
40-a aniversare a creării Uniunii Tineretului Comunist din Rominia

INAREA FESTIVĂ A TINERETULUI
DIN CAPITALĂ

sala Palatului R.P. Romine a avut loc, miercuri dimineața, adunarea 
a tineretului din Capitală, consacrată celei de-a 40-a aniversări a 
Uniunii Tineretului Comunist din Rominia ți Zilei Tineretului din 

omină.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VÂJ

i fundalul scenei se afla un mare medalion cu portretele celor trei 
i ai proletariatului mondial — Marx, Engels și Lenin — încadrat de 
e și de datele festive 1922—1962.
trarea in sală a conducătorilor partidului și guvernului a fost salu- 
j aplauze puternice și ovafii.

prezidiu au luat ioc tovarășii: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
>1, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, A- 
ru Drăghicl, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coiiu, Leonte Răutu, 
n Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Virgil Trofin, prim-secretar al 
I U.T.M., secretari și membri ai Biroului C.C. al U.T.M., primii secre- 

Comitetului orășenesc București și ai Comitetelor regionale U.T.M., 
fruntași In produefie, studenfi.
i adunare au luat parte membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 

ai guvernului, vechi militanfi ai mișcării muncitorești din fara noastră, 
cători ai organizațiilor de masă și obștești, oameni de știință, artă și 
i, mii de tineri.
i intonează Imnul de Stat ai R.P. Romine.

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînâ
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Marea demonstrație de 1 Mai 
a oamenilor muncii

ÎN CAPITALĂ
lunarea a fost deschisă de tovarășul Virgil Trofin.

a dat apoi citire Decretului prin care Consiliul de Stat conferă Uni- 
ieretului Muncitor Ordinul „Steaua R.P. Romine" clasa I, pentru con- 

adusă în opera de construire a socialismului în patria noastră, cu 
I împlinirii a 40 de ani de la întemeierea Uniunii Tineretului Comu- 
n Rominia.

uralele și aplauzele furtunoase ale celor prezent!, tovarășul Gheor- 
îheorghiu-Dej înmînează primului secretar al C.C. al U.T.M. înalta 
fie, care este prinsă pe faldurile purpurii ale drapelului U.T.M.
imit cu îndelungi aplauze și ovafii, a luat cuvintul tovarășul Gheor- 
Jheorghiu-Dej, care a adus adunării salutul Comitetului Central al 
ilui Muncitoresc Romîn, adresat tineretului din patria noastră.
'portul „40 de ani de muncă și luptă sub steagul glorios al parfi- 

a fost prezentat de iov. Virgil Trofin.
u luat apoi cuvintul tovarășii Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului 

și secretar al C.C. al P.M.R., Gheorghe Stoica, membru al C.C.
I.R., Ion Popescu-Pufuri, membru al C.C. al P.M.R., director al Insti- 
i de Istorie a Partidului, Alexandru Sencovid, membru al C.C. 
A.R., ministrul Industriei Ușoare, Nicolae Goldberger, director adjunct 
litutulpi de Istorie a Partidului — vechi militanfi ai mișcării muncito
ri de tineret din fara noastră.
ir-o atmosferă de entuziasm, participants la adunare au adoptat o 
ire adresați Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej.
itreaga asistentă In picioare a intonat „Internaționala", 
dunarea s-a desfășurat înfr-o atmosferă entuziastă.
■rtkipanfii au ovaționat îndelung, în repetate rînduri, pentru Republica 
ară Romînă, pentru Partidul Muncitoresc Romîn și Comitetul său 
il.
i încheierea adunării a avut loc un spectacol festiv.

(Agerpres).

MAI 1962 — în Capitală

Oamenii muncii demonstrează entuziaști in fața conducătorilor parti- 
și guvernului. Pentru viață nouă, pentru socialism !

Marți dimineață a avut loc în Piața 
Aviatorilor tradiționala demonstrație a 
oamenilor muncii din Capitală ou pri
lejul zilei de 1 Mai, Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc.

Marea piață bucureșteană. dominată 
de portretele genialilor învățători ai 
proletariatului mondial — Marx, En
gels, Lenin, este împodobită sărbăto
rește. Deasupra tribunei oficiale se află 
macheta unui uriaș glob pămîntesc în
conjurat de un mare brâu purpuriu pe 
care este înscrisă chemarea : „Proletari 
din toate țările, uni ți-vă /"

Deasupra tribunelor drapate în roșu 
și străjuite de zeci de steaguri pur
purii și tricolore sînt înscrise chemările 
închinate măreței zile: „Trăiască 1 Mai, 
Ziua solidarității internaționale a celor 
ce muncesc", „Sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Komin înainte spre de- 
săvîrșirea construcției socialismului !“, 
„Trăiască și șă se întărească alianța 
dintre clasa muncitoare și țărănimea 
colectivistă, temelia de neclintit a re
gimului democrat-popular!", „Trăiască 
și să se întărească în veci prietenia fră
țească dintre poporul romîn. popoarele 
Uniunii Sovietice și a celorlalte țări 
socialiste !“, „Trăiască pacea în lumea 
întreagă !*

In piață se află mii de muncitori din 
fabricile și uzinele Capitalei, activiști 
ai organizațiilor de partid, de stal și 
obștești, militari, oameni de cultură, stu- 
denți care participă la mitingul consacrat 
zilei de 1 Mai.

în tribune sînt prezenți numeroși in
vitați : conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor de masă, nu
meroși fruntași în muncă din întreprin
deri și instituții, academicieni și alți 
oameni de știință, artă și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, ziariști ro
mâni și corespondenți ai presei străine.

Sînt, de asemenea, prezenți numeroși 
oaspeți veniți să sărbătorească alături 
de poporul nostru ziua de 1 Mai.

In tribuna rezervată corpului diplo
matic au luat loc șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

La ora 9 oamenii muncii, prezenți în 
piață, salută prin îndelungi ovații pe 
conducătorii partidului și stalului.

în tribuna centrală iau loc tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe A- 
postol. Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu. Chivu Stoica, A- 
lcxandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru Col iu, 
Leonte Răutu, Lconlin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Alexandru Bîrlă- 
deanu. membri ai Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn. ai Con
siliului de Stat și ai guvernului.

Fanfara militară aflată în piață in
tonează Imnul de stat al Republicii 
Populare Romîne.

Mitingul oamenilor muncii din Capi
tală consacrat zilei de 1 Mai a fost 
deschis de tovarășul Florian Dănălache, 
membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar 
a<l Comitetului orășenesc București al 
P.M.R.

A luat cuvintul tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic și secretar 
al C.C. al P.M.R. Cuvântarea sa a fost 
subliniată de urale și ovații puternice.

A început apoi marea demonstrație a 
oamenilor muncii.

Bucureștenii .au venit în număr impre
sionant la demonstrație în această zi de 
sărbătoare, salutînd cu nestăvilit entu
ziasm și mândrie patriotică mărețul eve
niment istoric din viața poporului nos
tru : terminarea colectivizării agriculturii.

Atmosfera sărbătorească, entuziasmul 
zecilor de mii de demonstranți, totul 
exprimă bucuria vieții noi, tot mai îm
belșugată, mai fericită care stăpânește 
astăzi tot întinsul țării.

Nu contenesc uralele pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn. inspiratorul și or
ganizatorul luptei poporului nostru pen
tru făurirea vieții noi socialiste, pentru 
unitatea de nezdruncinat dintre partid, 
guvern și popor, pentru marea și puter-

Defilarea
...Spre Piața Aviatorilor se îndreaptă 

tui fluviu imens de steaguri multico
lore. O mare de falduri... Este coloana 
sportivilor bucureșteni. Peste 10.000. 
Ga în fiecare an, ei sînt prezenți la 
demonstrația de 1 Mai a oamenilor 
muncii, arătîndu-și astfel dragostea și 
recunoștința față de partid și guvern 
pentru minunatele condiții create miș
cării sportive.

Ultimele ccloane de demonstranți ale 
oamenilor muncii au părăsit marea 
piață. Un moment de liniște. Apoi, cu
noscutul marș al lui Dunaievski vesteș
te intrarea în piață a coloanei sporti
vilor. Timp de aproape o oră ei aveau

nic» familie a fărilor socialiste frățești, 
pentru solidaritatea internationals a celor 
oc muncesc de pretutindeni în kipta pen- 

. tru pace și progres social.
După ultimele coloane ale oamenilor 

muncii acordurile marșului sportivilor 
vestesc începutul tradiționalei pară zi 
sportive, l’lini de tinerețe și de entu
ziasm manifestează reprezentanții celor 
aproape 2..00.000 de membri ai aso
ciațiilor și cluburilor sportive din în
treaga țară. Printre ei se află campioni 
mondiali și olimpici, membrii echipei de 
fotbal de juniori a țării, ciștigătoarea 
recentului turneu jubiliar U.E.F.A. de 
la București. Sportivii execută în fața 
tribunelor, în aplauzele puternice ale 
asistenței, mari mișcări de ansamblu. 
Piața devine un adevărat stadion pe 
care se execută cele mai diferite spor
turi.

Demonstrația de 1 Mai a oamenilor 
muncii din Capitală a luat apoi sfîrșit. 
Peste marea piață bucureșteană răsunS 
solemn acordurile „Internaționalei*, im
nul dc luptă al clasei muncitoare din 
întreaga lume.

( Agerpres) 

sportivilor 
să ne îneînte cu coloritul costumelor, cu 
frumusețea exercițiilor, cu sugestivele 
care alegorice, cu revărsarea de tine
rețe și elan.

Un bloc compact de stegari deschide 
defilarea. Elevii Clubului sportiv șco- 
lar înscriu cu trupurile lor „1 Mai“, 
ca un simbol al dragostei și atașamen
tului fată de ZIUA INTERNAȚIONALĂ 
A CELOR CE MUNCESC.

Clubul sportiv „Gloria" al raionului 
„1 Mai" prezintă un frumos car ale
goric sub lozinca „Prin sport, la întă
rirea sănătății celor ce muncesc". In 
față, un săritor cu prăjina a „încreme-

(Continuare in pag, a 2-a)

TELEGRAMĂ
Comitetului Central

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Echipa de juniori a Republicii Populare Romîne, cîștigăfoare a 

Turneului U.E.F.A. — 1962, raportează cu inima plină de bucurie că a 
reușit să aducă patriei o nouă victorie sportivă de prestigiu international. 
Cinstea ce ni s-a acordat de a reprezenta (ara în această mare întrecere 
a fost primită de to(i membrii lotului ca o sarcină de mare răspundere.

Gîndurile noastre au fost în permanentă îndreptate cu recunoștință 
către Partidul Muncitoresc Romîn, care a creat tineretului condiții minu
nate de via{ă, învățătură și muncă.

în timpul pregătirilor noastre și de-a lungul aprigei dispute pentru 
victorie, am fost conșfienji de faptul că trebuie să răspundem cu cinste 
încrederii ce ni s-a acordat. Am fost însuflefi(i tot timpul de gîndul că 
sîntem datori să ne comportăm în această întrecere în așa fel, îneîf să 
fim demni de zilele mărejei victorii obfinute de poporul nostru prin în
cheierea colectivizării agriculturii, consfinfită de sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale, care va rămîne ca un eveniment remarcabil 
în istoria patriei noastre. Aceasta ne-a dat aripi, ne-a insuflat dîrzenie, 
voinfă și hofărîre, ne-a determinat să luptăm cu tot elanul tineresc pen
tru victoria culorilor scumpei noastre patrii.

Acest succes îl închinăm partidului nostru iubit, sub conducerea 
căruia poporul romîn a obfinut victoria definitivă a socialismului în 
orașele și șalele patriei noastre și pășește cu încredere mai departe pe 
drumul desăvîrșirii conslrucfiei socialiste și trecerii treptate spre co
munism.

Ne angajăm în fafa partidului, a Comitetului său Central, să mun
cim cu modestie și perseverentă pentru continua perfecționare a pre
gătirii noastre ca vrednici cetățeni și sportivi ai tării și să luptăm din t 
toate puterile noastre tinerești în viitoarele întreceri internaționale, pen
tru gloria scumpei noastre patrii socialiste.

fața tribunei centrale pășește plină de tnsu- 
e coloana președinților de gospodării colective 
iin țară, a lucrătorilor agriculturii socialiste

„Prin sport , la întărirea sănătății oamenilor muncii*
— iată lozinca sub care a fost prezentat acest frumos 

car alegoric

ECHIPA DE JUNIORI a R. P. ROMlNE 
cîștigătoarea Turneului U.E.F.A.—1962

Mîme seară, meci internațional de fotbal pe Stadionul Republicii: 
LOTUL Ă — GREMIO (Brazilia).

(Citifi amănunte in pag. a 4-a)



Tinerețe și flori la demonstrația sportivilor

sE
(Urmare din pag. 1) 

nit" pentru cîteva clipe deasupra unei 
ștachete. Ochii nu știu unde să se uite. 
La canotorii, schiorii, turiștii, cicliștii 
care trec prin piață, sau la îndrăzneții 
gimnaști care, pe o niotocicletă. Ia 
înălțime, efectuează frumoase exerciții 
la aparate.

Aplauze îndelungate și ovații se răs- 
pîndesc pînă departe în momentul cînd 
sportivii clubului „Flacăra" (raionul 
„30 Decembrie") înscriu în piață ini
țialele atit de dragi tuturor celor ce 
muncesc: „P.M.R.", încadrate de două 
splendide piramide de maci roșii.

„Bravo, băieți I" răsună exclamații 
din tribune, trec fotbaliștii juniori, 
cei care cu două zile înainte au repur
tat o strălucită victorie, dovedindu-se 
cei mai buni din Europa. Cu cită mîn- 
drie ridică acești tineri cupa cucerită 
la capătul unor întreceri aprige și dis
putate în compania celor mai valoroase 
reprezentative de pe continent. „Bravo, 
băieți! Spre noi succese". Numeroa-

se aplauze culege grupul sportivilor 
fruntași, al campionilor mondiali, olim
pici, europeni, balcanici, al maeștrilor 
emeriti și maeștrilor sportului, al celor 
care au reprezentat cu cinste culorile 
patriei. „Decanul" coloanei, maestrul 
emerit al sportului Dinu Cristea, pă
șește in această zi de.............. ..
o sprintenă pionieră, 
briela. Fără îndoială, 
tivă.„

Voleiul și rugbiul 
desigur, din coloana

1 Mai alături de 
E fiica lui, Ga- 
o viitoare spor-

nu puteau lipsi, 
sportivilor raio

nului „Grivița Roșie". Echipa campi
oană a țârii „Rapid" trece prin fața 
tribunelor purtînd cu măiestrie mingea 
peste plasă. O promisiune că nu-și va 
precupeți eforturile pentru a cuceri pen
tru a doua oară „Cupa Campionilor Eu
ropeni". Ca și colegii lor din formația 
de rugbi, cei care lansează cîteva 
„șarje" în miniatură și alcătuiesc cu 
repeziciune „grămezi", 
nirea finală cu

„Succes în întil- 
campioana Franței!".

ÎN T9
ARA

BRAȘOV

Cînd ultimii din cei peste 80.000 
de oameni ai muncii din Bra
șov care au participat la demonstra
ția de 1 Mai au trecut prin fața tribu
nei oficiale, fanfara a început să in
toneze cunoscutul marș sportiv al lui 
Dunaevski, vestind apropierea coloa
nei sportivilor din localitate.

Sportivii orașului Brașov au rapor
tat partidului și guvernului frumoasele 

’ Ți sportive, 
?.~?9 membri ai UCFS, 350 
pe ramură de sport peste 
sportivi legitimați, 17 echi-

de gimnaști de la
1 „Mihail Sadoveanu" 

*** HI.
samblu de 500 
școala medie nr. 
și școala profesională C.F.R. Depoji- 
Trec apoi, fotbaliștii, voleibaliștii, tră
gătorii, baschetbaliștii... Sportivii și 
sportivele celor 101 asociații din ora
șul Iași.

PETRE CODREA — coresp. reg

CONSTANȚA
lor realizări : 166 asociații 
peste 60.000 
secții | 
3.000 lr____  . „
pe în campionatele republicane, 30 
de maeștri emeriți și maeștri ai spor
tului, mai bine de 800 sportivi de cate
goriile I și a Il-a, precum și o puter
nică activitate sportivă de mase.

Coloana a fost deschisă de sportivii 
de la Steagul roșu, în rîndul cărora _ se 
numără mulți sportivi fruntași. O im
presie deosebită au lăsat-o sportivii 
clubului Tractorul care au prezen
tat un frumos car alegoric avind ca 
temă exerciții de gimnastică de în
viorare. Sportivii acestui club sînt 
mîndri că se numără printre muncitorii 
harnicului colectiv al uzinei Tractorul 
care, în această zi, a prezentat la de
monstrația oamenilor muncii cel de al 
100.000-iea tractor rominesc 1

Ultima coloană a fost cea a clu
bului sportiv Dinamo.

După cele două care alegorice ale 
vînătorilor și pescarilor și ale sporti
vilor din aeroclubul orașului, motoci- 
cliștii — într-o frumoasă aliniere — 
încheie defilarea.

Demonstrația sportivilor a fost des- 
chisă de un grup de stegari format 
din elevii școlii de marină. în urma 
lor pășesc cadențat elevele Școlii me
dii nr. 2 care in fața tribunei înscriu 
cu trupurile lor 1 Mai. Cu entuziasm 
defilează și sportivii asociației Portul. 
Gimnaștii acestei asociații execută o 
frumoasă piramidă. Prin fața tribunei 
trec apoi rind pe rind tinerii spor
tivi ai asociațiilor C.F.R., Petro
lul, Sănătatea ș.a. O deosebită im
presie produc elevele și elevii Școlii 
pedagogice și Școlii medii nr. 3 care 
înscriu cu trupurile lor două cuvinte 
dragi nouă, tuturor: P.AA.R. și PACE 
Fetele și băieții de la școala sportivă 
de elevi fac o splendidă demonstrație 
de gimnastică.

CORNEL POPA — coresp.

TIMIȘOARA

C. GRUIA, corespondent regional

IAȘI

Coloana celor peste 50.000 de 
oameni ai muncii din orașul Iași s-a 
încheiat cu demonstrația sportivilor.

Un car alegoric vestește intrarea in 
piață a sportivilor de la C.S.M.S. In 
pas vioi, tineresc, trec sportivii celor 
13 secții pe ramură de sport ale clu
bului. In coloana C.S.M.S.-ului se află 
numeroși sportivi fruntași : rugbistul 
Gheorghe Drobotă, maestrul sportu
lui la aeromodele Ștefan 
noristul Constantin Alexa

Un frumos complex de 
gimnastică este prezentat

ai R.P.R. Ur
la Tehnometal. 
sport. In fața 
la o comandă 
școli profețăo-

Remus, pla- 
ș.a.
exerciții de 
de un an-

Azi, în Capitală și la Do

Timișoara, Voinfa București — 
Oradea, C.S.M. Crișana Oradea 
Blănuri Oradea și Petrolul Ploiești 
Progresul București.

18 mai,
vor

astăzi și pînă la 
volei din București

în sala Dinamo, arbitrii 
din 
cel 
eu

Farul Const

riiinc, la Progresul

Faza a treia a campionat

ÎNCEP AZI LA BUCUÎÎEȘTI Șl LA CRAIOVA
Începînd de 

amatorii de 
avea prilejul să vadă la lucru cele mai 
bune echipe masculine și feminine de 
volei din țară, care vor evolua în cadrul 
turneelor finale pentru desemnarea locu
rilor 1—8 în campionatele republicane 
pe 1961/1962.

Joi 3 mai, 
vor fluiera începutul primului meci 
cadrul turneului feminin, pentru că 
masculin se va desfășura începînd 
data de 11 mai.

în prima zi a întrecerilor feminine 
vor avea loc următoarele patru partide, 
toate Ia fel de importante : C.S.M. Sibiu
— Farul Constanta, Metalul București
— Flacăra București, Dinamo București
— C.S.M. Cluj, Știinfa Cluj — Bapid 
București. La ora 15 va avea loc festi
vitatea dc deschidere a turneului, iar 
la ora 15,30 va începe primul ioc. A 
doua zi, vineri, cu începere de la ora 
15, se vor disputa meciurile: Rapid 
București — C.S.M. Sibiu, C.S.M. Cluj

— Flacăra București,
— Metalul București, Dinamo Bucu
— Știinfa Cluj.

întrecerea pentru desemnarea tit' 
de campioană a țării și, deci, de 
prezentantă în viitoarea ediție a „C 
campionilor europeni" pentru ecli 
feminine, se anunță destul de echilib 
Este drept. Dinamo București se
zintă cu o echipă matură, cu o e 
riență mai bogată decît celelalte și 
are prima șansă. Nu este însă mai 
țin adevărat că Rapid București. Ști 
Cluj și Farul Constanța au făcut 
grese incontestabile în ultimul campi
ceea ce mărește interesul pentru a 
turneu final.

Paralel, la Craiova, se dispută tu 
final pentru locurile 9—16. După 
se știe, participă echipele clasate 
locurile 5—8 în fiecare serie, ad 
Olimpia Brașov, C.S.M.S. Iași, I. 
București, Voința Miercurea Ciuc, C.
Craiova, Progresul București, Sănăt 
București, C.S.O. Timișoara.

Momente de neuitat ne oferă spor-| 
tivii clubului „Metalul" al raionului „23 
August". O spectaculoasă piramidă pe' 
motocicletă este imediat urmată de te
ma „Muncă în uzină", un adevărat imnf 
adus activității creatoare a cons trudo-, 
rilor socialismului. , '

Nota 10 elevilor bucureșteni pentru, 
minunatele teme „Construcția" și „A-i 
vînt tineresc", realizate în mod excep-, 
țional. Am regretat doar faptul că au 
fost ca niște scurte secvențe cinemato-i 
grafice. După viguroasele exerciții ale 
„constructorilor" ne-a ineîntat grația! 
purtătoarelor de mingi roșii și galbene,1 
dansul lor tineresc și florile pe care le( 
făceau să răsară dintr-o măiastră îm
binare a baloanelor, în cercuri și micii 
piramide. ' <

Am văzut și un tractor viu, desenat; 
de sportivii clubului Avîntul în cinstea, 
încheierii cu succes a colectivizării a-! 
^CUJ,Ur„"-..„V!n„at?"L2l: 5!S?/J!.JP0.r;( ’6: Bapid București—Steagul roșu lira- 

șov. Dinamo București—Dinamo Oradea, 
Știința Cluj—C.S O. Craiova și Steaua 
I—Dinamo Tg. Mureș. Mîine, tot de la 
ora 16, în aceeași sală, se vor disputa 
următoarele întîlniri: Dinamo Oradea— 
Dinamo Tg. Mureș, Steaua—Steagul roșu 

Dinamo București—Știinfa Cluj

Ultimul act al campionatului republican mase
Cine va cuceri titlul de campioană a 

țării ? Ce echipe vor retrograda din 
categoria A ? Răspunsul la aceste între
bări îl vom cunoaște peste o săptă- 
mînă, cînd se vor încheia turneele fi- 
'nale ale campionatului republican mas
culin de baschet, care încep azi în Ca
pitală și la Roman. Pe prim plan se 
află, firește, meciurile de la București, 
unde se vor disputa primele opt locuri 

(ale campionatului. Etapa inaugurală, 
programată pentru azi în sala Floreasca. 
cuprinde următoarele partide, de la ora

tivi au adus un crimpei de pădure, un 
colț pitoresc din patria noastră minu-i 
nată, cu brazi verzi și ciute...

înălțător a fost momentul final al| 
demonstrației sportivilor, simbol izind 
dragostea lor pentru pace, idealul cel 
mai de preț al întregii omeniri. Pe urt? Brașov, 
car alegoric, în jurul globului pămîn-Li Bapid—C.S.0 Craiova. 
tesc, stau mină in 
rasele, simbol al înfrățirii popoarelor. 
Mii de porumbei iși iau zborul spre\'/îurure'jti 
înălțimi...

mină tineri de toatei înaintea finalelor, amint:m cîștieătoa- 
rele de pînă acum ale campionatului re
publican : 1950: Metalul „23 August"

. . i ; 1951: Locomotiva P.T.T
București; 1952 : Metalul „23 August"

Intilnirea de

in

competițional ici- 
din acest început

„ Cupa Davis“
R. P. Romină — Izrael

Bogatul program 
ternațional de tenis 
de sezon continuă cu o nouă intilnire 
importantă : R. P. Romină—Izrael,
din primul tur al „Cupei Davis" 
Partida se va desfășura pe terenurile 
din parcul sportiv Progresul, cu în
cepere de vineri, de la ora 15. cind 
urmează să se dispute primele două 
simpluri. Simbătă. va avea loc la ora 
16, meciul de dublu, iar duminică 
(ora 15), ultimele două simpluri.

Oaspeții, sosiți cu patru zile 
urmă, au făcut cîteva antrenamente 
de acomodare. Lotul echipei Izraelu- 
lui cuprinde pe Elazar Davidman, Ga
briel Dubitzki și David As. Cu prile
jul unuia dintre antrenamente, jucă
torul nr. 1 al Izraelului. Elazar Da
vidman. ne-a făcut o scurtă declara
ție : „Nu-i cunosc pe terismanii ro
mini decit din auzite Rezultatele din 
ultimul timp obținute de ei. in special 
de campionul țării dv., Țiriac, îi re- 
omandă din plin. Consider de aceea 

că meciul pe care îl vom susține este 
dificil",

Reprezentativa R. P. Romine va fi 
alcătuită din același lot care s-a im
pus de curînd în fața echipelor R. P. 
Polone și R. P. Ungare. La simplu 
vor evolua Ion Țiriac și Constantin

toarea meciului Spania—R. F. Ger
mană. De altfel, și secretarul general 
al F.R.T., Gheorghe Viziru împărtă
șește părerea noastră: „Avind in ve
dere gradul de pregătire manifestat 
de jucătorii romini, cred că echipa 
noastră va obține victoria. Așteptăm 
cu toții nu numai punctele pe care 
ne-am obișnuit să le aducă Țiriac, 
dar și cele pe care poate să le cuce
rească Năstase De asemenea, ar fi 
de dorit ca Mărmureanu să contribuie 
mai substanțial la dublu alături de 
Țiriac. Sint convins că jucătorii ro- 
mini nu vor precupeți nici un efort 
pentru calificarea in turul următor".

Alături de ceilalți oameni ai muncii 
din orașul Timișoara, la demonstrația 
cu ocazia zilei de 1 Mai au luat parte 
și sportivii. Intr-o aliniere perfectă, 
100 de stegari purtînd steaguri roșii 
și tricolore anunță defilarea sportivi
lor. Trec sportivii clubului orășenesc, 
printre care vedem mulți maeștri ai 
sportului și campioni 
mează handbaliștii de 
fruntași in muncă și 
tribunei 6-au oprit 
sportivii grupului de
nale C.F.R., Electromotor, Radio și Sa
nitare, care au înscris cu trupurile JNăstase, iar dublul este compus din 
lor cuvintele „1 Mai". In pas vioi, 
trec prin fața tribunei sportivii clu
bului școlar Banatul, care în anii 1961
—1962 au obținut peste 20 de titluri ^Confruntările internaționale de pînă 
de campioni republicani. Aplauze în-Sacum ne-aii demonstrat forma ascen- 
delungate au cules și reprezentanții Jdentă în care se află Ion 
școlilor medii care au executat fru-C Constantin Năstase. Ei vor 
moașe exerciții din mers. Coloana r joace cu toată convingerea, 
clubului sportiv școlar Banatul se în-lcontinuu inițiativa pentru 
cheie cu defilarea elevilor de la șco-/victoria care să le asigure 
Iile 
fața

Ion Țiriac și Petre Mărmureanu. Cei 
trei sportivi și-au continuat pregăti
rile sub îndrumarea lui Marin Vizirii.

sportive, care au 
tribunei la sute

Țiriac și 
trebui să 
menținînd 
a realiza 

calificarea 
drumul in\în turul al Tl-îea al „Cupei Davis", 

unde ar urma să întilnim pe invingă-
dat
de porumbei.

București; 1953, 1954 și 1955 : Din 
București; 1956 : C C. A. ; 1957 : Din 
București; 1957/1958. 1958 1959, 1 
1960 și 1960/1961 : C.C.A.

în primele două zile ale tumculu 
la Roman, pentru locurile 9—16, 
avea loc următoarele partide: joi: 
ința București — Știința 
Voința Tg. Mureș — Voința iași,' A 
Bacău — C.S.O. Galați, Progresul 
rești — Constructorul Arad ; vi 
A.S.A. Bacău — Știința București, 
greșul București — Voința Tg. M 
Constructorul Arad — Știința TiiniȘi 
C.S.O. Galați — Voința Iași.

DUMINICĂ : FINALELE 
CAMPIONATULUI FEMININ

Turneul final pentru locurile 
în campionatul feminin va începe d 
ni că la Cluj prin disputarea meciu 
Știința București — Știința Cluj, R 
București — Mureșul Tg. Mureș, Ih 
București — l.C.F. și Voința Brașo 
Voința Tg. Mureș. La lași, in ac 
zi, începe turneul pentru locurile 9- 
prin jocurile : Agronomia lași — $t _ „ . _ y

republican
Sîmbălă după-amiază și în conțin 

duminică dimineață se va desfășur 
Brașov, pe traseul de pe valea Ii 
Hăului, faza a treia a campionatuln 
publican de motocros. Vineri după-a 
ză, pe traseul anunțat, vor avea loc 
Ircnamcntele oficiale.

★
în Capitală, amatorii întrecerilor 

sportul cu motor vor putea urmări 
minică, pe stadionul Unirea din Șos 
Olteniței, un interesant concurs de 
denrinare deschis tuturor posesorilo 
motociclete. Cursele sînt organizate 
comisia orășenească de moto tn col 
rare cu clubul sportiv Unirea.

Meciuri de Cupă în programul
concursului PRONOSPORT nr. IE
programul concursului Pronosport 

c. figurea-
In . __________

nr. 18 de duminică 6 mai a.
zâ meciuri din cadrul Cupei R.P.R. la 
fotbal, care se vor disputa între echipe 
de categoria A și ~

Pentru aceste
Loto-Pronosport“ 
pronosticuri :

1. Arieșul Turda—Steaua
2. Crișul Oradea—Steagul roșu
3. Rapid Tg. Mureș—Dinamo Buc.
4. C.F.R. Roșiori—Petrolul
5. Farul C-ța — Dinamo Pitești
6. Vagonul Arad — Jiul
7. C.S.M.S lași—Dinamo Bacău
8. Dinamo Galați—Progresul
9. Chimia Govora—Minerul Lupeni

10. C.S.O. Baia Mare—Știința Cluj
11. C.S.M. Reșița—U.T.A.
12. Corvinul Huned.—Știința Tim.

B. 
meciuri, 
indică

„Programul 
următoarele

2, 
2
2 
2
1, 
1,
1, 
x,
2,
2,
1,
2

X

2
2
2
2 
X
1
2

2 AUTOTURISME ,.MOSKVTCI“ 
LA CONCURSUL SPECIAL 
PRONOEXPRES DIN 9 MAI

La 9 mai are loc un nou concurs 
cial Pronoexpres.

spe

deosebire de anterioarele 
speciale Pronoexpres din a 
februarie și 11 aprilie — cîn< 
gratuit, din fond suplimci 
autoturism „Moskvici", la a 
se vor atribui 2 autoturi 

și alte numeroase prez 
scutere, televizoare, ga

Spre 
cursuri 
an — 7 
acordat 
cite un 
concurs 
„Moskvlci” 
motociclete, _______  ___________ ,
turi de mobilă, frigidere, aragazuri’ 
sini de cusut, aparate de radio, apa 

ceafoto, covoare, mașini de spălat, 
nice de aur și nichel etc.

La concursul special din 9 mai 
extrage din urnă 16 numere.

se

PRONOEXPRES
T.a tragerea Pronoexpres din 

1962, au fost extrase din 
rele numere :

5 30 23 44
Numere de rezervă : 19
Fond de premii : 327.174 lei. 
Tragerea următoare 

miercuri 9 mai 1962. la Sighet.
Rubrică redactată de Loto-Pronosi

2
urnă urmă

13 15
26

va avea
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Sala de sport nr. 2 a il.I.C. din Calea Dorobanților. Ca multe altele 
din fără, ea este locul unde își însușesc măiestria în gimnastică zeci și 
zeci de mlădițe ale sportului nostru de performantă.

Milioanele de tineri din patria noastră, întregul popor au sărbătorit 
ieri „ZIUA TINERETULUI DIN REPUBLICA POPULARĂ RO
MI NA instituită printr-o hotărire a Comitetului Central al Parti

dului Muncitoresc Romin, cu prilejul aniversării a 40 de ani de la in- 
tiințarea Uniunii Tineretului Comunist din Rominia.

Creată de partid. Uniunea Tineretului Comunist a fost in perma
nență un vlăstar de nădejde al partidului clasei muncitoare, ajutor și re
zervă nesecată de cadre. Zi de zi, clipă de clipă, uteciștii au purtat cu 
mindrie gloriosul steag de luptă revoluționară ce le-a fost încredințat de 
partid, au dat insuflețitoare pilde de eroism in bătălia împotriva exploa
tării și asupririi, pentru binele poporului muncitor, pentru eliberarea pa
triei, pentru socialism.

In anii luminoși de după Eliberare, Uniunea Tineretului Munci- 
t<țr._ continuind tradițiile glorioase ale U.T.C.-ului, pășește cu hotărire, 
călăuzită părintește pe drumul arătat de partid Fără de margini este 
atașamentul întregului nostru tineret față de partid, nemărginită recu
noștința sa. Fiindcă nu poate fi bucurie mai mare decît aceea de a trăi 
și de a munci intr-o patrie socialistă înfloritoare, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romin, încercat și călit în lupte, iubit și urmat de 
intregul popor.

Viața tineretului patriei este fericită, lipsită de griji. El crește 
sănătos și puternic, invață, se pregătește, muncește cu elan și abnegație

O IE ZBIJA TD^EIRJEVttJILEII
pentru traducerea in fapte a politicii partidului nostru. Animată de cele 
mai nobile idealuri, tinăra generație își dăruiește întreaga energie și tot 
entuziasmul, cauzei înfloririi patriei și fericirii ponorului.

Tinerilor de la orașe și sate le sînt descinse larg porțile școlilor 
de toate gradele. Peste 240.000 de tineri mincitori participă la cursurile 
de ridicare a calificării profesionale, mai mult de 150.000 urmează cursu
rile serale ale școlilor medii. Peste 3.100.000 de copii și tineri invață 
gratuit in școli și universități, iar elevii claselor I—VII primesc gratuit 
manuale școlare. Nici un efort nu este precupețit de statul nostru demo
crat-popular pentru a asigura tineretului o dezvoltare armonioasă și 
multilaterală intelectuală și fizică.

Sportul ocupă in acest vast și complex proces de educație comu
nistă un loc însemnat. Stadioane modeme. săli bine utilate, mii și mii 
de terenuri stau la dispoziția tineretului Iar tineretul participă cu elan 
La nenumăratele intreceri sportive care se organizează pentru ei. Zi de 
zi tot mai multi tineri și tinere se avintă pe terenurile cu gazon, in un
dele albastre ale bazinelor, practică exercițiile fizice, turismul, spre a 
deveni mai puternici, mai de folos patriei. Va fi îndeplinită sarcina tra
sată de partid mișcării de cultură fizică, în așa fel ca întregul tineret 
al patriei să practice exercițiile fizice și sportul.

Pentru viața minunată, pentru zilele fericite pe care le trăiește, 
pentru căile luminoase ce-i sint deschise, întregul nostru tineret rostește 
plin de recunoștință si dragoste, intr-un singur glas s

MULȚUMIM DIN INIMA PARTIDULUI I 
----- -—> *-------------------------------

Datorită grijii necontenite pe care 
regimul democrat-popular o acordă 
tineretului nostru, numeroși tineri 
sportivi, beneficiind de condiții mi
nunate de pregătire, au putut ajunge 
într-un timp scurt la consacrare. 
Așa cum este cazul și multiplei 
noastre campioane la notație, studen
ta Sanda Iordan — campioană mon
dială universitară

Bucuria de a trăi o viață fericita !
Aceasta exprimă chipurile senine ale 1 
acestor tineri care își petrec orele 
de odihnă într-un mod plăcut și n 
instructiv.

Handbalul în 7 și-a cucerit tot 
mai mulfi adepți din nndul tinere- j 
tului. Reprezentativa tării noastre ; 
a cîștigat ultima ediție a campiona- | 
tului mondial. Frumusețea acestei 
ramuri sportive ne-o sugerează foarte 
bine imaginea de fată...

Acțiunile sportive de mase an
grenează în fiecare an zeci și sute 
de mii de tineri și tinere. Sportul 
este factor important al revoluției 
culturale înfăptuită în patria noastră 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului

Tineretul patriei aduce o contri
buție de seamă la făurirea vieții 
noi. Urmind exemplul comuniștilor, 
tinerii din fabrici și uzine, de pe 
ogoare, din laboratoare și școli își 
îndeplinesc cu cinste îndatoririle, do- 
vedindu-și de fiecare dată priceperea, 
buna pregătire. Portretele multora 
dintre ei stau la loc de cinste pe 
panourile de onoare.

Voinea a deschis seria celor patru 
goluri ale echipei R.P. Romine din 
finala Turneului U.E.F.A., cu Iugo
slavia. Echipa noastră a prins aripi 
și a mers sigur spre victorie.

Un nou succes al tinerilor noștri • 
sportivi.
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SOLEMNITATEA UNOR DECORĂRI
La Palatul R.P. Romine a avut loc miercuri so

lemnitatea luminării unor ordine și medalii conferite 
de Consiliul de Stat al R P. Romine.

Au participat tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
i Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Boriiă, Ni- 
' colac Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
J Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
i Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Daiea.

Pentru merite in munca de educare și mobilizare 
, a tineretului la construcția socialismului a fost con- 
i ferit „Ordinul Muncii", clasa I, tovarășului Virgil 
j Trofin, „Ordinul Muncii", clasa a ll-a. tovarășilor 
, Cornel Burtică, Alexandru Kopandi, Ileana Poparad. 
i Șteian Birlea, Octavian Nistor, Constantin Cirțină 
’ Au mai fost decorați cu „Ordinul Muncii", clasa a

IIl-a, Ordinul „Steaua Republicii Populare Romine”, 
clasele a IV-a și a V-a și „Medalia Muncii" un 
număr de 130 de tovarăși.

(onsiliul de Stat al R.P. Romine a conferit „Ordi
nul Muncii", clasa a lll-a și „Medalia Muncii" antre
norilor și membrilor echipei de juniori a R.P. Ro
mine pentru cucerirea primului loc in Turneul euro
pean de fotbai juniori.

După ce a inminat înaltele distincții, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a felicitat călduros pe cei 
decorați in numele C.C. al P.M.R., al Consiliului de 
Stat și al guvernului și le-a urat noi succese in 
activitatea de viitor.

(Agerpres)

Condacători, aitreaari, arbitri și liariști — despre spleidida victorie a jiaitrilir ramîai
(R.P. Bulgaria).

cile ori am fost 
doar ultima mea

S. OR.MANDJEV 
•ntrenor federal:

„Nici nu știu de 
la București. Rețin
vizită, de acum tin an și jumătate. 
De atunci și pină astăzi insă Bucu- 
reștiul s-a schimbat enorm. Aproa
pe că n-am mai recunoscut multe 
străzi, pe care s-au ridicat zeci și 
zeci de blocuri de locuit, săli de 
spectacole și spatii verzi. Referitor 
la Turneul V.E F.A., trebuie să 
spun fără nici un fel de ezitare că 
el a fost organizai in mod excep
țional. Acum citiră ani și R. P. 
Bulgaria a fost gazda unui aseme
nea turneu. Dar rd spun sincer că 
de data aceasta am fost tnfreewrt

Am adm rat obiectivitatea șt pa
siunea ama'onlor de fotbal din Ro- 
mi nia. numărul enorm de specta
tori care, aproape de fiecare dată, 
au urr.rdut pină Ia refuz manie n 
frumoasele stadioane din Bu-u-ejti 
și Ploiești (și cred eâ și celelalte i 
Eu. conducătorii Iotului ș> tâneru 
noștri fotbaliști, rom pleca din Ro- 
sninia cu cele mai frumoase im
presii și amintiri'.

DIETER BUCHSP1ESS (redactor 
la ziarul „Deutsches Sport Edio-Ber- 
lin” R.D.G.) :

„Am asistat pină acian ia patru 
ediții ale turneelor UU-F-A. Fina a

actualei ediții a fost cea mai fru
moasă și totodată cel mai frumos meci 
de juniori pe care l-am văzut in 
viata mea. Echipa Rominiei a arătat 
un ’ fotbal de bună calitate și pot 
spune că ea poate întrece multe re
prezenta the de seniori din Europa”.

L HORVATH (RP. Ungară), ar
bitru :

„Romuui m obțiaat »iet«ria finala 
dapl re aa ocupat priaal foc n cea 
aaaî potmoca snapă a luroculoi. Soe- 
erscăc jMaerilor rvoaini se datorează 
fapsofoi eă pe l<o*ă kaaa lor pregătire 
leboicl ei ao arat o echipa ooo«enl 
dfo trate panelele de vedere. Bo- 
winn an jucat au numai spectaculos, 
dar eficace. Am admirat jocul slo- 
ue-wlm (Peseșco) Si al celor doi iaieri

PAUL PICK ART (mesubru al de- 
țegaUei R. F. Germane):

.Întreg Turneul ll-EJLA. a consti- 
tait an succes deosebit in activitatea 
sportivă internațională. El a fost ciș
tigat pe merit de cea mai bună echipă, 
care a fost fără discuții reprezenta
tiva Rooeniei Iugoslavii au fost mai 
slabi decit in semifinale dar aceasta 
nu micșorează cu nimic meritele

Simbătă și duminică

Intilnirea feminină de gimnastică
R. P. Romină — RD. Germană

In această primăvară concursurile 
de gimnastică sint toi mai dese. A- 
proaț>e că nu există stirșit de săp'.ă- 
mină in care să nu fie programată 
cite o întrecere. Pe lingă concursu
rile cu caracter intern, compel’.’ e 
internaționale sint și ele foarte nu
meroase — lucru cu atit mai firesc, 
cu cit ne aflăm numai Ia două luni 
de Campionatele mondiale de la 
Praga. La sfirșitul acestei săplămi t’. 
în Capitală este programată o nouă 
întrecere de mare importanță: intil
nirea gimnastelor fruntașe din țara 
noastră cu cele din R. D. Germană.

Steaua

echipei învingătoare. Pot spune că 
finala a fost un joc splendid. Plecăm 
cu cele mai frumoase impresii și a- 
miotiri din icra dv.“.

GEORGIOS PELOMIS (arbitru 
grec) :

.Echipa Rominiei a jucat foarte 
bine, vioi, și cu hotârirea fermă de 
a riștiga. Aceasta s-a văzut in pri
mele minute, iar in final prin victo
ria categorică de 4—1“.

Anatolii Cerepovici (U. R. S. S.) 
a ciștigat prima etapă a „Cursei Păcii”

6. ri»iccânu și echipa n. R. Romînc pc locul V in clasament
BERLIN, 2 (prin telefon de la tri

misul nostru special). — După festi
vitatea de deschidere, care a avut loc 
pe stadionul „Walther Ulbricht”, aler
gătorii se îndreaptă spre piața Marx- 
Engels de unde la ora 15.15 se dă 
startul oficial. Traseul, în formă de 
buclă, străbate străzile centrale ale 
Berlinului și va fi acoperit de două 
ori de cicliști (108 km).

Chiar din start se pornește extrem 
de puternic, 
minute de la 
de alergători 
ce înseamnă 
km la oră! 
acestei etape

Abia se scurseseră 15 
plecare și grupul masiv 
acoperise 13 km, ceea 

că se rulează cu- 52 de
De altfel, caracteristica 
este tocmai rapiditatea 

cu care se rulează. Primul sprint cu 
premii este ciștigat de Cerepovici 
(U.R.S.S.), urma* de Hasman (R. S. 
Ceh.) și Beker (R. P. Pol.). Dar îna
inte ca alergătorii să fi acoperit pri
mul tur se produce o busculadă, în 
care sint angrenați majoritatea cicliș
tilor. Dintre reprezentanții noștri mai 
mult suferă Rădulescu și Ziegler, ul
timul pierzind multe minute din cauza 
unei defecțiuni mecanice.

In cea de a doua parte a turului 
al doilea plutonul se regrupează. Nu 
pentru mult timp insă. La km 95 se 
produce evadarea decisivă: din pluton 
se „rup” Ampler (RDG), Paillier 
(Franța). Moiceanu (RPR), Zielinski 
(R. P. Pol.), Cerepovici (U.R.S.S.), 
Hellemans (Belg.), Hautalahti (Fin-

landa). După 5 km fugarii au un a- 
vans de 50 de secunde și ei vor intra 
primii (mai puțin Paillier care nu s-a 
putut menține) pe stadion. Iată ordi
nea sosirii: 1. Anatolii Cerepovici
(U.R.S.S.) a parcurs 116 km in 2h 
38:36,0, 2. Hellemans (Belg.), 3. Zie
linski (R. P. Pol.), 4. Ampler (RDG), 
5. Moiceanu (R.P.R.), 6. Hautalahti 
(Finlanda) — toți același timp cu în
vingătorul ; 7. Paillier (Franța) 2h 
38:45,0; 8. Nydam (Olanda) 2h
39:40,0 (in același timp cu Nydam a 
sosit un grup masiv de alergători, în 
care se aflau și cicliștii romîni I. Cos- 
ma, C. Dumitrescu, A. Șelaru Gh. 
Rădulescu).

Pe echipe etapa a fost cîștigată de 
formația Uniunii Sovietice, echipa 
R. P. Romine fiind pe locul 5 în cla
samentul general. Miine (n.r. azi) se 
dispută etapa Berlin — Leipzig 209 
kilometri.

HRISTACHE NAUM

Astăzi —etapa a ll-a

CĂLĂREIII ROMÎNI - DIN NOU PIIINIIIE FRUNTAȘI 
ÎN CONCURSUL INTERNAțlONAL DE LA ROMA

Astăzi, la București, Oradea și Tg. 
Mureș sint programate meciurile eta
pei a ll-a a campionatului republi
can.

In Capitală, amatorii întrecerilor de 
polo vor putea asista din nou la trei 
jocuri, programate toate la bazinul 
Floreasca (cu începere de la ora 17). 
In primul meci se întilnesc echipele 
Rapid și Industria Linii Timișoara. 
In continuare, două jocuri „interbucu- 
reștene" : Steaua—Progresul și 
mo—Știința.

Cel mai echilibrat meci al 
se anunță a fi acela programat 
radea, unde echipa locală C. 
Crișana va primi replica Științei Cluj. 
In sfîrșit, la Tg. Mureș. C.S.M. Mu
reșul va avea o sarcină dintre cele 
mai ușoare în meciul pe care-l susține 
în compania formației I. C, Arad.

1

etapei 
la O- 
S. M.

s-a clasatm) Costea pe Diavolo 
locui '4, după Pessoa, P. D'Inzeo 
Mancinelli, înaintea lui Raimondo 
D’Inzeo și Oppes (Italia), Clark (An
glia) etc. Printre primii 6 care au ter
minat proba fără penalizare se află 
și Gh. Langa, el ocupind hacul 5 cu 
calul Rubin. Concursul continuă pînă 
duminică.

pe 
Șl

ROMA, 2 (prin telefon) — Călă
reții romini continuă să se mențină 
printre primii in lupta pentru ciștiga- 
rea probeior înscrise în programul ma- 
Wui concurs hipic internațional de Ia 
Roma. In proba dotată cu premiul 
.Celio“ (39 cai). Vasile Pinciu pe ca
lul Birsan a condus pînă in ultimul 
moment in clasament cu timpul de 
1:09,5. Evoluțiile ultimilor concurenți din 
probă. Pierro D’Inzeo și Pessoa îl o- 
bligă insă pe concurentul nostru să 
treacă pe locul 3. el fiind întrecut in 
ordine, la o diferență minimă de timp, 
de reprezentanții italiei și Braziliei. In 
proba .Ranieri di Camprilo* (2 manșe, 
înălțimea maximă 1J60 m) Gheorghe 
Langa pe Rubin ocupă in prima manșă 
locul II cu 0 p. Cele 4 p penalizare 
din manșa a Il-a îl duc din păcate 
pe locul V. proba revenind in cele din 
urmă lui Pierro D’Inzeo care, cu caii 
The Rock și Westcourt, ocupă locurile 
I și II.

.Mezinul echipei noastre. Andrei Cos
tea, progresează de la probă la probă, 
obținind performanțe îmbucurătoare. In 
proba .Campiodoglio" (barema C, 1,40

Tinerii handbalisti bucureșteni
au ciștigat turneul de la Sarajevo

Grigorescu — secretar general al F.R. 
Handbal — a fost adesea aplaudată la 
scenă deschisă. Golurile formației 
noastre au fost înscrise de: Schmidt 
3, Mozer 5, Coman 1, Chiru 1, Samungi 
2. In aceeași zi — de astă dată pe o 
ploaie torențială — echipa Bucureș- 
tiului a întîlnit formația iugoslavă dm 
prima categorie Mlada Bosna. Meciul 
s-a încheiat cu un rezultat egal : 6—6 
(3—4). Toate cele 6 puncte ale foma- 
ției bucureștene au fost marcx 
Mozer. In cealaltă partidă. Sei .țtona- 
ia Bosniei a învins selecționata re
giunii Sarajevo cu scorul de 16—11 
(7-8).

întrecerile celei de a 6-a ediții a aces
tui turneu internațional s-au încheiat 
miercuri dimineață. Mlada Bosna a 
ciștigat în fața selecționatei regiunii 
Sarajevo cu scorul 20—14 (13—5), o- 
cupînd astfel locul 3 în clasamentul 
general. Apoi a urmat întîlnirea deci
sivă dintre echipa de tineret a orașului 
București și cea a Bosniei, care avea 
să desemneze pe cîștigătoarea trofeu
lui. Și de data aceasta — deși evo
luau pe un teren de asfalt — jucătorii 
bucureșteni s-au comportat foarte bine, 
cîștigînd cu scorul de 17—14 (10—4). 
Ei au avut inițiativa în permanență, 
impresionînd prin acțiunile loc rapide 
și eficace. Astfel, echipa de tineret a 
orașului București a ocupat primul loc, 
ciștigind o frumoasă cupă oferită de 
organizatori.

SARAJEVO 2 (prin telefon). Marți 
a început in localitate turneul interna
țional de handbal in 7 masculin la 
care a luat parte și echipa de tineret 
a orașului București. Intr-un meci pre
liminar, jucătorii bucureșteni au între
cut o selecționată a regiunii Sarajevo 
cu scorul de 12—7 (9—5). Echipa bucu- 
reșteană a desfășurat un joc frumos 
și, după cum ne-a transmis tov. Lucianîlej de verificare a 

ui de pregătire al sportivelor 
nou spectacol plăcut pentru pu- 
bucureștean.

Echipa oaspe. care va sosi in 
cursul zilei de astăzi in Capitală, va 
fi compusă din următoareie gimnaste: 
Brigitta Radocha. Rosetare Sonntag. 
Karin Manrwitz, Karin Jorum. Bar
bara Dix. Gretef Schiener.

Concursul începe simbătă la ora 
19.00, iar duminică Ia ora 19.30. Lo
cul de desfășurare nu s-a stabilit 
încă. Programul cuprinde exerciții im
puse și liber alese.

Iată 
grad-. 
Ș; un 
blocul

fdrpiondtul categorici A ld rugbi

a întrecut la limită
formația studenților bucureșteni

nefavorabilă —■ 
un a d- 
„mari”, 

în 
pe care majori- 

spectatorilor o vedeau încheiată 
ca vreuna 

să înscrie.

mine scară pc stadionul Republicii,

LOTUL A INTiLNEȘTE ECHIPA BRAZILIANĂ GREMIO

Pe o vreme complet 
'a plouat tot timpul — și cu 
versar pus pe un joc de zile 
Steaua a întrecut Știința București 
finalul unei partide, 
tatea 
fără ca vreuna din echipe 
șească să înscrie. In prima parte a 
jocului — ca și în a doua — echipa 
campioană >a dominat autoritar dar, 
preferind să joace deschis tot timpul 
pe un teren desfundai, nu reușește să 
înscrie. De remarcat apărarea bine or
ganizată a Științei care, de altfel, a 
reușit să mențină scorul alb pînă în... 
ultimul minut de joc cînd, la o acțiu
ne pe linia de treisferturi, Ciobănel 
reușește o încercare la colț, pe partea 
stingă a terenului.

Partida a avut o desfășurare intere
santă și, în ciuda timpului, am asistat 
la multe faze spectaculoase, de ridicat 
nivel tehnic. In special în partea a 
doua a jocului, rugbiștii militari au 
wașaltaltt buturile adverse, Penciu remar-

să reu-

în mod deosebit prin... panicacînd u-se 
stîmită în apărarea studenților.

Cîștigîfid cu 3—0 (0—0) Steaua a 
obținut o prețioasă victorie oare o si
tuează pe locul IV în clasament (avînd 
însă un joc mai pu(in).

Amatorii de fotbal din Capitală au. 
din nou. miine seară, ocazia să asiste 
la un program atractiv, în cadrul că
ruia vor evolua pe stadionul Republicii 
loturile noastre A, B și de tineret, pre
cum și valoroasa formație braziliană 
Gremio-Porto Alegrense.

Oaspeții brazilieni sint cunoscufi pu
blicului nostru din turneul pe care l-au 
întreprins la noi anul trecut Jocul lor 
de calitate, cu accent pe tehnică, a plă
cut în mod deosebit spectatorilor bucu
reșteni, care își amintesc cu plăcere 
in special meciul Gremio—Petrolul de 
pe stadionul .23 August”. Fotbaliștii 
brazilieni, care au in lot pe Ortunio, 
Elton, Marino. Fernando, Juarez, Mil
ton, susțin la București numai un meci, 
după care vor pleca intr-un turneu în 
U.R.S.S., unde — printre alte jocuri — 
vor susține și unul împotriva echipei

care se pregătește pentru turneul final 
din Chile.

Fotbaliștii din lotul A s-au antrenat 
ieri după-amiază la „23 August" 
în compania unei combinate a clu-’ 
bukti Progresul. In meciul de miine 
seară va fi aliniată formația : Voi- 
nescu-Georgescu, Motroc, Macri-Jenei, 
Seredai-Pircălab. Constantin, Dridea, 
Țircovnicu, Creiniceanu. Mai fac parte 
din lot : Mindru, Nunweiller 111, Ivan, 
Koszka, A. Munteanu și Publik.

Programul de miine de pe stadio
nul Republicii este următorul : ora 17 : 
Lotul B — Lotul de tineret; ora 18,45 : 
Ledul A — Gremio P.A.

A început turneul candidaților In turneul internațional

de șah de la Havana

Rapid București in R. P. Polonă:
1-1 (1-0) cu Zaglebie Sosnowiec
KATTOWICE 2 (prin telefon). — 

Mar|i, echipa romînS Rapid din Bucu
rești a jucat la Chorzow un meci amical 
cu formația GKS Zaglebie Sosnowiec — 
clasată pe locul 4 în grupa A a campio
natului polonez. întîlnirea a fost ur
mărită de zeci de mii de spectatori, care 
au asistat la un joc frumos, de bun 
nivel tehnic. Rezultatul final: 1—1.

Rapid a avut o comportare bună și a 
condus cu 1—0, prin punctul marcat

în prima repriz,ă de Georgescu, pînă in 
min. 88, cînd polonezii au egalat. Ro- 
mînii au aliniat formația : Dungii — 
Greavu, Cos Dan, Smărăndescu II — 
Neacșu, Georgescu — Kraus, Ozon, l. 
lonescu, Balint, Codreanu. Fotbaliștii 
bucureșteni vor pleca la 4 mai în R.S. 
Cehoslovacă, pentru partida cu selecțio
nata feroviară cehoslovacă, programată 
duminică la Kosice, în cadrul campio
natului feroviar european.

WILLEMSTAD 2 (Agerpres).
In orașul Willemstad, capitala insu

lei Curațao, situată la 60 mile nord- 
vest de coastele Venezuelei, s-a des
chis în seara zilei de 1 mai turneul 
candidaților la titlul mondial de șah. 
La această mare întrecere a celor mai 
buni șahiști din lume participă 5 mari 
maeștri sovietici ; AA. Tal, fost cam
pion mondial, P. Keres, T. Petrosian, 
E. Gheller, V. Korcinoi, marele maes
tru cehoslovac M. Filip și marii maeș
tri americani R. Fischer și P. Benko.

La închiderea ediției a început pri
ma rundă a turneului care progra
mează următoarele partide: Korcinoi
— Gheller; Petrosian — Tal; Keres
— Filip, Benko — Fischer.

După două partide V. Ciocîltea 
are \y2 puncte

HAVANA 2 (Agerpres). După două 
runde, în turneul internațional de șah 
de la Havana, pe primele locuri 
ale clasamentului se află Spasski 
(U.R.S.S.), Haag (R. P. Ungară), 
Pietszsch (R. D. Germană) cu cite 2 
puncte urmați de Ciocîltea (R.P.R.), 
Pachman (R. S. Cehoslovacă) cu 
1 */2 puncte. In runda a doua, șahistul 
romîn V. Ciocîltea l-a învins pe maes
trul columbian De Grieff.
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