—16.

Primele echipe care se vor întrece 
în turneele finale sînt cele feminine. 
Incepîud de joi 3 mai și pină la 10 
mai, în sala Dinamo din Capitală și 
în sala UCFS de ' ~
16 formații feminine 
turneele pentru care 
pentru locurile 1—8 
pentru locurile 9—16 
namo București, Știința Cluj, Metalul 
București, C.S.M. Cluj (seria I). Rapid 
București, Farul Constanța, Flacăra 
București și C.S.M. Sibiu (seria a 
Il-a), primele opt echipe din țară, cele 
care de-a lungul a 14 etape s-au do
vedit a fi cele mai bine pregătite, vor 
concura pentru desemnarea titlului de 
campioană. Olimpia Brașov, C.S.M.S. 
lași, I.F.A. București, Voința Miercu
rea Ciuc (seria I), C.S.O. Craiova, 
Progresul București, Sănătatea Bucu
rești, C.S.O. Timișoara (seria a Il-a) 
își vor disputa locurile în clasamentul 
9—16 și vor da bătălia pentru evi
tarea retrogradării.

Conform regulamentului de dispu
tare a campionatelor, echipele clasate 
pe locurile 15 și 16 nu vor mai lua 
parte la viitoarea ediție a campiona
tului feminin, locul lor urmînd să fie 
luat de primele două clasate în cam- • 
pionatul de calificare.

La 11 mai încep turneele finale ale 
echipelor masculine. In Capitală, pen- |

• Turneul 9—16 la Craiova

tru locurile 1—8 se vor întrece : Rapid 
București, Dinamo Orașul Dr. Petru 
Groza, Știința Cluj, Știința Galați 
(seria I), Progresul București, Dinamo 
București, Tractorul Brașov, Știința 
Timișoara (seria a Il-a). Turneul pen
tru locurile 9—16 se va disputa la 
Constanța. Vor lua parte: Steaua 
București, C.S.M.S. Iași, Știința Pe
troșeni, Petrolul Ploiești (seria î). Fa
rul Constanța, C.S.O. Craiova, C.S.M. 
Cluj, Olimpia București (seria a Il-a).

SPORTURI NAUTICE!
la Craiova, cele 
se vor întrece în 

s-au calificat: 
în București, iar 
la Craiova. Di-

. . . . . . .—mg» < L’i MiBăsai - - - - - —„
Maria Alexandru și Radu Negulescu — învingători 

și în cel de al doilea concurs al campionatului republican ’
concurs), 
etapei fi-

Ca și la Craiova (primul 
cel de al doilea concurs al 
nale a campionatului republican indi
vidual de tenis de masă desfășurat vi
neri, sîmbătă și duminică la Baia Ata
re, a luat sfîrșit cu victoriile Măriei 
Alexandru și Radu Negulescu la pro
bele de simplu femei și simplu bărbați. 
Cei doi cîștigători s-au arătat în vervă, 
posesori ai unei game variate de pro
cedee tehnice, lată rezultatele tehnice 
mai importante : SIAtPLU FEMEt, tu
rul II: Tompa—V. Jandrescu 3-1, Krez- 
sek—G. Pitică 3-2 (13,-16,-10, 16, 21) 1

Mîine, pe lacul Herăstrău

500 de sportivi in intrecere

sferturi de finală : Alexandru—-Tompa 
3-0 (19, 10, 6), Krezsek—Mihalca 3-1 
(-19, 17. 19, 12), Folea—Biro 3-1 (-19, 
9, 20, 20), Constantinescu—M. Jandres
cu 3-0 (11, 15, 13), semifinale: Alexan
dru—Krezsek 3-0 (12, 16, 6), Constan
tinescu—Folea 3-1 (10, 11,-18, 12), fi
nala : Maria Alexandru (Progresul 
București) — Ella Constantinescu 
(Voința București) 3-1 (21, 9,-17, 8) ; 
clasamentul general după două con
cursuri: 1. Maria Alexandru 20 p., 2. 
Ella Constantinescu 12 p., 3. C'atrinel 
Folea 8 p., 4-5. ludith Krezsek și Geta 
Pitică 5 p„ 6-9. Marta Tompa, Eleo
nora Mihalca, Maria Biro, Mariana 
Jandrescu 4 p.

SIMPLU BĂRBAȚI, turul III : Rethi 
—Ionescu Soare 3-0, Sentivani—Sîn- 
deanu 3-21 Angelescu—Bodea 3-1, 
sferturi de finală: Negulescu—Rethi 
3-0, Giurgiucă-Bottner 3-0, Gantner— 
Sentivani 3-1, Angelescu—Cobîrzan 
3-1, semifinale: Negulescu—Giurgiucă 
3-0 (16, 20, 9), Gantner—Angelescu 3-0 
(17, 25, 9), finala; Radu Negulescu 
(C.S.M. Cluj) — AAatei Gantner (Uni
rea București) 3-0 (20, 19, 26). Clasa
ment: 1. Negulescu 20 p.. 2-4. Gant
ner, Giurgiucă, Cobîrzan 8 p., 5. An
gelescu 6 p., 6. Sîndeanu 5 p., 7-8 
Rethi și Bottner 4 p.

DUBLU FEMEI, semifinale: Ale
xandru, Pitică—Folea, Biro 3-0, Con
stantinescu, Tompa—Aîihalca Al. Jan
drescu 3-2 (12,-18,-14, 8, 13). finala: 
Alexandru, Pitică (Progresul Buc., U-

nirea Buc.)—Constantinescu, Tompa 
(Voința Buc.) 3-1 (19,-16, 13, 18). Cla
sament ; 1. Alexandru, Pitică 24 p., 
2. Constantinescu, Tompa 16 p., 3. Fo
lea, Biro 12 p., 4-5. Mihalca, M. Jan
drescu și Slăvescu, Procopeț 8 p.

DUBLU BĂRBAȚI, semifinale: Ne
gulescu, Rethi—Gantner, Covaci 3-0, 
Giurgiucă, Cobîrzan—Bodea, Sentivani
3- 1, finala: Negulescu, Rethi (C.S.M. 
Cluj)—Giurgiucă, Cobîrzan (C.S.M. 
Cluj) 3-1 (-17, 14, 15, 13). Clasament: 
I. Negulescu, Rethi 24 p., 2-3. Gant
ner, Covaci și Bodea, Sentivani 12 p.,
4- 5. Giurgiucă, Cobîrzan și Sîndeanu, 
Bottner 10 p.

DUBLU AIIXT, semifinale: Constan
tinescu, Bottner—Alexandru, Cobîrzan 
3-1, (-14, 14, 13, 12), Folea, Rethi— 
Mihalca, Gantner 3-1 (-17, 19, 19, 17), 
finala : Constantinescu, Bottner (Voin
ța Buc.)—Folea, Rethi (Unirea Buc., 
C.S.M. Cluj) 3-0 (22, 19, 17). Clasa
ment: 1-2. Constantinescu, Bottner și 
Alexandru, Cobîrzan 18 p., 3-4. Folea, 
Rethi și Mihalca, Gantner 14 p.

Cupa F.R.T.M., clasamentul celui de 
al doilea concurs; 1. C.S.M. Cluj 70 
p., 2. Voința Buc. 45 p., 3. Unirea 
Buc. 37 p., 4. Progresul Buc. 28 p., 
5. Voința Arad 13 p., 6. înfrățirea O- 
radea 2 p. Clasament general după 
două concursuri: 1. C.S.M. Clu j 137 
p., 2. Voința Buc. 84 p., 3. Unirea 
Buc. 73 p., 4. Progresul Buc. 63 p., 
5. Voința Arad 26 p., 6-7. înfrățirea 
Oradea și Spartac Buc. 3 p.

SELECȚIONAB1LII CONFIRMĂ• ••

CONCURSURI... REZULTATE...

Mîine vom avea prilejul să asis
tăm la noi și spectaculoase întreceri 
de motonaulică, atracția oricărui pro
gram sportiv pe apă.

• Sîmbătă și duminică se va des
fășura la Constanța (alergări). Plo
iești (sărituri). Galați și Brăila (arun
cări) faza finală a concursului repu
blican pe probe. La acest concurs au 
fost invitați (pe baza rezultatelor obți
nute) peste 800 de tineri atleți.

• Stadionul Republicii 
uninică
S.E. II din București și colegii lor 
fi Ruse. Concursul a contat 

vanșă a întîlnirii de acum 7 zile de 
la Ruse. Victoria 
bucureșteni : 59—54 
40 p la fete. Cîteva 
100 m: C. Iordan 
I. Volohovschi (B) 
Iliev (R) 15,0;

a găzduit
întrecerile dintre atleții

ca re-

elevilora revenit
p la băieți și 54— 
rezultate: BĂIEȚI: 
(B) 11,4 : 400 m: 

110 mg; I. 
D. Piștalu 

(B) 3,30; disc: D. Vălcev (R) 50.68; 
suliță: D. Vălcev (R) 52,82; FETE: 
înălțime: AL Atărgineanu (B) 1.50;
80 mg: B. Sternhaim (B) 13,0; lun
gime: E. Scarciu (B) 4.91.

• Concurs organizat, la Oradea, de
comisia orășenească. Rezultate : BĂ
IEȚI ; 100 m: I. Vasca 11,3; 400 m: 
V. Pop și S. Szabo 52.2; 200 mg: 
V. Pop 25,5; înălțime: C. Szasz 1,75: 
FETE: 100 m: M. Vaida 12,9; 80
mg : AL Costin 12,4.

• Faza pe localitate a concursului 
republicări pe probe, la Reșița : 
BĂIEȚI; 100 m: R. Wolf 11,5; greu-

52,9 
prăjină

C.S.O. Ga’ați —
Lokomotiv Praga 14-4

• Continuîndu-și turneul prin țară, 
boxerii de la Lokomotiv Praga au in- 
tîlnit sîmbătă seara la Galați formația 
locală, C.S.O. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 14—4. Victoriile 
boxerilor noștri au fost realizate de V. 
Manolacbe, L. lacomi, N. Popa, Gh. 
Premia, V. Bogoi. St. Cojan și O. 
Cioloca. (A. Schenkman—coresp.).

★
• Conform regulamentului campio

natului republican individual al senio
rilor înscrierile pentru participarea la 
e4a|>a de zonă (care se va desfășura 
la începutul lunii iunie) trebuiau să 
se încheie la 27 aprilie. Pînă in pre
zent însă, la federația de specialitate 
s-au primit foarte puține confirmări 
de participare, astfel că biroul fede
ral a hotărit să prelungească data în
scrierilor, la etapa de zonă, pînă la

tate (7,257 kg): I. Hegedus 12,86; 
ciocan : E. Kiss 45,08 ; FETE : 100 m : 
F. Grama 13,1; lungime: F. Grama 
5,13.

• Concurs dotat cu „Cupa 1 A\ai“
la Tg. Mureș. BĂIEȚI: 80 m: E.
Kineses II 9,7; 100 m: G. Szekeres 
11,6; 110 mg: L. Dobay 15,3; greuta
te: L. Bucur 12,52; disc: (1 kg): I. 
Nagy (născut 1946 ) 50,90; FETE:
100 m: E. Soos 13,2; greutate: L. 
Doczi 10,80. (I. PÂLiȘ — coresp.).

• La Călan în cadrul unui concurs 
local juniorul I. Balciza (născut 
1946) a parcurs 1.000 m în 2:37,2. 
(A. PERMUTTER — coresp ).

în cadrul manifestărilor ce au loc în 
Parcul de cultură și odihnă Herăstrău, 
cu prilejul sărbătoririi „Zilei tineretu
lui". comisia orășenească de sporturi 
nautice organizează mîine, cu concursul 
F.R.S.N., o competiție de amploare 
la care vor participa peste 500 de spor
tivi și sportive din Capitală. Proaramul 
cuprinde întreceri de canotaj popular, 
caiac-eanoe. canotaj academic, iahting. 
demonstrații nioto-naulice și de schi pe 
apă. Startul primei probe (universale) 
se dă la ora 9. iar concursul de ialitin?. 
care va încheia programul imediat după 
defilarea sportivilor, începe la ora 14.45. 
Majoritatea probelor vor avea sosirea 
la debarcaderul Bordei.

Arena cu patru piste din Zămești a 
găzduit, la sfîrșitul săptămînii trecute, 
concursul de verificare a jucătoarelor 
și jucătorilor din care se vor alcătui 
reprezentativele țării noastre în ve
derea dublei întîlniri cu echipele 
R.P.F. Iugoslavia. S-a jucat tur-retur 
la probele clasice de 100 bile mixte 
(fete) și 200 bile mixte (băieți). Co
lectivul de antrenori a fost, în gene
ral. mulțumit de comportarea selecțio- 
nabililor. mai puțin de rezultatele ob
ținute de Crista Rezac, Elena Tran
dafir, Ținea Balaban, Elena Lupescu 
(toate din Buc.), Ileana Gyarfas 
(Cluj). C. Antonescu (Buc.), E. Kiss 
(ALediaș) și A. Hinterleiter (Tg. Mu
reș) care se pare că nu respectă pro
gramul de pregătire indicat de F.R.P.

In cadrul normelor de control ale 
pregătirii fizice generale, s-au remar
cat, îndeosebi. Cornelia Aloldoveanu, 
Ileana Antal, Dumitru C. Dumitru, T. 
Szemany ș.a. Iată acum clasamentele 
finale: fete: 1. FI. Predeanu (Buc.) 
847 p.d. (428—419). 2. Cornelia A\ol- 
doveanu (Buc.) 836 ( 409—427), 3. 
Atargareta Szemany (Tg. AL) 833

(409—424), 4. Ileana Antal (Arad} °oc ,o05_43I)i 5 FL r . .826 (395—
(Buc.) 82Ț 
Stanca
Băieți:
(873—887),
1756 (869—887), 3. T. Szemany (Tg.
M.) 1756 (827—884), 4. G. Andrei
(Buc) 1706 ( 884—822), 5. L Gallo-
1695 (818-877), 6. C. Vinătoru (P1J 
1669 ( 831—838).

■431), 5.
(404—417), 

(Reșița) 821 
1. P. Purje (Cîmpina) 1760 
I, 2. I. Micoroiu (Reșița)

Neguțoiu
6. Maria 

(408—413).

Joi începe întrecerea 
pentru titlul de campioană 

republicană

Despre viitorii
La Brescia, naționala franceză de 

rugbi a învins reprezentativa Italiei 
cu un scor strins, care a surprins pe 
multi specialiști: 6—3. Intrucit echipa 
noastră va juca in acest sezon cu 
ambele formații care s-au întrecut la 
Brescia, precum și cu echipa R. P. 
Polone (în „Cupa Păcii"), am rugat 
pe cei doi tehnicieni romîni, prezenți 
la aceste meciuri, să ne dea unele 
amănunte despre comportarea viitori
lor noștri adversari.

ATENȚIE LA JOCUL CU ITALIA I
Franța a aliniat la Brescia forma

ția care, cu mici excepții, a cîștigat 
Turneul celor 5 națiuni. Dintre rug
biștii francezi e suficient să-i amintim 
pe Domenech, " ~
Boniface, Dupuy, Rancoule sau La- 
caze... Și totuși ei au cîștigat greu 
partida eu Italia

Monmejat, Crauste,

adversari ai sportivilor noștri
dovedit mai slabi la talonaj, la 
mezile spontane și în realizarea 
cuiației pasei pe treisferturi în situații 
mai complicate. Ei au ales o tactică 
foarte bună, jucînd cu o apărare din 
grămadă și din margine bine orga
nizată și punînd accentul pe distru
gerea atacurilor francezilor la nive
lul mijlocașilor.

în concluzie: 
foarte buni in 
repliaj, prezintă 
echilibrată ca 
mente. Să fim 
tirile pentru jocul cu Italia, 
nu ne mai desparte mult timp.

în ceea ce privește echipa franceză, 
ea a avut multe minute de „mare 
rugbi" arătînd clasa ridicată a jucă
torilor. Buni tehnicieni, deșfășurînd 
un joc deschis pe linia de treisferturi, 
ei au dominat mai mult dar apărarea 
organizată a gazdelor i-a împiedicat 
să mai înscrie.
N. PÂDUREANU — antrenor a! lo

tului republican
RUGBIȘTII POLONEZI IN PROGRES

Rezultatul partidei pe care am ar
bitrat-o la Poznan, între Italia B și 
R. P. Polonă (22—5), nu subliniază

gră- 
cir-

pînă 
slabi

acum rugbiștii 
pe treisferturi, 

mai bine decit

rugbiștii italieni sînt 
jocul de apărare, in 
o echipă omogenă și 
valori pe comparti- 
deci atenți la pregă- 

de care

și viteză și dacă 
polonezi erau mai 
la Poznan ei au jucat 
pe înaintare.

In R. P. Polonă se
tense pregătiri în vederea jocurilor 
din „Cupa Păcii", meciurile fiind pro
gramate în orașe la cel mult 100 km 
depărtare de Varșovia. Partida consi
derată cea mai importantă — cea din
tre rugbiștii noștri și cei cehoslovaci 
— va avea loc la Varșovia.

JEAN ONCESCU 
arbitru internațional

desfășoară în-

De joi, orașele București și Roman- 
vor găzdui turneele finale ale campio
natului republican masculin de baschet, 
eveniment așteptat cu mult interes de 
iubitorii acestui sport. în Capitală, pri
mele opt formații ale țării își vor dis
puta titlul de campioană republicană, 
deținut de patru ani consecutiv și de 
cinci ani alternativ de Steaua București. 
Mersurile se vor disputa în zilele de 
3, 4, 5, 6, 8, 9 și 10 mai, în sala Fi
reasca. Etapa inaugurală cuprinde ur
mătoarele întîlniri: Dinamo București— 
Dinamo Oradea. Știința Cluj—C.S.O-. 
Craiova. Rapid București—Steagul roș® 
Brașov. Steaua—Dinamo Tg. Mureș.

In sala Laminorul din Roman se vor 
întrece echipele care vor desemna pe 
ocupantele locurilor 9—16 în campiona
tul republican. Deosebit de echilibrată- 
se anunță lupta pentru evitarea retro
gradării. deoarece între majoritatea par
ticipantelor există un evident echilibru 
de valoare. Primele partide sînt urmă
toarele: Știința București—Știința Timi
șoara, Voința Tg. Mureș—Voința lași, 
A.S.A. Bacău—C.S.O. Galați, Progresul 
București—Constructorul Arad.

ACTUALITĂȚI...
partida cu Italia — adversarul nos
tru din luna iunie — care a desfă
șurat un joc bun în ansamblu și a 
dovedit multă putere de luptă. Consi
der că este necesar ca rugbiștii noș- - 
tri fruntași să aibă în vedere că la | 
Brescia reprezentativa Italiei a avut 
o înaintare excepțional de puternică 
(jucători masivi, inalți cu remarca- 1 
bile calități de repliaj). că grămada 1. 
a jucat tot meciul în 7 jucători. Deci, progresul important făcut de rugbiul 

polonez în ultima vreme. Și totuși, in 
ciuda scorului, polonezii s-au prezen
tat bine și au arătat ’
să aibă o comportare 
în „Cupa Păcii" care 
șura în această lună 
lonă.

Echipa poloneză este

ca forță, grămada italiană s-a dove
dit puternică: ca viteză jucătorii ita
lieni sînt de asemenea în progres, 
în special pe linia de treisferturi. Nu 
este desigur ușor să te „descurci* a- 
tunci ci nd o formație ca cea a Fran
ței atacă. Italienii au avut însă sufi
cientă rezistență și au depășit pe-

ca 
cit 
se 
in

sînt deciși 
mai bună 
va desfă- 

R. P. Po-

serios întineri-1 _ .1 _ T_

• Jocul de la Cluj a fost caracteri
zat de nervozitatea excesivă a jucăto
rilor și de slabul arbitraj prestat de 
C. Bran (Timișoara). In min. 20 Cor- 
doș a reușit o încercare dar Antimoia- 
nu egalează printr-o lovitură de pi
cior căzută. In min. 74, la o decizie 
mult discutată, Crișan execută o lo
vitură de pedeapsă și clujenii cîștigă 
cu 6-3 (3-3) întîlnirea cu Știința Pe
troșeni.

• AUine, pe stadionul Tineretului, la 
ora 17, se va desfășura jocul restanță 
dintre Steaua și Știința București.

• Joi, pe stadionul Republicii, la 
ora 17,15 lotul republican de rugbi 
care se pregătește pentru „Cupa Păcii" 
susține un nou joc de verificare.

• După cea de a VlII-a etapă a 
campionatului republican, Grivița Ro-

la egalitate de puncte cu Dinamo — 
care continuă să rămină .singura echi
pă neînvinsă pînă acum — și Știința 
Petroșeni ( care are un joc mai mult). 
In general, echipele își schimbă „locu
rile" de la o etapă la alta, ceea ce 
subliniază și mai mult echilibrul va
loric al formațiilor noastre de rugbi: 
(cu excepția Olimpiei care — deși du
minică a făcut o partidă mai bună — 
nu a realizat nici o victorie).

CLASAMENTUL CATEGORIEI A

1. Grivița Roșie 7 5 1 1 88:15 181
2. Dinamo 7 4 3 0 66: 6 18
3. Știința Petroșeni 8 4 2 2 46:20 18
4. Știința Cluj 7 3 2 2 46:35 15
5. Progresul 7 3 1 3 22:24 14
G. Știința București 7 2 3 2 18:20 14
7. Metalul 7 2 2 3 35:40 13
8. Steaua 5 3 1 1 26: 9 12?
9. Unirea 7 2 1 4 18:28 12.

10. C.S.M.S. Iași 6 1 4 1 21:18 12,
11. Știința Timișoara 7 1 2 4 J8:53 11
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„SÎNIEJI OAMENI VESEEI 9 PEINI DE VIATĂ"... 19 In ce privește stadioanele, AMINTIRI DE NEUITAT
Teuvo Isannăincn (finlanda), 

couducătorul delegației de luptători

Bucureștiul este printre primele capitale
din Europa"

Jerzy Johicl (R. P. Polonă), 
maestru al sportului

„Sînt pentru prima oară în capitala 
țării dv. cu ocazia celei de a Il-a ediții 
a concursului internațional de lupte 
clasice. în scurtul răgaz pe care l-am 
avut, am văzut multe lucruri interesante. 
M-au impresionat în mod deosebit noile 
construcții care se înalță peste tot in 
București. Mai bine însă decît orașul 
am avut ocazia să cunosc pe locuitorii 
săi. Sint oameni veseli, plini de viață, 
optimiști și mai ales foarte prietenoși 
Primul lucru pe care l-am făcut sosind 
in Romînia a fost să-mi cumpăr dintr-o 
librărie un ghid al orașului și al ță-ii. 
Iată însă că el mi-a devenit inutil, 
deoarece gazdele se arată extrem de 
politicoase și ne conduc peste tot.

Regret din inimă atit eu cit fi întrea
ga noastră delegație că nu putem par
ticipa la sărbătorirea zilei de 1 Mai. 
deoarece treburi urgente ne recheamă 
in patrie. Am spus că regret deoarece 
văd cu cită bucurie se pregătește popu
lația capitalei dv. să intimpine această 
sărbătoare a oamenilor muncii de pre
tutindeni. Mă reîntorc în orașul In care 
lucres, la Rovaniemi, Ungă cercul polar 
de nord, cu o caldă amintire despre o 
tară unde oamenii sini prietenoși, mun
citori și gazde ideale, Foi păstra intr-an 
coif al inimii mele o amintire de neui
tat a acestui voiaj".

Joseph Vogi (R. S. Cehoslovacă),

1» Poporul romîn a obținut mărețe realizări”
Serjio Gomez (Cuba)

Recent, țara noastră a fost vizitată 
de reprezentativa masculină de volei a 
Cubei. Ia plecare, conducătorul dele- 
gafiei cubaneze ne-a declarat :

„In cele două săptămîni pe care le-am 
petrecut în R om în ia ne-am putut da 
seama de mă relele realizări obținute de 
poporul romîn. Cea . mai recentă dintre 
acestea, încheierea colectivizării agricul
turii, s-a petrecut cu pu|in timp îna
intea sosirii noastre și putem spune că 
am trăit și noi marea bucurie a oame
nilor muncii din Romînia. Victoriile prie
tenilor ne bucură deopotrivă.

Am vizitat cu ocazia turneului nostru 
Bucureștiul, precum și alte orașe ca 
Ploiești, Galați, Brăila, Constanța. Peste 
tot am fost primiți excelent. Ne-au im
presionat în mod deosebit construcțiile, 
făcute cu mult gust, și mai ales ritmul 
în care se lucrează. Despre litoralul 
dv. avem cele mai frumoase cuvinte de 
laudă. Mamaia, cu plaja sa. se situează 
astăzi alături de cele mai renumite sta
țiuni din lume. Regretăm că nu am 
găsît-o în plin sezon.

Turneul nostru în Romînia și-a atins 
în întregime scopul. De la excelenții 
voleibaliști romîni, de a căror valoare 
tehnică ridicată auzisem, am învățat 
foarte mult. De fiecare dată meciurile 
au constituit un schimb de experiență,

cu ocazia căreia antrenorii și jucătorii 
romini nc-aa împărtășit reneșuașete eu 
multă amabilitate Elevii, jucătorii noș
tri, au căutat să te Însușească și de 11 
meci la meci s-iti comportat tot mai 
bine. Intilnirea de la Constanța ne-a 
demonstrat <-A am firet multe âa această 
privință.

Cu ocazia zilei de 1 Mat v» dorim 
noi succese în opera de deslrirșire a 
construcției socialismului *< m activi* 
tatea sportivi.

La revedere, dragi prieteni !*

membru al comisiei de juniori U. E. F.A.
în mod deosebit capacitatea dv. orga
nizatorică în materie de competiții 
sportive. Totul a mers „ca pe roate" 
și toată lumea a fost deplin mulțumi
tă. Acest lucru a fost, de altfel, recu
noscut în repetate rînduri și în cadrul 
ședințelor comisiei de juniori U.E.F.A., 
al cărei membru sint.

Ca unul care am mai fost și acum 
cîțiva ani în București, trebuie să vă 
spun că remarc aici progrese impre
sionante : magazinele sint tot mai îm
belșugate, bulevardele dv. au aspectul 
cel mai modern, standardul de viață 
al populației e tot mai ridicat.

Felicitindu-vă pentru frumoasa și 
meritata victorie obținută de tinerii 
dv. fotbaliști, vă urez tot mai multe 
succese în sport și în muncă pentru 
continua prosperitate și înflorire a mi
nunatei dv. țări".

.In îndelungata mea activitate de 
ziarist sportiv și activist al federației 
cehoslovace de fotbal, am fost de față 
la numeroase competiții sportive inter
naționale. De puține ori insă am asis
tat la una atit de bine organizată, 
atit de reușită, atit de sărbătorească, 
cum a fost actuala ediție a Turneu
lui U.E.F.A.!

Frumosul dv. București, pe care-1 
găsesc mai tinăr și mai înfloritor ca 
oricind, a constituit un cadru minu
nat pentru întrecerea speranțelor fot
balului european. Orașul dv. este lu
minos, prietenos, ospitalier, iar noile 
sa'e construcții sint de-a dreptul im
presionante. In ce privește stadioa
nele, Bucureștiul este printre primele 
capitale din Europa. Atît eu cît și 
membriiddegației cehoslovace prezen
te la Turneul U.E.FA. am apreciat

„Ați făcut surprinzători pași înainte
Polyak Imre (R. P. Ungară),

dublu campion mondial la lupte clasice
.Imaziaea Buenreștiului se uită greu. 

Dar atunci când u ești oaspete de mai 
molie ori nu poți să-l uiți niciodată. 
Bulevarde largi, clădiri impozante, car

treaga lume. Mulți au crezut că la 
Jocurile Olimpice de la Roma romînii 
au obținut un succes întîmplător. Dar 
iată că Yokohama și celelalte succese

lilează permanent pentru lărgirea reia* or cu organi
zațiile ți tinerii sportivi dn toate țările. contribuind 
astfel ia traducerea in viață a ponticii perfidului ți 
guvernului nostrj, de prietene cu U.R-S-S. ți cu cele
lalte țări socialiste frățești, de colaborare și coeis- 
tență pașnică cu toa*e tărie lumii.

Mișcarea noastră sportivă întreține reiat” cu organ- 
zații sportive din 55 de |ări ți face schimb de informat” 
,și publicații de specialitate cu federații și instituții dm 
108 țări. Sportivii noțfri sint prezen|i la aproape țoale 
marile compefifii internaționale, în cadrul cărora ei se 
întâlnesc cu sportivi din toate coifurile lumii.

Paralel cu prezenta la numeroase întreceri sportive 
peste hotare, fara noastră găzduiește în fiecare an o 
serie de competiții internaționale devenite trad-”o- 
nale. Crește continuu numărul competifiilor spori.ve

de amploare organizate la noi, cu care ocazie sute 
și sule de oaspeți (sportivi, antrenori, conducători de 
federații, ziariști) vizitează Republica Populară Ro- 
mină. Și, de fiecare dată cînd vin, aceștia au cuvinte 
de laudă nu numai despre buna organizare tehnică a 
competițiilor, despre valoarea sportivilor noștri, ci vor
besc elog.os și despre bazele sportive construite la 
noi în an i democrației populare, despre primirea 
pr etenească ce li se face la noi, despre modernele 
coAsr-ucfu pe care le văd la tot pasul, despre măre
țele transformări pet-ecute in viata poporului nostru.

In uitau vreme, în București s-au disputat o serie 
de compel * sportive importante, cum au fost : 
„Cupa Dunării” la haltere. Turneul de Juniori U-E-F.A., 
concurs- internațional de lupte etc. Cu aceste ocazii, 
redactor” noșb au cules cîteva impresii de la diverse 
personaLtăti sporrrve, antrenori, sportivi, care au fost 
oaspe;. ai Cap ta e . In rândurile de mai jos, iată cîte
va din declarer, e oaspeților :

„Mulțumiri organizatorilor romîni”
Bruneto Fedi (Italia), ziarist

Ziaristul italian BRUNETO FEDI din 
Bologna, luând cuvintul la masa comună 
organizată la Brașov după terminarea 
partidelor din grupa D a spus, printre 
altele, următoarele : „Mulțumesc orga
nizatorilor romini care au colaborat la 
organizarea acestui turneu în condiții 
excepționale. Am fost prezent pînă acum 
la cinci edilii ale turneelor U.E.F.A., 
dar vă spun cu inima deschisă că ni- 
căeri nu am văzut o organizare atit de

perfectă, un entuziasm atît de mare ca 
aci.

Cauza cea mai importantă a acestui 
turneu nu constă numai in obținerea 
victoriei pe terenul de sport, ci, în 
principal, competiția are ca scop stin
gerea relațiilor de prietenie dintre tine
rii din toate țările participante. Dacă 
oamenii se vor cunoaște mai bine, se 
vor înțelege mai bine".

tiere ivite parcă peste noapte, parcuri 
înmiresmate ne-au întâmpinat, bucarâa- 
du-ne. in acest sfârșit de aprilie.

Pe sportivii români na îi cunosc .de 
de alaltăieri*, l-am văzut prima 

■i 
Roma, ca să nu mai vorbim 
mari competiții internaționale, 
împreună. Ați făcut surprin- 
inainte. De fapt surprinzător

ieri.
oară |a Helsinki, apoi la Melbourne 
in fine la 
de celei al te
cînd eram 
zitori pași
nu este cuvântai cel mai nimerit, deoa
rece atit la dv. cil și la noi sportul are 
un caracter științific, și nu iutimplător. 
Am ales insă acest cuvint pentru că el 
exprimă eel mai bine ceea ce gândesc eu 
și alți specialiști ai luptelor din în-

ulterioare au dovedit c3 pregătirea fă- 
cull de tehnicienii romîni este dintre 
cele mai bune. Orice luptător, indiferent 
din ce lari va fi el, va trebui să țină 
seama cind se va inlîlnj cu sportivii 
romini de valoarea ace>1 ora.

Mă bucură că am vizitat țara dv. și 
vin oricind cu deosebită plăcere la com
petițiile organizate în Rominia“.

CRED CA

mai multe ori oaspe- 
dar niciodată nu am

„Am avut sentimentul că mă scald în lumină și in soare
OSCAR STATE (ANfiTIA), secretarul general al federației inicrnaționalc de haltere

Profesorul OSCAR STATE, secre
tarul general al Federației internațio
nale de haltere, care a participat la 
„Cupa Dunării", in calitate de pre
ședinte al juriului, este o persoană 
binecunoscută in lumea sportivă in
ternațională.

Oaspetele nostru ne-a declarat 
că își amintește cu deosebită plăcere 
de atmosfera de entuziasm, 
dură și prietenie din timpul 
lului Mondial al Tineretului 
de la București.

„Și atunci ca șt acum 
cind m-am suit in avion 
de la Londra am lăsat 
oraș fumuriu, estompat 
in ceață. Cind am ajuns peste cîteva 
Ore la București am avut sentimen
tul că mă scald în lumină și in soare...

Iată mai jos cîteva rînduri în care 
oaspetele și-a înscris impresiile sale 
asupra Bucureștiului, așa cum l-a re
văzut în 1962 : „Din primele clipe ale

de căl- 
Festiva- 
din 1953

spus el,— a
pe aeroportul 
in urmă un 
in negură și

sosirii mele la București am avut un 
splendid exemplu al nenumăratelor 
schimbări arhitecturale petrecute in 
București după Festival. Este vorba 
de frumoasa și impunătoarea sală de 
expoziții de lingă aeroport. Mai tirziu, 
circufind prin oraș, am fost minunat 
de marele număr de clădiri care, de 
asemenea, m-au impresionat prin sti
lul și înfățișarea lor. Ele sint blocuri 
de cărămidă și ciment, frumoase și 
solide ; dar ele sint totodată luminoase 
și minunat colorate.

Cea de-a doua impresie puternică a 
mea se datorește abundenței magazi
nelor. In 1953 erau mai puține maga
zine, dar acum este evident că bu
nuri de tot felul există din belșug. 
Vizita mea la imensa dv. fabrică de 
confecții și tricotaje „București" mi-a 
îngăduit să văd ce calitate deosebită 
au lucrurile care se produc acum.

Precum am spus și interpretei mele, 
noi am fi înaintați să cumpărăm ase
menea confecții in Anglia.

Mai auzisem despre București ca de 
un „oraș al grădinilor". Și, din fe
ricire, am sosit tocmai in momentul 
în care sute de flori se plantau pe 
străzi și in parcuri. Am călătorit in 
nenumărate orașe din lume, dar nu 
pot să-mi amintesc prea multe care 
să-și înfrumusețeze străzile atit de 
fermecător, cu o asemenea revărsare 
de culori.

Cind mă voi întoarce la Londra voi 
avea de adus la cunoștința comitetu
lui meu și a prietenilor mei nenumă
rate lucruri frumoase despre București. 
Să-mi fie îngăduit să conchid, mulțu
mind din nou Federației romîne de 
haltere pentru faptul de a mă fi invi
tai la București, dindu-mi ocazia să 
revăd frumosul dv. oraș și să cunosc 
mai bine fermecătorul dv. popor".

„Am fost de 
tele țării dv., 
stat așa de mult ca în anul acesta. 
Vizita făcută in cinci orașe cît și fap
tul că am avut prilejul să ne depla
săm dintr-un loc în altul cu un auto
buz m-au făcut să cunosc mai bine 
realitățile din Rominia.

Mi-a plăcut foarte mult litoralul. 
Localitățile balneare sint înșirate ca 
niște mărgele pe un șirag imens. Nu 
știi ce să admiri mai mult: nisipul 
mătăsos al Mamaiei, vilele elegante 
și confortabile de la Eforie sau 
Marea care este cu totul alta ca în 
fiordurile noastre nordice. Apoi am

„OSPITAEITATE

„în calitate de conducător al lotului 
R. F. Germane, care a participat la Tur
neul U E.F A , vreau să spun cîteva 
cuvinte despre organizare, despre lu
crurile pe care le-am văzut aici și des
pre ospitalitatea cu care am fost în
conjurați. Am constatat că in București 
și în celelalte localități prin care am 
trecut se acordă o deosebită atenție clă
dirilor noi, moderne, care sini construite

„Cu prilejul celei de a V-a ediții a 
Campionatelor internaționale de gim
nastică ale R.P. Romîne, am fost pen

tru a treia oară în frumoasa dv. Ca

pitală. Prima dată am vizitat Bucu
reștiul in 1953, apoi in 1954. Acum, in 

1952, am revenit in Capitala dv. Botă- 
rît lucru, ritmul de înnoire a orașu

lui este extraordinar. Și pentru că> 
in decursul carierei mele sportive am 
vizitat multe țări ale lumii, pot sus

ține că astăzi capitala României este 
unui dintre cele mai frumoase orașe 

europene. Bulevardele și străzile lar

gi, clădirile cu o splendidă linie ar
hitectonică, in care utilul se imbină 

minunat cu plăcutul, — iată atu-uri 
de care prea puține orașe mari dis
pun. Construcțiile noi pe care le-am 
admirat m-au impresionat profund.

Cit despre renumita și tradiționala 
ospitalitate a poporului romîn, aceasta 
este prea bine cunoscută, și dacă 

amintesc despre ele o fac doar pentru 
a mulțumi încă o dată, pe această cale, 
pentru frumoasa primire care ni s-a 

făcut".

„MORALUL ROMINLSC
[ UN MINUNAI LOC

DE TURISM-
Ismail ncraiz (Spania), ziarist

„Am rămas impresionat de cele vă
zute în țara dv. Capitala Romîniei e 
un oraș îneîntător, iar litoralul de-a 
dreptul fermecător. Am mai fost în 
Romînia acum 20 de ani. Pe atunci li
toralul era un pustiu. Vă închipuiți syrr 
prinderea mea cînd am văzut ediF 
moderne și luxoase de la Mamaia 
Eforie. Litoralul rcminesc e un mip 
minat loc de turism I 
se construiește și se 
această perlă a Mării 
ca in viitor turiștii de 
guri să-și îndrepte și mai mult aten
ția către Constanța și împrejurimile ei".

un înr 
Ritmul în care 
înfrumusețează 
Negre va face 
pe alte melea-

»»
• ••

(Suedia),Svcdhcrg Rudolf
fost campion olimpic

Galați. Deșivăzut portul dunărean 
industria dv. navală este oarecum la 
început de drum, am văzut lucruri pe 
care le pot invidia chiar acei ce se 
prezintă maeștri în nave maritime. 
Brașovul mi-a plăcut prin pitorescul 
așezării și prin trepidația fierbinte a 
vieții. Prezența noului am găsit-o și 
în îndepărtata Baia Mare, ca de alt
fel peste tot unde am fost.

M-a surprins în mod deosebit nu
mărul mare de cadre tinere ce le 
aveți in sportul luptelor. Cred că suc
cesele pe care le-ați dobîndit pînă 
acuma vor putea fi continuate și in 
viitor. Aveți rezerve suficiente".

EXCEPȚIONALĂ"
Hans Lang (I! f. Gcrmanâ)

cu mult bun gust. O impresie excelentă 
miau lăsat numeroasele spații verzi 
care, alături de blocurile frumoase, oferă 
ochiului im peisaj plăcut. Incintătoare 
a fost excursia de pe Valea Prahovei.

Pe noi ne-a impresionat îndeosebi os
pitalitatea cu care am fost primiți pre
tutindeni. Despre organizare nu am decit 
cuvinte de laudă".
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