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In cinstea zilei de 1 Mai 
și a Zilei tineretului din R. P. R.

întreceri de tir un bogat program cultural-sportiv

Cu aproape 12 decenii în 
urmă Marx a dăltuit în 
frontispiciul programului 

luptei pentru comunism chema
rea : „Proletari din toate țările, 
unifi-vă !“ îndemnul a devenit 
faptă, o forjă invincibilă a epo
cii contemporane. Torentul 
luptei proletare nu mai poate 
fi stăvilit. în marea zi a soli
darității celor ce muncesc mîi- 
nile puternice și hotărîte ale 
sutelor și sutelor de milioane 
de proletari din lumea întreagă 
se întind peste hotare și con
tinente, unindu-se într-o uriașă 
forfă indestructibilă. Zilele opri
mării și exploatării sînt numă
rate. Zorii comunismului au îm
prăștiat bezna de pe o mare 
parte a pămînăului. în marșul ei 
triumfal primăvara omenirii a 
pășit peste grartife și continente.

Mîine, Republica noastră dra
gă își îmbracă haină de sărbă
toare pentru a cinsti Ziua soli- 
darităfii internaționale a celor 
ce muncesc, pentru a face bi
lanțul marilor sale realizări. Din 
uzine și fabrici, din școli și uni
versități, de pe ogoarele ce 
zămislesc rodul bogat al co
lectivelor, de pe cvartalele ze
cilor de mii de locumfe noi, 
bucuria vieții libere și 
îmbelșugate irupe sub ce
rul albastru al primăverii. A- 
laiul milioanelor de făuritori ai 
vieții noi inundă străzile Și bu
levardele, fara întreagă pînă 
în cele mai îndepărtate melea

guri. Bucuria și tinerețea e pre
zentă pretutindeni, în privirile 
oamenilor, în sufletele lor, în 
atmosfera sărbătorească a ora
șelor și satelor, în întreaga na
tură în care strălucește soa
rele acestui început de mai.

Ni-i tînără Republica I Abia 
e pășit pragul celei de a 16-a 
primăveri. Insă pe cît e de tî
nără pe afît e de mîndră și 
bogată. Fiii săi au împodobit-o 
cu șiraguri de perle de nepre
țuit, cu fabrici și uzine a că
ror faimă a depășit hotarele, cu 
școli și universități, cu mii și 
mii de blocuri seme(e ce stră
juiesc străzi și bulevarde noi, 
cu laurii unor importante suc
cese în domeniile știinfei și 
culturii.

în alei sărbătoresc, manifes- 
fînd pentru viefa noastră nouă 
milioane de muncitori, fărani 
șl intelectuali raportează cu 
mîndrie și recunoștință marile 
lor realizări din domeniul eco
nomiei și cuHurii — rod al tra
ducerii în viafă a înfeleptei 
politici marxist-leniniste a parti
dului— își exprimă hotărîrea de 
a munci neobosiji pentru ca 
Republica să fie tot mai mîn
dră, tot mai bogată.

Sportivii ferii sînt și ei pre
zent! la marea sărbătoare. Ti
nerii muncitori și țărani, elevi 
și studenfi sînt mîndri deopo
trivă de succesele obfinute în 

fabrici, pe ogoare, în școli și 
pe terenurile de sport. Cît de 
minunată-i Republica noastră 
împodobită cu laurii celor 
peste 80 de recorduri și titluri 
de campioni mondiali, cu cele 
14 medalii olimpice de aur și 
argint și peste 150 de titluri 
de campioni europeni și balca
nici. Și tinerii sportivi nu-și vor 
precuoefi eforturile pentru spo
rirea gloriei sportive a patriei. 
Ei Se pregătesc Cu însuflețire 
pentru marea întrecere olimpi
că din anul viitor, pentru ca 
imnul scump al Republicii să 
răsune pe stadioanele din To
kio, pentru ca noi și noi' me
dalii de aur și argint să stră
lucească în sa]ba tării.

E 1 Mai — marea sărbătoare 
a primăverii omenirii. Sub fla
murile sale purpurii oamenii 
muncii de pe întreg cuprinsul 
globului, umăr la umăr, pă
șesc hotarifi înainte în întîmpi- 
narea viitorului lor luminos, a 
progresului, libertății și demo
crației.

Trăiască 1 Mai !

Poligonul de la stadionul Ti
neretului a găzduit simbâtă și 
duminică, finalele campionate
lor de tir ale centrului uni
versitar București. întrecerile 
s-au desfășurat la o singură 
probă (armă sport 3x20 focuri) 
și s-au bucurat de participarea 
a 60 de trăgători.

Iată rezultatele și clasamen
tele echipelor fruntașe. Indivi
dual, fete : 1. Gabriella Aran- 
ghelovici (Univ.) 485 p.; 2. Ru- 
xandra Marinescu (Univ.) 450 
p.; 3. Aurelia Schaffer (I.C.F.) 
447 p. Băieți: 1. I. Olârescu 
(Arhit.) 524 p.; 2. Gh. Stoian 
(Arhit.) 510 p.; 3. Mircea Ru- 
sescu (I.P.) 505 p. Echipe, fete: 
1. Universitatea — 1300 p (an
trenor, asistentă univ. Rodica 
Șehomci); 2. I.C.F. - 1221 p 
(asist, univ. M. Baia); 3. Inst. 
de Construcții — 1068 p (asist, 
univ. C. Mircioiu). Băieți: 1.
Inst. de Arhitectură — 1989 p 
(Șt. Papură); 2. Inst. de Con
strucții — 1 876 p; 3. Inst.. po
litehnic — 1819 p (asist, univ. 
V. Pirvu).

Spre Împliniri mărețe
Te-moodobim azi țară cu straiul de armindeni, 
din floarea primăverii ți-i voalul de mireasă, 
din șarja Hunedoarei bujorii pretutindeni 
au înflorit în flamuri petale de mătasă!

înalță litoralul nestinsa sa comoară, 
sclipesc ca diamante lunecătoare vele, 
enorma diademă de pe Bicaz coboară 
să-fi. înconjoare fruntea cu aur și cu stele.

Din coșuri mari de fabrici, ca dintr-o orgă vie, 
din hol dele-nfrați te spre-ntreaga omenire 
ae îndreptăm chemarea, o caldă simfonie, 
vibrind meridiane de pace și iubire !

înnobilată astăzi de munca creatoare, 
cu brațe viguroase, a noastră tinerefe 
din mii de stadioane cutezător spre soare 
își crește astăzi visul cu salturi îndrăznețe!

Și urcă visul amplu biruitor în zare, 
un sputnik ce-și revarsă lumina printre astre, 
căci a pornit din forța voinței proletare 
și din drapelul roșu al biruinței noastre !

Din mii de stadioane noi înălțăm cin tar ea 
să înfrățească globul spre împliniri mărețe, 
partid al fericirii ne-ai dăruit onoarea 
de-a birui cu tine sore țărm de frumusețe!

NICOLAE TĂUTU

Cu prilejul zilei de 1 Mai și 
a ..Zilei tineretului din R.P.R.“ 
— pentru oetăȘenii Capitalei 
s-a organizat un bogat pro
gram de manifestări cultural- 
sportive.

Iubitorii sportului vor putea 
viziona pe stadionul Republicii 
in ziua de 1 Mai, incepind de 
la orele 17,00 interesante de
monstrații de călărie, precum si 
meciurile de fotbal dintre e- 
chipa Progresul București — 
Selecționata categoriei B din 
tară și Steagul roșu Brașov — 
Selecționata orașului Bucu
rești.

In după-amiaza zilei de 2 
mai, tot pe stadionul Repub'i 
oii, după demonstrațiile de 
călărie (proba de obstacole!, 
care se vor desfășura intre orele 
17—18, vor avea loc intilnirllo 
de fotbal între echipele învin
gătoare și între cele învinse, 
in intilnirile din ziua prece
dentă, pentru stabilirea echipei 
oiștigătoape a finalei „Cupei 
Tineretului" și a celor clasate 
pe locurile 2 și 3. In ziua de 2 

mai incepind de la orele 10 Ii» 
parcul Herăstrău vor avea loc 
concursuri de biciclete, troti
nete și triciclete, pentru copil 
și elevi, demonstrații de tenis 
de cimp, volei și baschet aje 
sportivilor fruntași, concursuri 
de canotaj, demonstrații do 
navomodele precum și o de
monstrație de acrobație avia
tică și lansări cu parașuta-

Pe estradele parcului se vor 
desfășura interesante programe 
artistice.

Tot în ziua de 2 mai în pă
durile Andronache, Bănoasa. 
Mihăilești (Argeș), Pustnicu și 
Mogoșoaia se vor desfășura ser
bări oimpenești, pentru iubito
rii turismului din Capitală.

competiție de hand
bal ÎN 7 LA ORADEA

Comisia regională de hand
bal, în colaborare cu asociațiile 
sportive din localitate (Voința, 
IRTA, I.T.O) a organizat zilele 
trecute o reușită competiție de 
handbal în 7, la care au fost 
invitate și echipele Știința (bă
ieți și fete) din Cluj. Cîștigă- 
toare : echipele Științei Cluj 
(băieții : 23—16 cu IRTA, 28—8 
cu Voința ; fetele : 16—11 cu 
I.T.O. și 17—6 cu Voința).

Ilie Ghișa — coresp.reg.

FINALA

Flori de primăvară. Mlădițe ale 
tinereții în avînt spre sosire î 
Una, două, trei, patru... Cine a 
stat să le numere și cine ar fi 
putut s-o facă? Cu dorința ce
lor 16 ani au pornit iureșul în
trecerii. 0 adevărată explozie de 
pasiune și dîrzenie, de ambiție 
și forță. Era ca o alergare în în- 
tîmpinarea primăverii...

In pitorescul peisaj al stadio
nului de pe malul lacurilor, între
cerea crosîstelor și crosiștilor 
bucureșteni a prilejuit o frumoa
să manifestare sportivă închinată 
zilei de 1 Mai, viu aplaudată de 
către numeroșii spectatori pre- 
zenți aci.

In cinstea zilei de 1 Mai, Consiliul 
orășenesc UCFS București și consiliile 
regionale UCFS Brașov și Ploiești au 
încheiat acțiunea de introducere a 
gimnasticii in producție in toate 

întreprinderile și instituțiile



Jacurile selecționatei de polo a orașului BucureștiJocurile selecționatei de polo a orașului București
, ta sfîrșitul săptăminii trecute, se
lecționata de polo a orașului Bucu
rești a susținut trei jocuri în R.D. 
Germană, la Magdeburg : unul sim- 
bătă seara și două în cursul zilei 
de duminică.

Echipa noastră a avut ca adversară 
in primele două partide reprezenta
tiva R.D. Germane. In primul joc, 
desfășurat sîmbătă seara, meciul s-a 
terminat nedecis : 3—3 (1—0, 0—0,
1—2, 1—1). Punctele selecționatei 
Bucureștiului au fost înscrise de Sza
bo (2) și Zahan.

A doua zi dimineață, echipa noas
tră s-a întîlnit din nou cu reprezen
tativa R.D. Germane, de care a fost 
Întrecută, la limită, cu scorul de 5—4

(1—2, 2—1, 2—0, 0—1). Au marcat 
pentru noi : Grințescu (2), Kroner și 
Culineac.

Ambele jocuri au fost conduse de 
arbitrul Willy Faugevo (R.D. Ger
mană). în sfîrșit, duminică seara se
lecționata orașului București a avut 
ca parteneră de joc pe echipa Dy
namo din Magdeburg pe care a în- 
trecut-o cu 6—5. în primele două 
jocuri, echipa noastră a aliniat ur
mătoarea formație : Cheța, Zahan, 
Szabo, Kroner, Grințescu, Firoiu, Cu
lineac, Mărculescu.

De remarcat faptul că din cauza 
neprezentării echipei Partizan Bel
grad, programul anunțat inițial a tre
buit să fie modificat.

Noul record la 100 m liber ionel 
mai poate șuieri ameliorări

In campionatul republican de juniori...
Juniorii și-au disputat duminică 

ultima etapă a jocurilor pentru cali
ficarea în turneul final. Iată cîteva 
din rezultate :

JUNIORI: C.S.Ș. București —
C.S.M.S. Iași 15—11 (9—7) ; Harghita 
Tg. Mureș — Luceafărul Brașov 13— 
16 (6-7);
Constanța 38—11 (16—5); 
mișoara 
(9-6).

JUNIOARE: Luceafărul Brașov — 
Știința Babeș-Bolyai Cluj 5—12 (1—6); 
Banatul Timișoara — Locomotiva Te- 
iuș 14—17

Echipele 
cat pentru 
12 mai, la 
șeni fetele.

...ȘI ÎN CAMPIONATUL 
DE CALIFICARE

S.S.E. Ploiești .— S.S.E.
S.S.E. Ti-

S.S.E. Craiova 16—13

(6-1).
învingătoare s-au califi- 

turneele finale de la 10— 
Bacău băieții și la Petro-

se-
Și 
la 

pot

natație în aer liber a 
Luînd

Sezonul de 
început sub bune auspicii, 
startul în proba de 100 m liber, îno- 
tătoarea Ingrid Ungur, de la clubul 
Steaua, a reușit să doboare recordul 
care-i aparținea din anul 1959.

De altfel, succesul obținut duminică 
dimineața fusese oarecum întrezărit, 
îl anunțase „acel 1:07,3“ reușit, re
cent, in bazinul de 33,33 m de la Flo- 
reasca. Simțindu-se capabilă să de
pășească recordul, Ingrid a început 
acomodarea în condițiile noi de con
curs încă de la jumătatea lunii apri
lie. Iată de ce ea s-a numărat prin
tre puținele înotătoare care s-au în
cumetat să ia startul într-o probă 
specifică, chiar de la primul concurs, 
in timp ce restul înotătoarelor și îno
tătorilor s-au mulțumit cu o simplă 
acomodare în probe în care nu sînt 
specializați. Prima lungime de ba
zin (50 m), cea cu ajutorul startului, 
Ingrid a parcurs-o în 32 secunde ; 
nu atît de rapid incit să-i anticipăm 
sută la sută recordul. Avînd însă o 
bună rezistență ea a parcurs partea 
a doua a cursei în 35,2 sec., fiind 
cronometrată „per total" în 1:07,2. 
Este un rezultat superior cu 6/10 sec. 
vechiului record, dar care, la rindul 
lui, mai poate suferi ameliorări.

In momentul de față, Ingrid Un
gur nu stă prea bine la capitolul vi
teză, pentru că nu are suficientă for
ță in brațe, mai are nevoie de cize
lări în ceea ce privește tehnica. „Cînd 
toate aceste deficiențe iși vor găsi 
rezolvarea, printr-o muncă asiduă — 
ne spunea antrenorul ei — recordul 
va putea fi îmbunătățit mai substan- 
țial“. Apropiindu-se, astfel — adău
găm noi — de rezultatele obținute în 
această probă de marile performere.

In aceeași cursă cu Ingrid Ungur 
a concurat și înotătoarea dinamovistâ 
Vasilica Rotaru. In progres evident, 
ea a reușit cu timpul de 1:08,6 un 
record personal, făgâduindu-ne noi 
aalturi calitative. Ceea ce așteptăm, 
de fapt, și de la celelalte sprintere, 
Măciuca Rotaru și Cristina Balaban, 
capabile și ele de importante amelio
rări.

Iată evoluția recordului în 
feminină de 100 m liber in 
11 ani :

1:15,0
1:13,1
1:12,5
1:11,3
1:11,2
1:10,9
1:10,0
1:09,4
1:08,2
1:07,8
1:07,2

Sanda Eftimiu
Sanda Eftimiu-Piaton
Sanda Platon
Maria Both
Maria Both
Heidi Rotsching
Heidi Rotsching
Ingrid
Ingrid
Ingrid
Ingrid

Rothe
Rothe
Wăchter
Wăchter-Ungur

proba
ultimii

1952 
1955
1955
1956
1957 
1957
1957
1958
1958
1959 
1963

G. NICOLAESCU

DE... TURNEELE FINALE

TIMIȘOARA 29 (prin telefon de la 
\ trimisul nostru). — In cursul zilei de 
luni s-au jucat partidele întrerupte ale 
întîlniri i dintre șa hi stele rond ne și cele 
iugoslave. Dimineața au continuat par
tidele din primul tur. Alexandra Nicolau 
a obținut a doua victorie m fața cam
pioanei iugoslave Mîlenka Lazarevici, 
de asemenea Margareta Teodorescu în 

, fața Terezej Stadler. Partida Polihro- 
niade — Iovanovici s a terminat remiză, 
iar Dcsmireanu a pierdut la Kitonici. 
Astfel, primul tur s-a încheiat cu sco- 

! rul de 42/2—3x/2 favoarea echipei ro-
' mine, iar în punctajul general șa hi stele 
noastre dețineau 3 puncte avans (71/»—

Din păcate, acest avantaj n-a putut fi 
menținut în partidele întrerupte din turul 
doi, prin care echipa oaspe a refăcut în
treg handicapul. Iată rezultatele de după 
•miază : Nedelkovici — Perevoznic
V2—’A, Pogorevici — Pibrrl 0—1, Io- 
cici — Răducanu 1—0, Liljiak — Rei- 
cher 1 —0.

Rezultatul general al întîlnirii rămîne 
deci egal : 8—8. Formația oaspe pără
sește mîine țara noastră.

T. RADULESCU

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2-a Nt. 4230

jucat următoarele

Galați — Politeh- 
și 35—13; Portul

28—7 și 
Textila 
Oradea 
și 10—

Duminică s-au 
întîlniri:

BĂIEȚI : Știința 
nica Iași 38—12
Constanța — Știința Călărași 
19—8 ; Metalul București — 
Buhuși 37—6 și 36—9 ; Rapid 
—Mecanica Timișoara 11—14 
20 ; Voința Baia Mare — ASM Odor- 
hei 22—31 și 20—26 ; Voința Tg. Jiu 
— Petrolul Ploiești 10—21 și 14—17.

FETE : Ancora Galați — Politeh
nica Iași 11—4 și 16—7 ; Spartac 
Constanța — Confecția Călărași 14 
—3 și 15—3 ; TIPO Oradea — ILSA 
Timișoara 3—14 și 4—4 ; Textila Bu
huși — Sc. pedagogică 
(neprezentare).

Turneele finale vor 
17—19 mai, la Tg. Jiu 
ghe băieții și la Baia Mare și Onești 
fetele.

Suceava 6—0

avea loc la 
și Sf. Gheor-

De la o săptămînă la alta între
cerea in campionatele republicane 
devine mai interesantă. Pină la 
sfîrșitul returului, fiecare echipă 
mai are de susținut cîte 4 jocuri, 
dar situația din primele două locuri 
(în serii) — care vor da echipele 
participante la turneele finale — ca 
și din zona retrogradării, mai pre
zintă destule necunoscute.

Dinamo București, Steaua. (în 
ria I la băieți), C.S.M. Sibiu 
Știința Timișoara (seria a Il-a 
fete) nu mai au emoții și se
considera de pe acuma finaliste. Și 
formația feminină Rapid București 
(seria I), cu avansul acumulat, 
mai poate ... pierde primul 
schimb, pentru, cel secund, 
Brașov (13 p), Știința 
S.S.E. 
(cîte 
egale, 
seria 
calificare 
ții justificate 
mâții, înșirate în clasament 
tanța de numai două puncte! Cele 
mai favorizate de viitorul program 
simt Dinamo Brașov și C.S.M. Reșița, 
care vor juca de 3 ori pe teren propriu 
și doar o dată în deplasare: DINA
MO cu Voința Sibiu, Știința Petro
șeni, Știința Timișoara „acasă" și 
C.S.M. Reșița în deplasare, iar 
C.S.M. REȘIȚA cu Tehnometal, Di
namo, Știința Petroșeni, „acasă" și 
cu Voința Sibiu în deplasare.

în ceea ce privește lupta pentru 
evitarea retrogradării, interesant va

nu
Tnloc.

Tractorul 
București, 
București

(13 p),
Ploiești și Progresul

12 p.) au șanse aproximativ
O situație specială , prezintă 

a Il-a (la băieți), unde pentru 
concurează — eu preten- 

6 din cele 7 for- 
pe difi-

500 de concurenți în campionatul Universității București
Deși n-a fost un concurs oficial, ci 

doar un antrenament de control al aler
gătorilor noștri fruntași de semi fond 
și fond, totuși ne-a bucurat ca și o 
competiție în toată regula Cu tot tim
pul neprielnic — a bătut, fără oprire, 
un vînt puternic — rezultatele înregis
trate sînt 
așteptăm 
întrecerile 
primăvară 
mai- N-o 
zultatelc înregistrate cu acest prilej, dar 
asupra cîtorva tot vrem să ne oprim.

în primul rînd vom sublinia că Ni- 
colae Mustață a acoperit 5 000 de me
tri în... 14^7.0!. Rezultatul ni sc pare 
excepțional, mai ales pentru un atlet 
care n-are la activul său decît cîteva 
luni de pregătire. în timp ce celor mai 
mulți dintre specialiștii noștri la fond 
le-au trebuit mulți ani de antrenament 
ca să poată coborî sub 15 minute...

Alte rezultate care spun mult... 
4 000 m : Ovidiu Lupu 11:42.0 ; 1 000 ni 
juniori: C-tin Bloțiu 2:29,0; Gheorghe 
Ene 2:29.1 : 600 m senioare : Elisabeta 
Todorof 1:34.3 etc.

Este un lucru cert că majoritatea 
alergătorilor noștri lucrează nu numai 
mult, dar și... bine. Și rezultatele bune, 
cu siguranță, nu se vor lăs>a așteptate.

• Pe stadionul Tineretului a avut 
loc duminică întîlnirea dintre echipele 
raioanelor V. 1. Lenin. Tudor Vla.dimi- 
rescu. 23 August și 30 Decembrie, din 
cadrul primei etape a campionatului Ca
pitalei pe echipe. Cîteva rezultate : SE
NIORI : 5 000 m : R. Iliescu (I^cnin) 
16:02,4: 10 km marș: 1. Bogdan (23 
Aug.) 51:26.0; lungime: V. Mure șan 
(Lenin) 6.88; P. Marcu (23 
6.70; SENIOARE: 100 m: E. 
popescu (TV) 13,0; greutate: A. 
rău (Lenin) 14,22 ; 
17.17 : 
35.24 ; 
NIORI 
Aug.) 
Dec.), 
2:48.8 ; >un 
Dec.) 6,73;

în
cu și 

concursului 
al seniorilor, 

să prezentăm acum

măsură să ne facă să 
mai multă, nerăbdare 

republican 
din 11 și 

toate

fi de urmărit în continuare disputa 
formațiilor masculine din 
Cele mai amenințate de 
locului in categoria A sînt 
Bacău, Știința București, 
Brașov și Rapid București.
altfel, cu cine mai are de jucat fie
care din aceste echipe: DINAMO 
BACAU : Rapid (a), C.S.M.S.
(a), Steaua (d) și Tractorul 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI: Rafinăria 
Teleajen (a), Dinamo București (a), 
Tractorul (d) și Rapid (d); TRAC
TORUL BRAȘOV : Dinamo București 
(d), Rafinăria Teleajen (d), Știința 
București (a), Dinamo Bacău (d); 
RAPID BUCUREȘTI : Dinamo Bacău 
(d), Steaua (a), C.S.M.S. Iași (d), 
Știința București (a).

seria I.
pierderea 

Dinamo 
Tractorul 
Iată, de

Iațd 
(a) ;

CLASAMENTELE LA ZI 
MASCULIN, SERIA I

1. :Dinamo Buc. 10 1) 1 0 232:114 192. Steaua Buc. 10 8 0 2 206:141 16
3. C.S.M.S. Iași 10 4 2 4 167:212 10
4. Rafinăria Teleajen 10 4 1 5 139:149 9
5. Rapid Buc. 10 4 0 6 160:182 8
6. Tractorul Brașov 10 3 1 6 161:214 7
7. Știința Buc. 10 2 2 6 126:162 6
8. Dinamo Bacău 10 0 5 5 148:165 5

SERIA A II-A
1. Dinamo Brașov 9 6 0 3 156:121 12
2. C.Ș.M. Reșița 9 6 0 3 196:176 12
3. Știința Petroșeni 10 6 0 4 194:188 )2
4. Voința Sibiu 10 5 1 4 158:166 11
5. Tehnometal Timiș. 10 4 2 4 188:185 10
6. Știința Timiș. 9 5 0 4 168:175 10
7. Știința Tg. Mureș 10 3 1 6 155:169 7

SERIA

Aspect din cursa de 110 mg desfășurată pe stadionul Republicii

Aug.) 
Proto- 

Gu- 
M. Sitaghi (TV) 

suliță: A. Nyilas (23 Aug.) 
S. Zaitz (Lenin) 33,04 ; JU- 

: 90 mg: " 
13,3 “
14,7

lungime 
; prăjină: D.

Aug.) 4.00—rec. personal : 
60 m: S. Bobeanu (30 
100 m: M. Trușcă (30 
înălțime: L. Agro4in<a (30 Dec.) 1,43; 
C. Dafinescu (30 Dec.) 1,40; greutate:
C. Gurău (Lenin) 11,05; suliță: M. Pe-

770
7000

D. 
mg : 

m : 
Th.

Ilidiosanu (23 
H. llieșu (30 
FI. Săvulescu 

Cătănescu (30 
Pîștalu (23 
JUNIOARE: 

Dec.) 8.3;
Dec.) 13.2;

neș (30 Dec.) 
coresp.

• Peste 500 
ritele facultăți 
rești au participat d 
nul Republicii, la întrecerile celei de a 
V-a ediții a campionatului Universității. 
Cei mai mul{i dintre participanți au 
realizat rezultate promițătoare. Cele 
mai bune rezultate au fost realizate de: 
BĂRBAȚI: 100 m: El. Kineses 11,0: 
1000 m: V. Jirjea 2:26.0; 
B. Marinescu 6.70 ; inul fi me : 
firescu 1,73 ; greutate : 
11,80; suliță: ~ 
MEI: 100 m:_ 
me: Vartan 4,53:. înălțime: 
1.35; suliță: 1. Carp 31,70. 
tul general pe facultăți :

Matematică 154 
lologie 137 p , 
St. Juridice 100,5 p: 
7. Biologie 
9. Filozofie 16

39,10. (N. D. Nicolae-

de studenți de la dife- 
ale l niver»iil|ii Bucu- 

il'.iminică, pe stadio-

218.5 p; 2.

49

lungime: 
C. Zam- 

V. Kreraarenco 
E. Negriei 56.50; FE- 
C. Vartan 14.1 ; lungi- 

M. Stanca 
Clasa men- 
1. Fizică 
p ; 3.

Istorie 125 p;
• f>; 6. Chimie 82 
; 8. Geografie 43

Foto: C. Tudor

52,5 ; I. Fulger (Univ.) 52,8 ; 110 mg : 
Gh. Cruțescu (Constr.) 16,5 ; M. Mihai 
(1. Ped.) 16,9; triplu: V. Răuț 
(Constr.) 14,14 ; I. Georgescu (Agron.) 
13,24-ț prăjină: D. Catrina (Poli.) 
3,90; FETE : 100 m : F. Hoffman 
(IMF) și M. Ionescu (1SE) 14,1; înăl
țime: M. Stâncii 1,35. La terminarea 
întrecerilor primul loc în clasamentul 
general a fost cîștigat de Inst. Politeh
nic la bărbați și de lnst. Pedagogic 
la femei.

4.

p; 
p

Fi-
5. 
p; 
p;

• Duminică 
tul universitar
Cîteva rezultate: BĂRBAȚI:
E. Kineses (Univ.) 11,1;
(IMF) 11,3; 400 m: N. Mira

sfîrșit 
ipe al

campiona- 
Capitalei.
100 m:

C. Bernt
(Constr.)

Campionatul republican
Simbâtă și duminică s-a desfășurat 

faza de zonă a campionatului repu
blican pe echipe. In sala de sport a 
Universității au avut loc două me
ciuri : Progresul—Universitatea și 
Steaua—A.B.S.S. Întrecerile s-au des
fășurat la toate cele patru arme.

în primul meci, Progresul a între
cut Universitatea cu 3—1 (floretă

pe echipe—faza de zacă
masculin 9—5 ; floretă feminin 9—0 ; 
spadă 4—9 ; sabie 9—3). Apoi, Steaua 
a ciștigat
A.B.S.S. 
cum de 
A.BJS.S. 
zărescu)
echipă la această fază, cind au atitea 
elemente valoroase 1 (Ei. D.).

prin_ neprezentarea
și firesc, se pune întrebarea 
cei trei antrenori de la 
(Panescu, Meșter și P. Lă- 
n-au putut să prezinte o

IFEMININ,
1. Rapid Buc. 10 8 1 1 124:47 17
2. Tractorul Brașov 10 6 1 3 88:64 13
3. Știința Buc. 10 6 0 4 91.55 12
4. S.S.E. Ploiești 10 6 0 4 71:59 12
5. Progresul Buc. 10 5 2 3 69:63 19
6. Faianța Sighișoara 10 5 0 5 89:79 10
7. Confecția Buc. 10 1 1 8 47:108 3
8. S.S.E. Constanța 10 0 1 9 33:137 1

SERIA A II-A
1. C.S.M. Sibiu 10 9 1 0 112:68 19
2. Știința Timiș. 10 9 0 1 136:65 18
3. Mureșul Tg. Mureș 10 5 1 4 78:71 .11
4. Constr. Timiș. 10 4 2 4 89:89 10
5. C.S.S, Banat. Tim. 10 3 2 5 85:83 8
6. Vestitorul Buc. 10 3 0 7' 55:98 6
7. S.S.E. Petroșeni 10 2 1 7 66:101 5
8. Favorit Oradea 10 1 1 8 71:117 3

ordinea zilei..
Handbaliștii și handbalistele continuă 

să rateze loviturile de la 7 m intr-un 
procentaj la fel de ridicat ca fi săp- 
tămîna trecută. La meciul feminin Ra
pid—S.S.E. Ploiești din 5 asemenea 
lovituri trei au fost executate prost fi 
ratate (două S.S.E. și una Rapid). Trei 
7 m a pierdut Știința Timișoara la Pe- 
troșeni în meciul feminin cu S.S.E. 
(aceasta a ratat numai una), ca și echipa , 
masculină Rafinăria Teleajen în partida 
cu Dinamo Bacău. Deci — ca se ne 
oprim aici — numai în trei întîlniri, 
10 lovituri de la 7 m apărate sau trase 
afară, din cauza unei insuficiente pre
gătiri. E de neînțeles cum o asemenea 
execuție tehnică, atît de importantă și 
care poate fi decisivă într-un joc. este 
neglijată în antrenamentul handball fti- 
lor:. Altfel nu ne putem explica aceste 
dese ratări. Concluzia? Este simplu de 
tras...

uiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiui

EXCURSII CICLOTURISTICE
■Corriisia de turism oraș București 

organizează pentru ziua de 2 mai a_c. 
două excursii cicloturistice, una în pă
durea Băneasa iar a doua la Snagov.

Plecarea se face din fața stadionu
lui sportiv Dinamo din șoseaua Ște
fan cel Mare, orele 8,30.

S-a încheiat concursul de selecție dotat
cu „Cupa 1 Mai“

Duminică, s-au încheiat întrecerile 
tradiționalei competiții dotată cu 
„Cupa 1 Mai“, ]a care au participat 
16 jucătoare și tot atiția jucători, vi
zați pentru loturile republicane in 
vederea 
tativele 
probele 
femei și

dublei întîlniri cu reprezen- 
R.P. Ungare. S-a jucat la 
clasice de 100 bile mixte 
200 bile mixte bărbați, sis

tem tur-retur, eliminatoriu.
Trofeul pus în joc a fost ciștigat, 

la fete, de sportiva clujeancă Ileana 
Gearfaș (care a totalizat în cele două 
manșe 
băieți 
Reșița, 
medie 
țiat Cornelia Moldoveanu, Ioana Got- 
hardt, Cristina Szbcs, Florica Lăpu- 
șan, Elena Vonica, Dumitru C. Du
mitru și Tiberiu Szemani, care au 
reușit să aibă o comportare ascen
dentă in cele două etape ale con-

o medie de 402,5 p.d.), iar la 
a învins tînărul popicar din 

Constantin Rădulescu (cu o 
de 877 p.d.). S-au mai evideri-

cursului, 
tonovici, 
toni au 
scădere 
mult mai reduse decît în prima parte 
a competiției. De asemenea, au obți
nut rezultate nesatisfăcătoare Ținea 
Balaban, Petre Purje, Ion Micoroiu 
și C. Antonescu.

Iată primele cinci loțuri în cele 
două clasamente : feminin: 1. 
na Gearfaș 
2. Cornelia 
397,5 ; 3.
Buc.) 392 ; 
Buc.) 391,5 ; 
rea Buc.) 391,5. Masculin : 1. 
dulescu (Olimpia Reșița) 877 ; 
mitru C. Dumitru (Petrolul Ploiești) 
867 ; 3. T. Szemani (Voința Tg. Mu
reș) 851 ; 4. C. Vînătoru (Rafinorul 
Ploiești) 848,5 ; 5. I. Micoroiu (Olim
pia Reșița) 846,5.

în schimb, Eoaterina An- 
Gh, Andrei și Cristu Vihă- 
manifestat o surprinzătoare 

în retur, obținind rezultate

Dea- 
(Voința Cluj) 402,5 p.d. ; 
Moldoveanu (Rapid Buc.) 
Ioana Gothardt (Unirea 

4. FI. Lapușan (Rapid 
: 5. Cristina Szocs (Uni- 

C. Ră, 
2. Du-



Numeroase întîlniri internaționale în această săptămînă Buletinul categoriei B
După etapa desfășurată duminică, întrecerea echipelor de 

categoria A se întrerupe. în intervalul de două săptămîni 
pînă la jocul R.P. Romînă — RD. Germană (12 mai, la 
București), o serie de echipe selecționate sau de formații de 
club vor susține importante jocuri internaționale amicale 
sau de verificare. Să ne ocupăm, deocamdată, de cele din 
săptăinîna în curs.

DUMINICĂ, LA CLUJ, MECI DE TINERET, 
R. P. ROMÎNĂ — SUEDIA...

Reprezentativa de tineret a țării noastre, care are în acest 
an un program destul de bogat, susține primul său meci 
inter-țări în acest sezon : duminică, pe stadionul din Cluj, 
primește replica echipei de .tineret a Suediei. Oaspeții și-au 
anunțat sosirea la Cluj pentru ziua de 3 mai, cu următorul 
lot de jucători ; Carlsson, Petersson, Ilainemann, Nilsson, 
Landgen, Samuelsson, Ingvar Persson, I. Persson, B. Larsson, 
G. Larsson, Eriksson, Bjockerlund. Thuresson, Roland Loe. 
Intîlnirea va fi condusă de arbitrul cehoslovac Alois Optu* 
rovici.

... IAR LA BUCUREȘTI, LOTUL OLIMPIC — UNIVERSIDAD 
SANTIAGO

Ultimul joc internațional de verificare a lotului nostru 
olimpic și reprezentativ înaintea întîlnirii cu echipa R D G. 
se desfășoară duminică 5 mai, pe stadionul „23 August* 
După Elamengo, selecționabilii vor primi replica unei noi 
echipe sud-americane: Universidad din Santiago, campioana 
slutului Chile pe anul în curs, în al cărei palmares figurează 
victorii de mare prestigiu cum ar fi : 6—1 cu Penarul Mon
tevideo și 4—3 cu F. G. Santos. în lotul lui Uni/ersidad 
figurează nu mai puțin de 5 dintre componenții reprezen
tativei Chile care s-a clasat pe locul 3 la recentul campionat 
mondial. Cei 5 internaționali sînt : fundașul dreapta Eyza 
Guirre, stoperul Novarro, mijlocașul stingă Contrera>. cen

trul atacant Campos și extremul stînga Leonel Sanchez, so
cotit unul din cei mai huni jucători participanți la „Cupa 
Jules Rimet*.

SELECȚIONATA BUCUREȘTIULUI JOACĂ AZI ÎN DANE
MARCA

Luni dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se pe calea 
aerului spre Copenhaga, o selecționată a Bucurcștiului care 
întreprinde un turneu în Danemarca și Suedia. Din lot fac 
parte, printre alții: Eremia, Niculescu, Greavn, Cojocarii, 
Ștefan, Kraus, Constantin, Ene II, Crișan. Fotbaliștii noștri 
joacă în Danemarca azi și joi. Duminică ei vor evolua la 
Landskrona, în Suedia, unde vor întîlni o selecționată a re
giunii de sud a Suediei. Este posibilă și perfectarea unui 
al patrulea joc.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA TIMIȘOARA

Cu ocazia inaugurării noului stadion de la Timișoara, rare 
are o capacitate inițială de 30.000 locuri numerotate, se va 
desfășura în orașul de pe malurile Begăi un interesant ttiraru 
internațional la care participă echipele Știința Timișoara, 
UTA, Velej Mostar și Gyori Vasas. Miinr, 1 mai. se dispută 
partidele : Știința - GvOri Vasas și UTA - Velej .Mostar iar 
pe 2 mai se înîlnesc UTA cu GySri Vasas și Știința cu 
Velej Mostar.

ALTE MECIURI

Echipa Știința Cluj a plecat în R.P. Uncară unde va 
susține trei jocuri. In ziua de 1 mai, studenții clujeni joacă 
la Seghedin, în ziua de 4 mai la Pecs, iar duminică intr-un 
oraș care n-a fost încă desemnat

• în ziua de 4 mai, echipa cehoslovacă Slovan Nitra 
joacă la Oradea, cu Crișana.

Seria I

După etapa de duminică a categoriei A

Răsfoind rapoartele observatorilor federali
Etapa de duminică a categoriei A 

a fost o etapă calmă, in care echipele 
gazdă au ciștigat pe toată linia. De 
altfel, fapt demn de semnalat este 
singura etapă de pini acum, din re
tur, în care echipele care au jucat 
pe teren propriu au înregistrat pro
centajul de sută la sută. Sub aspect 
calitativ, partidele au atins un nivel 
satisfăcător.

Iată, in rindurile de mai jos, 
teva impresii ale observatorilor 
derali după meciurile etapei de 
minică :

Angelo Niculescu 
Capitală) : Jocul 
mișoara a fost 
Aceasta datorită, 
bucureștene, cure 
țial mai ridicat,

cî- 
fe- 

du-

din 
Ti-

(cuplajul
Steaua—Știința 
destul de animat, 
in special, echipei 
a avut un poten- 

prestind un joc
colectiv mai pregnant. Cu toată su
perioritatea sa. Steaua a avut și 
momente de scădere, cum s fost 
după 2—1 ;i după 2—2. Timișorenii 
s-au prezentat sub așteptări, reușind 
să facă față adversarului numai pe 
perioade scurte. Au fost multe ne
înțelegeri intre jucători in ceea ce 
privește sincronizarea mișcărilor. 
S-au evidențiat: Creiniceanu, Con
stantin, Raksi, Jenei (Steaua), Geor
gescu, Petescu și Manolache (doar 
in repriza a doua) de la Știința.

Meciul din deschidere a fost mai 
bun in prima repriză, cind UTA a 
dat o bună replici dinamovtșlilor. 
După pauză, Dinamo a pus stăpini- 
re pe joc, dar a slăbit ritmul in ul
timul sfert de ară, cind avea asi
gurată victoria. Jucătorii dinamo- 
viști au participat la joc reținut, 
au jucat „economic*. N-au luptat și 
n-au acționat in viteză decit rare 
ori, Dinamoviștii se apără bine dar 
nu susțin atacul cu suficientă promp
titudine și forfă, astfel că echipa 
pierde revede mingea și nu finali
zează 
cat: 
Ivan,
țilă. UTA a jucat bine o repriză dar 
n-a mai avut 
de-a doua, 
arădenilor de 
la distanță.
Capaș, Floruț, Mețcas.

I. Bălănescu (meciul Petrolul— 
Farul) : Petrolul a jucat in ritm 
susținut circa 60 minute, după care 
a dat semne de oboseală, cedînd 
inițiativa adversarului. Echipa plo- 
ieșteană a tras la poartă mult și 
destul de puternic, dar imprecis. 
Frații Munteanu au asigurat o bună 
unitate de acțiune a echipei în 
atac și apărare. S-au remarcat 
Sfetcu, Marin Marcel și frații Mun
teanu. Constănțenii au avut sufi
ciente resurse fizice pentru o par
ticipare continuă și activă în apă
rare și atac dar le-a lipsit viteza 
de execuție în fazele de finalizare. 
Farul greșește încercînd prea mult 
poarta doar prin Biikdsi, deși și 
ceilalți atacanți au fost în situații 
favorabile. Ciosescu șl Dinulescu au 
frînat multe acțiuni în apropierea 
careului, prin control de minge pre
lungit, în ritm lent. S-au remarcat: 
Ghibănescu, Tîlvescu, Biikosi.

plan jonulMingea puternic expediată de Manolache se odihnește In plasă, cu tot 
lui Eremia. Fază din meciul Steaua - Știința Timișoara 5—3

Foto : V.

Tomescu (meciul CSMS-Mi- 
Lupeni). Ieșenii s-au prezen- 
progres fată de jocurile un

de vedere fizic, 
la un nivel incd 
punct de vedere 
oarecari progrese 

■2—4 și au

Bageac

Crișana—

r'>’-'’so>.n?4tor. S-au remar- 
Datcu. Popa, Nunweiller III, 
Ștefan, Pircălab. Varga, Frâ-

Tr. 
nerul 
tat in 
terioare din punct
dar ei se situează 
nesatisfăcitor dm 
tehnic. Au făcut 
in aplicarea așezării 1 
luptat mult pentru victorie. Cei mai 
buni: Matei, Smărăndescu II șt 
Constantine seu. Minerul a jucat 
slab, cu multe execuții tehnice gre
șite, cu pase la adversar. Din punct 
de vedere tactic, oaspeții au greșit 
aglomerind jocul 
lui. De subliniat
Minerul a jucat 
citori au avut 
mai bune Izghireanu și Cotroază.

pe centrul terenu- 
ci și după 3-0 

deschis. Dintre ju- 
comportări tehnice

Ștefan Covaci (meciul 
Progresul): Orădenii au luptat mult 
pentru o victorie pe cit de muncită 
pe atit de meritată. Ei s-au prezentat 
foarte bine ca pregătire fizică, au 
tras des și puternic la poartă, și-au 
adaptat jocul la condițiile atmosfe
rice (fiind vint, au jucat cu pase 
pe jos). Au folosit bine extremele. 
Buni : Solomon, Vlad I și Szakacs 
III. Bucureștenii au jucat slab in 
prima repriză : fără vigoare, fără să 
finalizeze, deși aveau avantajul v.n- 
tului. 
teuță 
cimp, 
neral,
special 
Iancu, 
(ambii

a doua, cind Maf- 
aport substanțial in 
a dominat. în ge- 
a jucat lent, in 
S-au evidențiat:

In repriza 
a adus un
Progresul

Progresul 
atacanții.

Panait. Mateianu și Mafteuță 
in repriza a Il-a).

putere de luptă in cea 
Pozitivă preocuparea 
a trage la poartă de 

S-au remarcat Sasu,

Știința Galați — Siderurgistul Ga
lați (0—2). Cu mai multă legătură 
între compartimente și mai insistenți 
în fața porții, metaiurgiștii au cîș- 
tigat pe merit derbiul gălățean, con- 
solidîndu-și poziția de lideri. Au 
înscris: Voicu II (autogol) șl David. 
(A. Schenkman-coresp.).

Carpați Sinaia — Foresta Fălticeni 
(2—0). După înscrierea celor două go
luri de către Ologu (min. 19 și 20) 
partida a pierdut din interes, deve
nind de slabă factură tehnică. (V. 
Zbarcea și M. Bota-coresp.).

Mletalul Tîrgoviște — Prahova Plo
iești (4—0). Gazdele au dominat net 
teritorial și au avut un cvintet ofen
siv în vervă. Au marcat Cazacu (m. 
25), Iordache (m. 35), Chiriță (m. 55) 
și Cristache (autogol m. 65). (M. A- 
vanu-coresp).

Poiana Cimpina — I.M.U. Medgi
dia (3—1). Joc spectaculos, de cali
tate. Au înscris Nanu (m. 10), Nisi- 
peanu (m. 49) și Dumitrașcu (m. 60) 
pentru Poiana, respectiv Caicea 
79). (St. Constantmesou-coresp.).

Flacăra Moreni — Ceahlăul 
Neamț (5—1). Scor prea sever 
d>e desfășurarea meciului. De remar
cat că Flacăra a înscris 3 goluri în 
interval de 12 minute, prin Drăgan 
(m. 64, 74 și 76). Au mai marcat 
pentru gazde Bontaș 
pectiv Mangalagiu, 
resp).

Progresul Brăila — 
(2—2). Joc anost. Golurile au fost 
realizate de Călin (m. 
noaie (m. 50), pentru gazde 
lache (m. 64 și 78), pentru 
(N. Costin-coresp.).

Rapid Focșatii — 
(1—1). Localnicii au 
primul minut de joc 
ei n-au reușit să împiedice egalarea, 
realizată de Andrieș la un corner, 
în... ultimul minut al partidei. (Gh. 
Samoâlă-coresp).

(m.

P.
față

și Ionescu, res- 
(Gh. ninca-co-

FI. roșie Tecuci

40), Asimi- 
și Vasi- 
oaspeți.

PașcaniC.F.R.
înscris chiar în 
prin Dragu. Dar

Seria a ll-a

Dinamo Pitești — Metalul Tr. Se
verin (8—1). O curiozitate : punctul 
de onoare al metalurgiștrlor (reali
zat de Ghinea dintr-o lovitură liberă 
de la 18 m) a fost înscris înaintea 
avalanșei de goluri a dinamoviștilor: 
Lovin (m. 25), Ionescu (m. 35, 
Constaatinescu (m. 43, 
Alexandru (m. 85, 90). (A. Momete- 
coresp. reg.).

Gaz Metan Mediaș — Știința Buc. 
(2—1). S-a luptat mult pentru rezul
tat, în detrimentul calității. Local
nicii au dominat clar (raport de oor- 
nere 12—1). dar au ratat un scor 
categoric (ei au avut 4 bare). Au 
înscris: Noian (m. 20). Zanea (m. 59) 
de la Gaz Metan și Resciuc (m. 37) 
de la Știința Buc. (D. Vintilă-co- 
resp).

Progresul Alexandria — Dinamo 
Obor (2—1). Mai ofensivi, localnicii 
au eiștigat pe merit, în urma golu
rilor înscrise de Toangher (m. 7) și 
Riplea (m. 35). Punctul oaspeților a 
fost realizat de Panaitescu (m. 80). 
(P. Baicu-coresp.).

Știința Craiova — Tractorul Bra
șov (0—1). Studenții au ratat exas-

62),
64, 76) și V.

peraait de mult, 
fost înscris de 
(V. Săndulescu 
resp.).

C.S.M. Sibiu

Golul 
Binder 
și N.

victoriei a 
in min. 60. 
Rovența-co-

C.F.R. Roșiori 
(1—0). Joc echilibrat. A marcat Va
cant în min. 80. (M. Lupuțiil-coresp.), 

Chimia Făgăraș — C.S.M. Reșița 
(3—1). Partidă viu disputată, presă
rată ou numeroase acțiuni ofensive 
ale ambelor înaintări. Au înscris 
Tăbîrcă (m. 17), Mocanu și Vasil,o 
(m. 77) pentru gazde, respectiv Scîn- 
teie (ra. 55). (B. Stoiciu și Tr. Lan- 
cea-coresp.).

Metalul Buc. — Unirea. Rm. Vîl
cea (1—0). Jocul a fost slab. Golul 
Învingătorilor a fost înscris 
tlmul minut de joc de către 
(A. Zamfirescu-coresp.).

Seria a lll-a

in ul- 
Anlon.

Oradea
deși a

Jhtl Petrila — Crișul 
(2—2). Fruntașa seriei, Crișul, 
fost dominată majoritatea timpului, 
a reușit să obțină un rezultat de e- 
galitate. Cele patru goluri au fost 
înscrise de : Gram din 11 m (mln. 
60), Peronescu (dintr-o fază de cor
ner — min. 74) pentru Jiul și res
pectiv de Podaru (mjn. 19) și Pozsonyi 
(min. 86). (I. Zamora șl S. Băloi-
coresp.).

Mureșul Tg. Mureș — Steaua Dej 
(2—0). După o repriză egală gazdele 
preiau inițiativa și domină copios 
obținînd astfel o binemeritată victo- 

de Fo- 
Kadar-

Turda

CFR 
pe deplin 

puteau mar- 
Codașa ela- 

a jucat foar-

Satu- 
reve- 
epui-

rie. Golurile au fost marcate 
dor în minutele 50 și 80. (V. 
coresp.).

Vagonul Arad — Arieșul
(0—0). Arădenii, deși au avut iniția
tiva tot timpul, au ratat multe oca
zii bune de a marca, printre altele 
și nn 11 m. (Jucătorul Macovei a 
tras în bară). (St. Iaoob-ooresp.).

Ind. Sîrmei Cimp. Târzii 
IRTA Arad (2—0). Joc 
sportiv, în care gazdele 
ca și mai multe goluri, 
samentului, CFR IRTA,
te slab în special în repriza a Il-a 
și s-a apărat în 7—8 oamjenl. Au 
marcat: Lorentz (min. 72) și Lunga 
(min. 80). (P. Tonea-coresp.).

Minerul Baia Mare — ASMD 
Mare (1—0). Derbiul regiunii a 
nit, pe merit, după o luptă
zantă, echipei gazde. Autorul golului 
este Drăgan (min. 37). S-a remarca* 
în speeial portarul oaspeților, Pop. 
(V. Barbu și C. Pop-coresp.).

A. S. Cugir — Recolta Cărei (1—1). 
Un meci specific de campionat, cu 
multe faze palpitante și de o parte 
și de alta. Gazdele deschid scorul în 
min. 60 prin Șuteau iar peste un 
minut Recolta egalează prin Bucur. 
(M. Vîlceanu-ooresp.).

CFR Timișoara — CSM Cluj (1—1). 
Localnicii puteau obține victoria dacă 
nu se pripeau în fazele finale alo 
acțiunilor de atac. Clujenii au apli
cat bine sistemul 1—4—2—4, apărîn- 
du-se organizat și contraatacînd foar
te periculos. Pentru CFR Timișoara 
a înscris dintr-o lovitură de pedeapsă 
Dragos (fault în careu) în min. 33 
iar pentru CSM Cluj, Nedelcu, în 
min. 3L (P. Velțan-coresp.j.

rezultate
PROGRAMUL DE DUMINICA 

DIN CAPITALA
lipsa jocurilor din cadrul categorieiin . ____

A. pe stadionul 23 August se va disputa 
duminică un cuplaj rugbi—fotbal după 
următorul program : ora 14,45 : Steaua— 
Grivița Roșie (rugbi) ; ora 17 : Selec
ționata Olimpică a R.P. Romine—Uni- 
versidad Santiago (fotbal).

Categoria B : stadionul C.A.M. Belve
dere, ora 10,45 : Știința București—Ști
ința Craiova, stadionul Dinamo, ora 10,30> 
Dinamo Obor—C.S.M. Reșița.

MECI INTERNAȚIONAL 
LA HUNEDOARA

Amatorii de fotbal din Hunedoara vor 
avea prilejul să asiste duminică 5 mat 
la o interesantă partidă internațională de

---- fotbal intre echipele Minerul Lupeni șl 
I Vasas Gybr (R. P. Ungară).

REZULTATE DIN CAMPIONATUL RE
PUBLICAN DE JUNIORIir • phoxofxpres © ipniouwsipomr

Concursurile Pronosport care cuprind 
meciuri internaționale, sînt, in general, 
pe placul participanților. Aceasta, pen
tru că meciurile internaționale, mai 
întotdeauna, furnizează surprize, deci și 
premii mari celor mai inspirați dintre 
participanți.

Programul concursului Pronosport din 
această săptămină (nr. 18 din 5 mal) cu
prinde patru asemenea Intilniri, fapt 
care, ținînd cont de argumentele arăta
te. mărește deci interesul participanți
lor.

Și acum să facem cunoștință cu fieca
re dintre cele treisprezece partide ale 
concursului :

1. R.P. Romînă (tin.) — Suedia (tin.). 
Suedezii practică un fotbal de calitate 
astfel că ne putem aștepta la o ripostă 
dîrză. Acordăm pronostic „1,X“.

2. Sel. olimpică R.P.R.—Universidad 
Chile. Evoluția chilienilor este așteptată 
cu viu interes. Pronosticul nostru este 
..1“.

3. Suedia (A)—R.P. Ungară (A). Cu 
toate câ formația gazdă este lipsită de 
aportul unor jucători angrenați In cam
pionatele din alte țări, primul pronostic 
este „1“. Intrucit formația R-P. Ungare 
s-a pregătit cu seriozitate în perioada 
de iarnă, considerăm câ trebuie adăugat 
și un „2“.

4. Brazilia—R.F. Germană. Cu un Pele 
în formă, brazilienii au prima șansă în 
această partidă a turneului lor șl care

se dispută la Hamburg. Totuși, nu putem 
neglija ..X“-ul.

5. Progresul Brăila—Rapid Focșani. In 
mod normal trebuie jucat pronostic .,!**.• 
Cum oaspeții se vor apăra, fără îndoială, 
indicăm pentru orice eventualitate șl 
un „X“.

6. Unirea Rm. Vîlcea—C.S.M. sibiu. 
Cu toate că sibienii mai au oarecari 
șanse in lupta pentru primul loc, nu 
credem că pot obține mai mult de un 
punct la Rm. Vîlcea.

7. Recolta Cărei—Minerul B. Mare. Mi
nerul are o formație mai bună, dar si
tuația in care se află Recolta ne deter
mină să credem că va lupta pentru am
bele ou nete.

8. Crișul — C.F.R. Timișoara. Pronostic 
•»1“.

9. Vagonul Arad—C.F.R. Arad. Primul 
semn acordat acestui derbi arădean este 
„X“, căruia îl adăugăm șl pronosticul

19. C.S.M. Cluj—Jiul. Nu „vedem” alt 
pronostic mai indicat decit ,,1“.

11. Prahova PI.—Poiana Cimpina. Din 
nou un derbi regional, la care cel mai 
indicat pronostic este „X“... dublat de 
»1“.

12. A.S.M.D. S. Mare—Mureșul. Aici tre
buie să acordăm toate ceie trei semne, 
dar în ordinea următoare : X. 2, 1.
Sp. Arieșul Turda—Ind. Sîrmei C. Turzii. 

pronostic „X“.

Se aduce la cunoștința participanților, 
că plata premiilor de la 
cial Pronoexpres din 24 
va face astfel :

— In Capitală, în ziua 
jurul orei 10 prin casele 
iar după ora 15 prin oficiile P.T.T.R.

— in provincie, expedierea dispozițiilor 
de plată prin casele raionale C.E.C.. se 
va face cu un decalaj de 24 ore. iar 
pentru cele plătite prin poștă, depunerea 
mandatelor spre expediere, cu un de
calaj de 36 ore.

PREMIILE CONCURSULUI SPECIAL 
PRONOEXPRES

DIN 24 APRILIE t»«3

concursul spe- 
aprilie a.c. se

de 3 mai, în 
raionale C.E.C.,

Premii în bani :
5.318 
va- 

1.804 lei fiecare ; Categoria a 
803 variante a 210 lei fiecare ;

2.110 variante a 80 lei 
Vl-a : 10.956 va

Categoria a Il-a : 23 variante a 
lei fiecare ; Categoria a IlI-a : 73
riante a .............. *
IV-a :
Categoria a V-a : 
fiecare ; Categoria a 
riante a 31 lei fiecare
Premii suplimentare în bani și obiecte :

Categoria a Il-a : 2 variante ; Catego
ria a IlI-a : 19 variante ; Categoria a 
IV-a : 99 variante ; Categoria a V-a : 
362 variante ; Categoria a Vl-a : 854 va
riante.

In atenția participanților la Pronoexpres Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Seria I : Steaua roșie Bacău — Unirea 
Botoșani 8—2 (5—1), Rulmentul Bîrlad— 
Ceahlăul P. Neamț 4—1 (2—0), Dinamo 
Suceava—Dinamo Bacău 1—1 (0—0), 
C.S.M.S. Iași—Moldova Iași 0—1 (0—1).

Seria a Il-a : Prahova Ploiești—Side- 
rurgistul Galați 2—1 (0—1), Ancora Galați- 
stiința Galați 0—8 (0—2), Flamura roșie 
Tecuci—Dinamo Buc. 1—6 (1—4).

Seria a IlI-a : Tractorul Brașov—Tex
tila Sf. Gheorghe 5—0 (2—0), Chimia Fă
găraș—Carpațl Sinaia 1—1 (0—1), Lucea
fărul Brașov—C.S.M. Sibiu 3—1 (1—1).
Metalul Sighișoara—Petrolul Ploiești 2—5 
(0—2), Poiana Cimpina—Steagul roșu Bra
șov 1—2 (0—1).

Seria a V-a : C.F.R. Roșiori—Dinamo 
Pitești 2—3 (2—2), Unirea R. Vîlcea—Ra
pid București 1—0 (0—0), Știința Craio
va—Electroputere Craiova 1—0 (0—0) _

Seria a Vl-a: Banatul Timișoara—vrno
rul Lupeni 9—2 (6—2), C.S. M. Reșița— 
știința Timișoara 2—1 (2—1). Vae-nul 
Arad—C.F.R. Timișoara 1—0 (0—0). Pro
gresul Timișoara—C.F.R. I.R.T.A Arad 
3—0 (2—0), U.T. Arad—Jiul Petrila 3—0
(3—0).

Seria a VH-a : A.S.M.D. Satu Mare— 
C.S.M. Cluj 3—3 (1—2), Știința Cluj—Cri
șana Oradea 1—1 (1—0), Topitorul Baia 
Mare—Minerul Baia Mare 2—2 (0—2)» 
Voința Oradea—Stăruința Salonta 2—3 
(0—2) Recolta Cărei — Forestiera Sighet 
6—0 '(3—0), Crișul Oradea—Unirea Dfi 
5-1 (4-0).



In orașul București 
și în regiunile Brașov 

și Ploiești a fost introdusă 
gimnastica în producție 
în toate întreprinderile 

și instituțiile!
In Salutul C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat și Consi

liului de Miniștri, adresat Conferinței pe țară a Uni
unii de Cultură Fizică și Sport, se subliniază din 

nou că UCFS trebuie „...să introducă și să extindă în toate 
întrepriiulerile gimnastica în producție, care s-a dovedit a 
fi un mijloc eficient pentru reconfortarea și întărirea sănă
tății oamenilor muncii.**

Punmd în centrul preocupărilor lor realizarea acestei 
importante sarcini, organele și organizațiile sportive — sub 
permanenta conducere și îndrumare a organelor și organi
zațiilor de partid și cu sprijinul larg al sindicatelor, U.T.M. 
conducerilor întreprinderilor și instituțiilor — au reușit să

Frumoase întreceri în cadrul crosului
„Să întîmpinăm 1 Maiia

I>a sfîrșitul săptămînii trecute în în
treaga țaffă s-au disputat întrecerile ra
ionale sau orășenești ale crosului „Sâ 
întîmpinăm 1 Mai**. PesV* tot s-a fă
cut remarcată o masivă participare a 
roneurenților clasați pe primele locuri 
în etapa anterioară, ca și buna organi- 
zare a competițiilor, care au 
dispute vii și atractive. Iată 
din relatările corespondenților

prilejuit 
o parte 

noștri.

de tineri 
aso- 

, au luat 
a crosului 

Traseul bine 
ales, ca și organizarea excdmtă an 
contribuit La succesul acestei frumoase 
competiții, în cadrul căreia s-au remar
cat numeroși tine~i talentați. Primele 
locuri au fost ocupate de: Ana Tilt an 
(Șc. textilă) la junioare, Use Schuller 
(Universitatea) la senioare, Boria 
siga (Universitatea) la juniori și 
Tel Badea (Politehnica) la seniori.

Em?î Grozescu, Livius Micșafli,

TIMIȘOARA. Aproape 150 
ți tinere, reprezentînd majoritatea 
ciațiiior sportive timișorene, 
parte la etapa orășenească : 
„Si întîmpinăm 1 Mai**. —

ca

pionii orașului s-a 
parca a peste 150 
primii trei clasați 
JUNIORI: L Ion 
greșul). 2. Antonio Daros (Șc. med 
3). 3. Dumitru Gheorghiu (Grupul șc. 
petrol-chimie); JUNIOARE: 1. Con
stanța Pletea (Șc. med. 3). 2. Aneta 
Mihalarhe (Voința), 3. Ecaterina Geor
gescu (Șc. med. 3) ; SENIORI : 1. Pe
tre Nan (Grupul șc. petrol-chimie), 2, 
Emil Bucată (Grupul șc. petrol-chimie), 
3. Jean Stoian (Stufit) ! SENIOARE : 
1. Neacșa Sfetcu (Stufit), 2. Georgeta 
Teodor (Voința), 3. Maria Jubală 
(F.C. Brăila).

bucurat dc partici- 
de concurenți. Iată 
la fiecare probă : 

Lică (Șc. prof. Pro-

Gh. Rizu

Vio-

BRĂILA. Așteptată cu interes între
cerea de cros care urma să decidă ram-

SINAIA. Pe aleile parcului din orașul 
nostru s-a disputat, în prezența unui 
numeros public, etapa orășenească a 
crosului „Să întîmpinăm 1 Mai“, la 
care au participat sportivi din asocia
țiile Știința, Progresul, Forests, Voința, 
Șc. profesională și Rapid din Sinaia, 
precum și din asociația Știința Bușteni. 
Iată învingătorii : Adrian Ciocîlteu (se
niori). Mihai Antonescu (juniori cat. 1),

PRIMII

Eugen Bogdan (juniori cat. H), Rodi- 
ca Cutană (junioare cat. I), Maria Ște
fan (junioare cat. II).

Ion Suditu

MEDIAȘ. în împrejurimile stadionu
lui „7 Noiembrie** din localitate a avut 
loc faza orășenească a crosului „Să 
întîmpinăm 1 Mai*. Demu de remarcat 
este faptul că majoritatea conrurcnților 
prezenți la start au fost bine pregătiți, 
realizînd rezultate de valoare. Pr pri
mele locuri s-au clasat : Maria lila dea 
(Sticlarul) la junioare, Horst W'onneiar 
(C.S.M.) la juniori, Emil Keskes (Tex
tila) la seniori.

Petfțj Popescu

obțină importante
gimnastica în producție a fost introdusă în toate întreprinderile și instituțiile 
în care există posibilități. In momentul de față, în Capitală, 170 725 de mun
citori. tehnicieni și funcționari din 378 dc întreprinderi și instituții participă 
— sub conducerea a 4906 instructori — la desfășurarea programului de gim
nastică în producție. Succese asemănătoare au fost obținute și în regiunile 
Brașov și Ploiești. în regiunea Brașov această activitate se desfășoară — de 
la 27 aprilie — în 255 de întreprinderi și instituții, sub conducerea a 4242 
de instructori obștești, angrenînd 119 676 de participanți, iar în regiunea Plo
iești gimnastica în producție este practicată de 136 083 de oameni ai 
din 363 întreprinderi și instituții. Numărul instruct nilor obștești caic 
programele de exerciții în regiunea Ploiești este de 3149.

Așadar, datorită muncii desfășurate de organele și organizațiile 
sarcina trasată de partid și guvern mișcării sportive de a se introduce gim
nastica în producție în toate întreprinderile și instituțiile a fost rezolvată în 
orașul București și în regiunile Brașov și Ploiești. Succesele obținute de aceste 
consilii regionale UCFS — pe care le-au închinat zilei de 1 Mai — se datoresc 
și muncii entuziaste desfășurate de activiștii obștești, de profesorii de educație 
fizică. de antrenorii, medicii și sportivii fruntași care și-au adus contribuția la 
introducerea acestei activități și la pregătirea cadrelor voluntare necesare.

Realizările obținute au creat premisa unor noi succese. De acum înair 
organele și organizațiile UCFS din aceste regiuni vor trebui să activeze intevts 
pentru consolidarea realizărilor obținute și pentru 
producție, astfel îneît ea să fie practicată de toți 
prinderi și instituții. In același timp aceste sucese 
mulent pentru celelalte consilii regionale UCtS care 
activitatea, în așa fel ca în scurt timp să obțină

succese. Astfel, în orașul București încă de la 1 aprilie

muncii 
conduc

l'CFS

extinderea gimnasticii în 
oamenii muncii din înfre- 

reprezintă un puternic sti
ver trebui să-și intensifice 
rezultate asemănătoare.

r
COMPETIȚIA MILIOANELOR

Crosul este, poale, cea mai simplă 
formă de întrecere sportivă. Ca linia 
dreaptă pe planșa unui arhitect sau ci
fra 1 în desișul noțiunilor matematice 
Marile creații de pe planșă sînt insă
alcătuite din nenumărate segmente de
linie dreaptă, iar complicatele
ale ml cuiului infinitesimal se
pe forța acestui 1.

Dinu Cristea a fost un mare 
Duminică, in lumina argintie a 
de april, aămbea tinereții clocotitoare de 
pe stadionul așezat pe malul lacurilor

— Cite crosuri ai alergai în viață, 
neo Di nule ?

— Cine, s-a gîndit vreodată să le 
numere! în orice caz, îl țin minte pe 
primul. Mi-a rămas întipărit în suflet 
ca și întiia întîlnire (le dragoste. A 
fost începutul drumului lung a! perfor
manței.

— Iar celelalte ?
— Temelia ei...
Crosul de mase este o simplă aler

gare între două puncte date. Cu o lună 
în urmă, peste 100 000 de tine i și ti
nere din asociațiile bucureștene s-au 
prezentat la „plecare**. Unii o mai 
făcuseră și altădată, alții trăiau febra 
debutului. In dimineața aceasta, aci, pe 
Voința erau doar cîteva sute. Învingă
torii în etapele consumate. Un steguleț 
a b a căzut, într-o clipită, și picioarele 
sprintene ale cîtorva zeci de fete au por-

formule 
spri jînă

campion, 
dimineții

nit să străbată cei 500 de metri cit mă
sura cursa junioarelor. Peste puțin timp 
doi ochi verzi surîdeau pe podiumul 
premialilor. O fală de 14 ani — Ioana 
Arășanu — încerca satisfacția pc care 
ți-o dă victoria într-o dispută sportivă. 
Era proaspătă ea și primat ara. Era 
poate cifra 1 dintr-o progresie aritme
tică ce începea, în viața ei, în această 
zi

Au urmat alergările senioarelor, Ju
niorilor și seniorilor. Fiecare cu pre
mialii și dezolații săi. La sfirșit, pie
rind, Ion Stroia clasat pe locul 3 în 
concursul juniorilor îmi mărturisea afec
tat : „Am pierdut locul 1 cu 200 de 
metri înainte de sosire. A fost un mo
ment cînd mi se părea că numai am nici 
o picătură de energie. Și, am cedat.**

Mi-ati venit, atunci, în minte cuvintele 
scrise de un antrenor pentru elevii săi, 
lingă care nu 
anume motive,

„Cînd îți va
și partenerului
atît de greu. Totdeauna mai ai undeva 
resurse pe care să lc arunci în balanța 
întrecerii. Sînt momente în care 
dîrzenia sînt decisive. Și cu cit
clipe vor fi mai greii de depășit cu atît 
victoria va fi mai frumoasă !“

la despărțire Ion Stroia îmi spunea: 
„Am să-mi iau revanșa la viitorul cros/ 
Pentru el și pentru toți ceilalți, dintre 
cei 100 000, care s-au hotărî t să se 
revanșeze am transcris aceste rînduri.SPORTUL POPULAR 
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putuse să se afle, 
în ziua concursului.

fi greu gmdește-te 
de întrecere îi este

din

el
tot

voința,
aceste

VALENTIN PĂUNESCV

Peste trei milioane de participanți ... Slut cu
vinte care sintetizează miile de concursuri orga
nizate pe întreg cuprinsul patriei noastre în ca
drul Sparlachiadei de iarnă, munca neobosită de
pusă de zeci și zeci de inimoși activiști obștești, 
entuziasmul cu care largi mase dc tineri dc la 
orașe și sate s-au prezentat la .startul întrecerilor. 
Sini cifre care probează in mod grăitor dezvoltarea 
din ce în ce mai largă a activității sportive de 
mase din țara noastră.

Cifra de 3 669 678, care se va trece în dreptul 
Sțtartachiadei de iarnă a tineretului, ediția 1962— 
1963, va oferi unui cronicar prilejul să scrie peste 
ani și ani că această întrecere a fost o competiție 
a milioanelor de participanți. Dar, nu îi va putea 
vorbi despre entuziasmul cu care s-a muncit în 
cadrul consiliilor regionale și raionale UCFS, des
pre rodnica activitate depusă de membrii consiliilor 
cluburilor și asociațiilor sportive pentru buna or
ganizare a competițiilor, pentru a se asigura tine
retului nostru cele mai bune condițiuni de între-

completare, subli- 
ob ținut asociațiile 
București și din 
Dobrogea și Mu- 
bunele rezultate 
fost completate

cere. Facem noi astăzi această 
niind că un deosebit succes l-au 
și cluburile sportive din orașul 
regiunile Brașov, Ploiești, Cluj, 
reș-Autonomă Maghiară, unde 
în mobilizarea concurenfilor au
dc o intensă activitate organizatorică și propagan
distică, care a contribuit în mod cert la consoli
darea organelor și organizațiilor sportive.

Iar la încheierea tradiționalei competiții de mase, 
care, ne-a oferit bucuria unui frumos succes, să 
consemnăm că ateste rezultate dovedesc capaci
tatea și marile posibilități pe care le are orga
nizația noastră de a îndeplini sarcina trasată prin 
documentele Conferinței pe țară a UCFS cu pri
vire la angrenarea întregului 
practicarea exercițiilor fizice și

De curind a început o altă 
de mase : Spartachiada de tară
un nou și minunat prilej de a angrena mase și mai 
largi de tineri în frumoase competiții sportive...

POPA lOVIJĂ
activist al Consiliului General al

nostru tineret în 
a sportului, 
întrecere sportivă 

a tineretului Este.

îndrumate de consiliile regio
nale și raionale UCFS, cluburile 
și asociațiile sportive ou pus 
accentul — în desfășurarea 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului - pe organizarea concursu
rilor de gimnastică, lucru dovedit 
de numărul mare de concurenți 
la această disciplină sportivă: 
641 927. Un succes deosebit s-a 
înregistrat și la întrecerile de 
cros, în cadrul cărora și-au dis
putat întîietatea 420 092 de ti
neri și tinere. Zk

6<9271420.09



mina dreaptă cu degetele desfăcute. Asta 
înseamnă : „In cinci minute va aștept 
jos ’ Sănducu, Dragoș, Doina și ceilalți 
copii răspund cu trei degete ridicate.

Reportajul nostru

Voinicii din calea Plevnei...

Foto: I. Mihăicfl

Adică: „Venim în trei minute, nea Sîr
bule”.

Dușurile intră in funcție. Pijamalele 
sînt aruncate cit colo și cit ai bale din 
palme toți copiii (in chiloți, teniși și 
maiouri) coboară tn curte: începe ora de 
sport a blocului 1...

Se face prezența, situația notelor din 
săptămlna respec
tivă (cine a luat 
sub opt, nu joacă) 
fi după dteva exer
ciții de încălzire, 
sportivii sînt împăr- 
țiți pe ateliere. Cei 
mici lucrează in So
lar, cei mari pe te
renul de volei. Com
petent, instructorul 
voluntar (locatarul 
de la apartamentul 
17) trece de la un 
grup la altul, ex
plică, dă îndrumări, 
nu admite nici un 
fel de indisciplină, 

li place sportul 
(a fost voleibalist) 
și are mare dragoste 
pentru copii (are fi

"Este ora patru după-amiază. Sub bă- 
caldă a soarelui de primăvară, blocul 
construit în Plevnei 15 și-a lăsat 

storurilor peste ochii mari ai 
și acum doarme împreună

micii locatari.
Liniștea e profundă. Ușile sînt ln- 

cu grijă. Pe culoare și scări se 
fără zgomot : dorm copiii blo-

Asta, pînă la cinci și jumătate. Atunci, 
de la apartamentul 17 se deschide 
și pe culoar își face apariția un 
înalt, bine făcut. Coboară în curtea 

, scoate un fluier din buzunar, 
duce la gură și suflă în el de trei 

prelung. Ca la o comandă, toate 
se deschid și în rama lor se 

capetele ciufulite a zeci de copii. 
Tînărul zîmbește, apoi ridică în sus

Oră de sport în curte® blocului.. Pe terenul de volei, 
i mai mici sportivi din Plevnei 15 se pregătesc intens 

întrecerile inter-blocuri.

In ultimii ani, aproa
pe că n-a existat com
petiție dedicată juniori
lor sau școlarilor la care 
să nu participe și re
prezentanții Școlii spor
tive de elevi nr. 2 din 
Capitală. De unde in 
anul înființării școlii — 
1959 — tinerii sportivi de 
aici participau la di
verse competiții doar cu 
gîndul de a face primii 
pași pe drumul spre 
performanță, astăzi ei se 
numără printre cei mai 
buni. In aproape 4 ani 
de activitate, S.S.E. nr. 
2 a reușit să facă o 
adevărată „colecție" de 
diplome și cupe, repre
zentanții ei fiind cunos- 
cuți și apreciați pretu
tindeni.

Să luăm, de pildă, 
atletismul. In urma 
muncii temeinice, de 
perspectivă, antrenorii 
secției de atletism au 
început să culeagă pri
mele roade : trei locuri 1 
la concursul republican 
de sală al juniorilor, din 
martie, prin V. Porojan 
(50 m plat), D. Piștalu 
(prăjină) și D. Hidioșa- 
nu (55 m g), alte două 
locuri I la concursul re
publican de primăvară 
al juniorilor: din nou 
prin D. Piștalu și prin 
ștafeta de 4 x 100 m 
băieți.

Acesta constituie doar 
un exemplu. L-am dat 

pentru că este și cel 
mai recent. In Școala 
sportivă de elevi nr. 2 
se instruiesc aproape 
3 000 de tineri și tinere 
și, pe drept cuvînt, a- 
ceasta, ca de altfel toate 
școlile de acest gen, 
poate fi numită o pepi
nieră a sportului nostru 
de performanță. In cele 
15 secții pe ramură de 
sport, tinerii elevi ai 
școlii sînt îndrumați 
atent, de un număr de 
52 de cadre didactice, 
profesori și antrenori cu 
o bogată experiență în 
domeniu] muncii spor
tive, a muncii pedago
gice.

Pașii însemnați pe 
care i-a făcut școala pe 
drumul măiestriei spor
tive se reflectă în ci
fre. Astfel, la ora ac
tuală, la S.S.E. nr. 2 
sînt 2 000 de sportivi le
gitimați, 1500 fiind cla
sificați. dintre care 18 
de eat. I, 82 de cat. a 
Il-a, 300 de cat. a IlI-a 
etc. La numărul amin
tit, am putea adăuga 
încă sute de elevi și 
eleve care au trecut în 
rîndurile Clubului spor 
tiv școlar. Iată doar 
cîțiva dintre aceștia: 
Zoe Reznicenco, multi
plă recordmană republi
cană la natație, Cristina 
Balaban, Anghel Șopte- 
rian. Gabriela Tulpan și 
Al. Bota, înotători, com-

fl doi). Se ține însă sever, dar puștii 
știu să-i citească în ochi bunătatea. 11 
așteaptă pe scări cînd vine de la serviciu9 
sau, cînd e o ,,chestiune urgentă", sună 
la ușa apartamentului:

— N-am fi îndrăznit, nea Sîrbule — 
se scuză ei — dar ne-au provocat „șan- 
tiefîștii**..'

— Cînd ?
— Duminică. Spun că vor să-și ia 

revanșa.
— Să-și ia.
■— Deci, jucăm ? Uraaa !...
„Șantieriștii" sînt copiii din blocul 

de vizavi (Plevnei 13). Cînd s-au mutat 
aici, constructorii nu terminaseră fațada 
clădirii. Blocul era încă șantier, iar mici
lor locatari li s-au spus ,. șanț ieri știi*. 
Duminica, în cadrul întîlnirilor inter- 
blocuri, joacă cu „Plevnei 15". Parti
dele sînt pasionante și urmărite de zeci 
de suporteri.

De la ferestre și balcoane privesc cu 
dragoste părinții (duminică, joacă și ei). 
Toți sînt mulțumiți. Au muncit ce-i drept, 
multe după-amieze la construirea tere
nului de sport (au cumpărat mingi, 
plasă de v-olei), dar, acum copiii nu se 
mai joacă pe. stradă, nu mai țipă, nu mai 
aruncă cu pietre. Învață bine — în bloc 
sînt 15 premianți — și au o poftă de 
mi neare grozavă !

Au ținut ca de 1 Mai terenul de sport 
să fie complet terminat (drenat, marcat) 
și au reușit. In vara aceasta, cu sprijinul 
comitetului de bloc, vor amenaja în curte 
Și o popicărie. Iar în spațiul rămas liber 
vor instala cîteva aparate de gimnastică.

Atunci, curtea blocului va arăta ca 
un mic complex sportiv. Ca o mică 
ilustrată din mărețul album al înnoiri
lor de peste tot.

VASILE TOFAN

Terenul de sport al elevilor
In întâmpinarea zilei de 1 Mai și a Zilei tineretului din 

K.l’.R. elevii școlii profesionale de ucenici C.F.R. din Buzău, 
sub îndrumarea organizației U.T.M. și a consiliului asocia- 
|iei sportive, cu sprijinul conducerii școlii și-au amenajat, 
prin muncă patriotică, un frumos teren de sport. Aici elevii 
școlii se vor întrece în competiții dc baschet, volei, handbal 
in 7 și atletism.

J*a realizarea acestei acțiuni, o contribuție însemnată a 
adus-o maistrul Stere Tănăsescu împreună cu grupa sa de 
devi, dintre care se cuvine să evidențiem pe Pîrvu Soare, 
l^eagu Stan, Constantin Starr i și alțj colegi din școală. Cu 
acest prilej, elevii școlii au prestat peste 3.000 ore de muncă 
patriotică. Inaugurarea a avut loc cu cîteva zile în urmă. 
Acum, după orele de cursuri, elevii școlii sînt prezenți la 
întrecerile din cadru] Spartachiadei de vară a tineretului la 
care participă cu mult interes.

NICU DRAGXJ, corespondent

ponenți ai loturilor re
publicane, canotorul M. 
Turcaș, handbalista Doina 
Gugiu, voleibalista Cor
nelia Hașiu, atleții 
Adrian Trifu, Cornel 
Tatu și Gh. Bâlașa. 
Școala numără 12 cam
pioni republicani de ju
niori (la atletism și ca
notaj) și peste 100 de ti
neri care fac parte din 
diferite loturi republi
cane. Dintre competi
țiile mai importante in 
care reprezentanții șco
lii au reușit să se cla
seze pe locul I mențio
năm : campionatul repu
blican de baschet (băieți), 
concursul republican de 
gimnastică (fete) al șco
lilor sportive de elevi 
desfășurat la Craiova, 
„Cupa Sfatului popular 
al Capitalei” la natație, 
tenis de cîmp ș. a.

Trecînd în revistă a 
ceste prime succese ale 
școlii, trebuie să amin
tim și de cei ce se ocupă 
de pregătirea acestor ti
neri sportivi — profe
sori de educație fizică 
și antrenori. Dintre a- 
ceștia se cuvine a evi
denția pe prof. L 
Popleșeanu, prof. Eveli
ne Ghimpu (atletism), 
prof. Maria Baciu (na
tație), prof. Aurelia Nec- 
șulescu-Bunea (gimnas
tică), prof. M. Stăncu- 
lescu (baschet), prof. 
D. Teodorescu (fotbal), 
Gh. Cobzuc (tenis).

Gindindu-ne ]a condi
țiile optime pe care ti
nerii de la S.S.E. nr. 2 
le au la dispoziție sin- 
tem siguri că, în scurt 
timp, rezultatele vor fi 
tot mai valoroase, că 
multe din recordurile 
țării la juniori vor fi 
îmbunătățite de repre
zentanții acestei școli. 
Va trebui să se acorde 
insă o și mai mare aten- 
ție atletismului, gimnas
ticii, natației și fotbalu
lui (începutul, subliniem, 
se arată promițător), spor
turi care trebuie firesc 
să-și „recruteze" viitorii 
sportivi de frunte, mai 
ales din rîndul elevilor 
de aici.

Cîteva cuvinte se cu
vin a fi amintite și tn 
legătură cu preocupa
rea conducerii școlii și 
a cadrelor didactice pen
tru ca elevii să fie 
fruntași în sport dar și 
Ia învățătură, să aibă o 
conduită exemplară in 
societate. Pentru aceasta 
între S.S.E. nr. 2 și șco
lile de bază s-a stator
nicit o strinsă legătură, 
o rodnică colaborare. 
Preocuparea pentru creș
terea unor sportivi va
loroși se împletește cu 
grija permanentă pentru 
formarea unor tineri cu 
bogate cunoștințe în do
meniul culturii și al 
științei, care să devină 
oameni de nădejde ai 
societății noastre.

C. ALEXE 
T. STANA

Cabana Muntele Roșu este unul dintre cele mai preferate locuri de 
popas ale celor care vor să cunoască munții Ciucașului. Ea este 
așezată la o altitudine de 1260 m și are o capacitate dte 200 de 

locuri.

In partea nordică a mun
ților Retezat, în apropie
re de confluența Văii 
Pietrelor cu Valea Stî- 
nișoara, se află cabana 
Pietrele (1480 m altitu
dine) așezată — după 
cum se vede și din fo
tografie — în mijlocul 
unei splendida păduri de 
brazi. Ea oferă posibi
litate numeroșilor iubi
tori ai Retezatului să 
pornească de aci spre 
celelalte puncte de in
teres turistic din acești 
munți șî un decor de 

un rar pitoresc.

Excursiile cu corturi au un farm** deosebrt. Viața în mijlocul natu
rii fortifică organismul. întărește sănătatea, aduce bună dispoziție, 
vesetie. De aceaa, acest gen de excursii cunoaște în țara noastră 

o dezvoltare tot mai mare.

Cu veselia — înainte marș ! Cam așa par să spună fețele zîmbi- 
toare ale acestor turiști plecați să admire împrejurimile Poienii Ța
pului. Peisajul feeric te face să uiți orice oboseală... și îi îmbie 
pe cei care nu au cunoscut pînă acum plăcerile unei excursii !



Un important eveniment rugbîstic
Eveniment de seamă în activitatea 

rugbistică conipetițională internațio- 
nală, „Cupa Păcii" reține în mod 
deosebit atenția iubitorilor de sport 
din țara noastră — gazdă a celei de 
a V-a ediții a acestei importante în
treceri. Și, așa cum este firesc, în 
aceste zile ioturile noastre reprezen
tative (seniori și tineret) își continuă 
cu intensitate pregătirile, în timp ce 
la sediul federației de specialitate 
sini puse la punct amănuntele de 
organizare privind programul și lo
cul de desfășurare a jocurilor, asi
gurarea arbitrajelor etc.

9 La cea de a V-a ediție a „Cupei 
Păcii" vor participa — în afara e- 
chipelor noastre reprezentative — 
formațiile R. D. Germane, R. S. Ce
hoslovace, R. P. Polone și R. P. Bul
garia. Competiția va avea loc între 
20 și 26 mai, jocurile din serii dis- 
putîndu-se in zilele de 20, 22 si 24 
mai.

• Cele șase formații participante 
au fost împărțite în două serii, ast
fel : seria I — R. P. Romînă (tine
ret), R. P. Polonă, R. S. Cehoslova
că; seria a Il-a — R. P. Romînă

Joi, pe stadionul Progresul,

CRIVITA ROSIE-STEAUA!v »

In deschidere: Lotul de tineret—Gloria
Primul din cele două focuri 

oare vor desemna echipa noastră 
pentru cea de a doua ediție a „Cupei 
campionilor europeni" se desfășoară 
joi, pe stadionul Progresul, ta ora 
10,30. Reintilnirea cu cele două for. 
mâții fruntașe aie ruqbiului nostru, 
Grivița Roșie și 
data aceasta un 
fiind faptul că 
firesc — ambele 
obțină dreptul de a participa la im. 
portanta competiție internațională, 
deschidere, lotul de tineret, care 
pregătește pentru actuala ediție 
„Cupei Păcii", va susține — de 
ora 9 — un joc de antrenament 
compania echipei de categorie 
Gloria. „Cuplajul" de pe stadionul 
Progresul constituie, desigur, o invi
tație tentantă pentru iubitorii rug- 
biului din Capitală.
• TIMIȘOARA iprin telefon). Jo

cul cu C.S.M.S. Iași nu a plăcut. 
Victoria ieșenilor este meritată. A 
înscris Matevschi (Iov. de ped.). 
Scor final : ȘTIINȚA TIMIȘOARA— 
C.S.M.S. IAȘI 
coresp.).

PETROȘENI 
moviștii și-au 
in toate compartimentele (scor : 11-3). 
Au marcat : Dragomir (încercare), 
Rusu (încercare transformată de Giu- 
giuc) și $erbu pentru Dinamo, Ma- 
nolache (Iov. de ped.) pentru gazde. 
(Șt. Băloiu, coresp.).

BIRLAD (prin telefon). Jocul bir- 
lădenilor a fost mult aplaudat de

Steaua, prezintă de 
plus de interes, dat 
— așa cum este și 
echipe vor căuta să

In 
se

<1 
la 
in
.4,

0-3 (0—3). fi. Ioana,

(prin telefon). Dina- 
impus superioritatea

1O din 40

spectatori. Unirea nu s-a ridicat la 
valoarea de la începutul campionatu
lui. Partida a plăcut. Scor final : 
15—3 (9—0) pentru Rulmentul. (E. Solo
mon, coresp.).
• Clasamentul categoriei A, după jocu-

6
5
5
6
6
5
6
5
6
6
5
5

rile de duminică :
Progresul 
Steaua
Dinamo 
Gloria 
știința Cluj 
Grivița Roșie 
Rulmentul Birlad 
C.S.M.S. Iași 
știința Petroșeni 
Farul C-ța 
Unirea
Știința Timișoara

t.
2.
3.
4.
s.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.

5
4
4
3
3
3
2
2
1
1
0
0

43:15 
37:18 
37:43 
71:14 
32:67 
15:21 
24:46 
16:85 
12:38
9:50

16
14
14
14
13
12
10

9
9
9
6
6

• In campionatul de 
structorul Ploiești - 
ÎS—0 O—0); Constr. T.R.C. Suceava — 
Viitorul Săvinești 8—0 (3—0); Ancora Ga
lați — A.S. Tecuci 5—0 ; Precizia Săcele 
— Progr. Rm. Sărat 22—3 (6—0); Progr. 
Bacău — Constr. Iași 12—3 (6—3).

calificare : Con- 
U.S.A.S. Năvodari 

T.R.C.

(seniori), R. D. Germana, R. P. Bul
garia.

• Echipele grupate în prima serie 
își vor desfășura jocurile la Deva, 
urmînd ca celelalte formații să-și 
dispute întîietatea la București, Pi
tești sau Bîrlad. In principiu, s-a 
stabilit ca jocul pentru locurile 1—2 
să aibă loc la București, iar parti
dele pentru locurile 3—4 și 5—6 la 
Pitești și, respectiv, Giurgiu.

• După primele jocuri de antre
nament au fost stabilite loturile ce
lor două reprezentative ale țării 
noastre. Astfel, pentru echipa de se
niori se pregătesc în prezent urmă
torii : Teofilovici, lonescu, Drobotă, 
Stoica, Căpușan, Iordăchescu, Preda, 
Celea, V. Rusu, V. Moraru, Demian, 
Tuțuianu, Iliescu, Căiitnan, Bărbălău, 
Zlătoianu, Mateescu, Chiriac, Leonte, 
Giugiuc, Rahtopol, Wusek, Ciobănel, 
Cordoș, Tibuleac, Teodorescu, Penciu 
și Nedelcu. Echipa de tineret va fi 
alcătuită din următorii jucători : 
Baoiu, Moromete, Pilă, Nica, Drago
mir, Dăiciulescu, Dinu, Moldoveana, 
O. Radulescu, Iatan, Trandafirescu, 
Ciornei, Manea, Vasilescu, Goga, I. 
Tuțuianu, Marin, Tema, Lăcaru, Po
pescu, Niculescu, Preotu.

• Pentru amatorii de statistică, 
reamintim rezultatele înregistrate în 
edițiile anterioare ale „Cupei Păcii". 
1959 : R. P. Romînă •— R. D. Ger
mană 21—6. R. P. Romînă — R. P. 
Polonă 41—3; R. P. Romînă — R. S. 
Cehoslovacă 11—0; 1960 : R. P. Ro
mînă — R. S. Cehoslovacă 13—3, 
R. P. Romînă — R. D. Germană
5— 0, R. P. Romînă — R, P. Polonă
6— 0; 1961 : R. P. Romînă — R.
Polonă 24—6, R. P. Romînă — R. D. 
Germană 34—0, R. P. Romînă — 
R. S. Cehoslovacă 19—12; 1962 : R. P. 
Romînă — R. S. Cehoslovacă 11—6, 
R. P. Romînă — R. D. Germană
25— 5, R. P. Romînă — R. P. Polonă
26— 6.

DINAMOVIȘTII AU DOMINAT PRIMA ETAPĂ

p.

Imagine din înlilnirea finală S.S.E. Nr. 2 București-C.S.S. București a campionatului 
republican de juniori

Foto: P. Romoșan

★ ★

Prea puțini jucători înalți la finalele juniorilor...

A CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE MOTOCROS

Duminică, cele mai bune echipe 
de juniori din țară au primit titlu
rile de campioane republicane. în
trecerile din acest an au marcat un 
ușor progres față de ediția prece
dentă a campionatelor, multe dintre 
echipele finaliste prezentîndu-se la 
turneele finale mai bine pregătite.

La băieți, competiția a fost domi
nată de cele două formații 
tene, S.S.E. Nr. 2 (antrenor 
culescu) și C. S. Școlar 
Al. Popescu), care — de 
și-au disputat finala. Cu un lot mai 
omogen, prima echipă a învins pe 
merit. în general, s-a jucat în viteză, 
cu destulă preocupare pentru acțiuni 
simple și eficace. De menționat că 
toate echipele participante la turneul 
masculin au folosit în apărare siste
mul „om la om“. Din păcate însă, 
din loturile prezente la întreceri am 
putut 
loroși 
dează 
lor
Singurele elemente cu reale posibi
lități ni s-au părut P. Szmor (S.S.E. 
Arad) cu 1,95 m, S. Z at tier (C.S.S.

bucureș- 
M. Stăn- 
(antrenor 
altfel —

reține prea puțini jucători va- 
cu talie înaltă, ceea ce tră- 
o lipsă de interes a antrenori- 
respectivi în această direcție.

tineret care, la 23 mai va 
Sofia selecționata R.P. Bul- 
programele celor 3 reuniuni 
apoape 40 de pugiliști care, 
de la Cluj, vor da asaltul 

10 locuri in

In zilele de 2. 3 și 5 mai se va dis
puta la Cluj un turneu de selecție, 
organizat de federația de specialitate 
in vederea alcătuirii echipei reprezen
tative de 
intilni la 
garia. Pe 
figurează 
în galele
pentru ocuparea celor... 
echipa reprezentativă.

Vor fi prezenți. printre alții. St. 
Antonescu (București), C. Buzuliuc. C. 
Gruiescu. O. Gorea (Reghin — cam
pionul R.P.R. de juniori la categoria 
hirtie). Al. Moldovan (Cluj), Șt. Cons
tantin, I. Otvos. C. Pop (Timișoara). 
C. Crudu. A. Iliescu (Medgidia — fi
nalist al campionatelor R.P.R. de se
niori din 1962). Al. Murg, Z. Pazmani, 
N. Moldovan, N. Băleanu, P. Angbel, 
I. Hodoșan, AI. Spătaru, P. Prunea, 
C. Niculescu (învingător de două ori 
asupra lui V. Mîrza !), I. Baciu (C. 
Turzii), I. Covaci (Brăila), Gh. Chivăr 
(campionul R.P.R. de juniori la cate
goria mijlocie mică In anul 1963), I.

■ Manole (Cimpulung Muscel) ș. a.
întâlnirea cu selecționata de tineret 

st Bulgariei se anunță dificilă ținînd 
seama co linerii boxeri din țara prie
tenă au marcat în ultimul timp o se
rioasă creștere valorică. Iată de ce 
întrecerile de la Cluj trebuie privite 
cu toată seriozitatea de boxeri șl de 
antrenori.

Sîmbătă după-amiază și duminică di
mineață, pe traseul amenajat la Pi
tești s-a desfășurat prima fază a cam
pionatului republican de mutocros pe 
anul 1963. Traseul foarle dur a pus 
la grea încercare măiestria și curajul 
eoncurentilor precum și pregătirea ma
șinilor Acest examen dificil a fost tre
cut cu brio de (oarte mulf concurenți. 
Alții au fost insă nevoiți să reflecteze 
mai serios asupra felului cum trebuie 
prrgătile mașinile pentru campionat.

Lo clasa 125 cmc lupta p/ntru primul 
loc s-a dat între P Fischer (V. Sib). 
Puiu Ovidiu (St. r Bv.) și Tr Ma- 
carie (Din. Buc ), care au condus pe 
rînd plutonul. în final Tr Macarie s-a 
impus și a cîștigat ambele manșe, ur
mat în ordine de P Ovidiu. T Popa 
(Met Buc.), P. Fischer, Al. lonescu 
(V. Buc.) și Z. Sasz (Steaua). M Pop 
a pornit favorit la clasa 175 cmc și 
după primul tur s-» instalat in fruntea 
plutonului, întreeîndu I pe Puiu Ovidiu 
care luase un start mai bun. în turul 
4 W Pop a avut o defecțiune mecanică 
și a abandonat. în continuare. în manșa 
a Il-a lupta pentru primul loc s-a dat 
între P Ovidiu și Șt lancovicl (Met. 
Buc ) care s-au clasat in această or
dine pe primele două locuri — după 
ce fiecare a cîștigat cile o manșă — 
urmați de I. Sasz, FI Ștefan (Loc. PI ). 
I. lonescu (St. r. Bv ) șt /. Lăzărescu 
(V. Buc.). Lupta pentru intîietate la 
clasa 250 cmc a ridicat pur și simplu 
,,tribunele" în p'cioare prin desele răs
turnări de situații și mai ales prin fap
tul că 
de forțe sensibil egale, 
voriti an 
in 
E.
rea 
din 
timul) dar nu rezistă atacului dezlăn
țuit de M. Pop care îr> turul 5 îl în
trece și cîștigă manșa și cu aceasta 
proba urmat în ordine de • K Rauten- 
strauch (V. Sib.), E. Seiler, Al. Șuier

prima 
Seiler 
că se 
prima

majoritatea alergătorilor erau 
Principalii fa- 

fost net învinși de M. Pop, 
manșă. în manșa a Il-a 

a pornit furtunos și se pă- 
va revanșa pentru înfrîngerea 
manșă (cînd a sosit penul-

De la I. E. B. S.
— Biletele pentru competițiile 

sportive din 1 și 2 mai de pe sta
dionul Republicii se găsesc de vîn
zare la casele din str. Ion Vidu și 
Pronosport cal. Victoriei nr.

— Pentru cuplajul fotbal, 
OLIMPIC R.P R.
(Chile) și rugbi,
STEAUA din 5
nul „23 August"

2.
- LOT

- UNIVERSIDAD 
GRIVITA ROȘIE - 
mai de pe stadio- 
bileteie se pun in

vinzare incepind de astăzi la casele 
obișnuite.

— Casele din str. Ion Vidu și Pro
nosport cal. Victoriei nr. 2 vînd în- 
cepînd de la 2 mai bilete pentru 
gala de box STEAUA - PROGRE
SUL BRAILA de la sala Floreasca, 
din 5 mai.

— în zilele competițiilor, biletele 
se găsesc de vînzare la casele baze
lor sportive respective.

M. Dănescu și P. From (St. 
Principalii concurenți la clasa 
an fost : M. Dănescu și Gh. 
au cîștigat fiecare cîte c man 

final s-au clasat în această

(Steaua), 
r. Bv.) 
350 cmc 
Ion care 
șă și in 
ordine urmați de E Keresteș (Steaua), 
Al Șuier, O. Slepliani (St ~ 
M Chită (V. Buc.).

în cupa F.R.M. rezervată 
am înregistrat următoarele 
175 cmc Al Datcu (Steaua) ; 350 cmc 
I Penciu (Din. Buc.) în întrecerea re
zervată începătorilor la clasa pînă la 
175 cmc pe primul loc s-a clasat 
(V. Ciolpan (V. Pitești), iar la clasa 
pinâ la 350 cmc 
(Din. Buc.).

r. Bv.) și

tineretului 
rezultate :

a învins K. Solomon

★
în R.D.G motocicliștiiMîine vor pleca 

noștri care vor participa la 5 mai la 
campionatul de motocros al armatelor 
prietene. Delegația este formată din: 
M. Dănescu, M. Pop, Gh. Ion, Tr. Ma- 
carie, E Keresteș, Cr. Dcviț, Al. Șuier 
și E. Seiler.

I. DUMITRESCU

U.R.S.S.: După cinci etape
în etapa a cincea a campionatului 

U.R.S.S. fruntașele clasamentului au 
obținut rezultate de egalitate : Ara
rat — Dinamo Tbilisi 1—1, Dinamo 
Kiev — Ț.S.K.A. 0—0, Pahtakor — 
Spartak 2—2. 
Sovietelor — 
pedo Kutaisi 
Moldova —
Neftianik — Dinamo Leningrad 2—1, 
Sahtior — Lokomotiv 0—0, Kairat — 
Zenit 1—1, Avangard — Torpedo 
Moscova 2—0.
R. P. UNGARĂ : Conduce Ferencvaros

învingînd cu 5—3 pe Gyor, Fe
rencvaros a devenit lider în cam
pionatul maghiar. Alte rezultate : 
Honved — Salgotarjan 1—0, Dorog — 
Debrețin 5—1, Komlo — Vasas 1—0, 
M.T.K. — Pecs 0—0, Szeged — Uj- 
pesti Dozsa 0—0, Szombathely — Ta- 
tabanya 1—1. Clasament : Ferencva
ros 24 p, M.T.K. și Ujpesti Dozsa șl 
Honved — cîte 23 p,
ITALIA: tnfernazlonale virtuală cam

pioană
învingînd cu 1—0 la Torino pe Ju

ventus, Inter și-a asigurat titlul de 
campioană a Italiei. Alte rezultate:

0—0,
Alte rezultate : Aripile 

S.K.A. Rostov 1—0, Tor- 
— Dinamo Minsk 1—1, 
Dinamo Moscova 1—3,

Cluj) cu 1,94 m și B. Lungeam 
(C.S.Școlar Buc.) cu 1,91 m. Acești! 
de altfel, au fost și cei mai buni ju 
cători ai turneului, clasîndu-se — î 
această ordine — pe primele 3 locui 
în clasamentul coșgeterilor. O not 
disonantă la reușita turneului : lips 
inexplicabilă de la întreceri a echi 
pei S.S.E. Pitești.

Și la Ploiești — după cum ne-a 
transmis corespondenții noștri M. P« 
pescu și Gh. Alexandrescu — jocu 
rile fetelor au fost interesante. Final 
turneului, disputată 
ghita Tg. Mureș și 
Brașov, a oferit o 
decisă de-abia în
favoarea primei echipe. Dar și aii 
dacă din punct de vedere 
pregătirea finalistelor a fost mulțij 
mitoare, în schimb, media de ' ățim 
a loturilor participante a fos tot 
necorespunzătoare. Iată, deci, un 
din direcțiile în care trebuie să ] 
îndrepte atenția antrenorilor în aefl 
vitatea lor viitoare.

între C.S.Ș. Hai 
C.S.Ș. Luceafăn 
luptă pasionant; 
ultimele clipe î

tețn

A. VASILIU
CR. POPESCU — coresp.

încep finalele campionatului republican femini
Joi, vineri și sîmbâtă, cele mai bune 

echipe feminine de baschet din țară 
își dispută prima parte a finalelor 
campionatului republican. Mai precis, 
primele patru echipe din flecare se
rie își dispută al treilea tur, urmînd 
ca după desfășurarea acestor întreceri 
să fie desemnate cele patru echipe 
(cîte două din fiecare serie) care se 
vor întrece pentru titlul de campioa
nă a țării.

înaintea acestor interesante meciuri, 
care vor fi găzduite de sala I.M.F. din 
Tg. Mureș, clasamentele 
serii (alcătuite pe baza 
dintre aceste echipe) 
fel:

SERIA A II-A
6
3
2
1

0
3
4
5

300—259
319—309
267—276 
240—JS2

se

celor două 
rezultatelor 

prezintă ast-

SERIA
București 
București
București

1. Rapid
2. Știința
3. Unirea
4. Voința Brașov

6 5 1
6 4 2
6 2 4
6 15

394—296
337—307
305—330
262—365

Bologna — Fiorentina 2—1, Lane- 
rosi — Torino 0—1, Mantova — Ca
tania 3—1, Milan — Genoa 1—0, 
Sampdorla — Roma 0—0, Palermo — 
Atalanta 1—0, Spal — Venezia 1—1. 
înaintea ultimelor trei etape Inter 
conduce cu 47 p, urmată de Juventus 
41 p, Bologna 40 p, Milan 39 p etc.
ANGLIA: Everlon are trei puncte 

avans
Etapa de sîmbăta trecută a cam

pionatului englez este caracterizată 
de multe goluri : Blackbourn — Bir
mingham 6—1, Blackpool — Arsenal 
3—2, Ipswich — Burnley 2—1, West 
Bromwich Albion — Manchester City

acestui al treil

1. Voința București
2. Mureșul Tg. Mureș
3. Voința Oradea
4. Voința Tg. Mureș

Joi, în prima zi a
tur, vor avea loc partidele : Științs 
Unirea și Rapid—Voința în seria 
Mureșul—Voința București și Voii 
Tg. Mureș — Voința Oradea 
seria a Il-a. înaintea înced 
rii finalelor ediției a XlV-a a ca 
pionatului republican, amintim ec 
pole câștigătoare ale edițiilor trecu] 
1950: Știința București, 1951 și 193 
Locomotiva C.F.R. București ; 1953 
1954: Știința Cluj; 1955: Știința I.d 
București ; 1956 și 1957 : Energia Bul 
rești; 1957—1958 și 1958—1959: Constr] 
torul București ; 1959—1960, 1960—13 
și 1961—1962: Rapid Buoureși. I

Bolton 4—1,
West Ham United 2- 

Fulham 2—1. C 
Everton 55 p, Tottenh 

p, Leicester 52 p.

IUGOSLAVIA : Dinamo Zagreb 
s-a distanțat I

Rezultate înregistrate în etapa 
21-a : Partizan — Steaua roșie 1 
Dinamo Zagreb — O.F.K. Beoa 
l—0, Hajduk — Sarajevo 2—0, 3 
vodina __ Sloboda 1—0, Jeleznicia]
Rjeka 6—1, Velej — Buducinost 3 
în clasament : Dinamo 35 p. Pa 
zan 33 p, Jelezniciar 26 p etc. I

5—1, Tottenham 
verton 
Wolverhampton 
sament:
52

Rezultate valoroase în turneul 
de lupte libere din R. D. G.

mai anunțat, repre- 
de lupte libere a 

turneul internațional 
Zwickau din

După cum am 
zentativa noastră 
(participat la 
de la Auerbach și 
R.D. Germană.

Iată rezultatele: R.P. Romînă cu 
R.S.S. Estonia 4—4; cu R.D.G. I 
4-4; cu R.D.G. 11 5-3 și cu R.P.

Polonă S'/2—2'/2. R.D.G. I-R.S.S. 
tonia 4—4 ; R.D.G. I—R.D.G. II I 
l‘/2 ; R.S.S. Estonia—R.D.G. II < 
iar cu R.P. Polonă 5—3 ; R.D.G. 
R. P. Polonă 5-3.

Clasament general: 1. R.S.S. 
tonia, 2. R.D.G. I. 3. R.P. Rod 
4. R.D.G. II, 5. R.P. Polonă.



Duminică la Budapesta

la turneu avem, ta general, cu
tie laudă. Nivelul de pregătire

iKgh ii j Ji us.mi.ujS!

SILE PINCIU: locul III in 1>

Dinamo (redevenit gazdă 
de călărie) au răsunat (le- 

adresate tinerilor con- 
organizăre a contribuit, de 
numai la realizarea scopu-

Marele premiu al Franței**

Abia întorși de Ia campionatele utop
ie de la Praga, jucătorii de tenis 
masă clujeni au și reluat pregătirile 

conducerea antrenorului emerit 
Paneth. Este și normal să fie așa, 

:ă ne gîndim că duminica aceasta 
lipa campioană a țării, CSM Cluj 

susține la Budapesta finala „Cupei 
npionilor europeni“ cu prima formație 

hiară, Vasutepitok. Întilnirea se a- 
Tță extrem de interesantă, ambele 
țipe cuprinzînd jucători cunoscuți 
tru valoarea lor. Astfel, la Vasutepi- 

vor juca Berezik, Rozsas și Hal- 
t, iar lotul clujean — din care vor 
aleși cei trei jucători este alcătuit din 
rin Giurgiucă, Radu Negulescu, Ghe
be Cobîrzan și Adalbert Rethi.
’entru a ajunge în finală, Vasutepi- 

a eliminat pe rînd pe campioanele 
iei, R.F. Germane și Iugoslaviei, 
CSM Cluj a trecut pe Pangratiou 
a, Spartak Varșovia și Lokomotiv 

pz.ig.
levenind la pregătirile sportivilor ro
ii, antrenorul emerit F. Paneth ne-a

De vineri in Capitală

relatat telefonic că ele se efectuează ta 
bune condițiuni, că Giurgincă, Negules- 
cb, Cobîrzan și Rethi au manifestat dis
poziție, fără să se resimtă prea mult 
după eforturile depuse la „mondiale". 
„Jucători noștri sint în formă, ne-a 
spus Paneth, fi stat convins că la Bu
dapesta ei vor lupta cu toată dîrzenia 
pentru o comportare cit mai bună*

Intr-adevăr, adversarii noștri de du
minică sint jucători redutabili. Dar ei 
pot fi învinși chiar acasă. Nit mai de
parte decît acum două săptămîni, Ia 
cea de a 27-a ediție a campionatelor 
mondiale de la Praga, în întilnirea in- 
terechipe R.P. Romînă—R.P. Ungară, 
Giurgiucă a cîștigat la Berczik și la 
Rozsas, iar Negulescu are și el victorii 
— în alte competiții — la aceiași ju
cători. Așadar, sportivii de la CSM Clnj 
au posibilitatea să aibă o comportare 
frumoasă și să obțină un rezultat de 
prestigiu, dacă vor evolua la valoarea 
lor reală. Și pentru aceasta este necesar 
ca ei să nu precupețească duminică la 
Budapesta nici o picătură de energie.

Sfîrșitul acestei săptămîni aduce 
un eveniment deosebit pentru pasio- 
nații tenisului din Capitală. Este 
vorba de întilnirea R.P. Romînă—El
veția, din cadrul primului tur el 
„Cupei Davis' 
va începe 
Progresul.

Aceasta, 
diționalei 
campionat 
pe) la care concurează tenismanii ro- 
mini, în perioada de după război. în 
1948, la București, după ce în prima 
zi, echipa noastră a condus cu 2-0 
în partida cu Franța, în 
urmă victoria a revenit 
CU 3-2. în 1957, tot la 
ne-a eliminat Austria, iar 
ani, în 1959, formația romină a în
vins la Cairo, reprezentativa R.A.U. 
cu 3—2 și apoi in Capitală, cu ace
lași scor, am eliminat redutabila echi-

(zona europeană), care 
vineri pe terenurile de la

pă a Noii Zeelande, 
al treilea, la Paris, 
în următorii doi 
noastră a pierdut în primul tur al 
competiției, la București, în fața 
R. P. Polone și Africii de Sud. Anul 
trecut, după cum se știe, reprezenta-

pierzînd în turul 
în fața Franței, 

ani, selecționata

cele din 
oaspeților 
București, 
peste doi

este a șaptea ediție a tra- 
competiții (un adevărat 
mondial neoficial pe echi-

I

couri după un mare concurs internațional
uminică seara au luat sfirșit tatre- 

ile din cadrul celui de al treilea 
airs internațional de lupte clasice 
R.P. Romîne. Spectatorii prezenți in 

Dinamo din Capitală, au aplaudat 
timp de două zile, evoluția

i£ dintre cei mai buni luptători din 
e, ca și comportarea multora dintre 
■rii luptători romîni pe care i au re- 
■at și o seric de personalități spor- 
intemaționale care au luat parte la 

curs. Organizarea bună și primirea 
lă, prietenească, au fost remarcate 
toti oaspeții noștri.
plicarea noilor prevederi regulamen- 

‘ cu tuș controlat a contribuit, de a- 
enea, la reușita concursului, la a- 
area de decizii juste, deși în unele 
ri au mai fost și greșeli.
entru toți luptătorii noștri partici-

panți 
vinte 
este ta creștere și așa cum ne-au de
clarat antrenorii, pînă la campionatele 
mondiale, ei se vor găsi ta forma spor
tiva maximă.

La terminarea concursului am stat de 
rorba cu unii dintre oaspeți care ne-au 
declarat următoarele: „Participarea
multor medaliați olimpici și mondiali 
a ridicat simțitor valoarea concursului. 
Majoritatea intilnirilor s-au terminat la 
puncte, aceasta datorită valorii apropiate 
a concurenților. Felicit federația de 
lupte din Rominia care a reușit să pre
zinte foarte suriți luptători de valori 
egale, la toate categoriile. Este un lu
cru pozitiv. Ca reprezentant al F.I.L.A., 
stnt foarte bucuros că am condus ma
rele turneu de la București, unde am

u

IS4, 29 (prin telefon). Partiei- 
ți pentru a treia oară la marile 
eeeri hipice de la Nisa, călăreții 

s-au prezentat — alături de 
ivi din Franța, R. F. Germană, 

i, Brazilia, Spania, Irlanda, 
Olanda, și S.U.A. — la pri- 
probe disputate sîmbătă și 

iuică. 41 de concurenți s-au 
t — în prima zi — in 
„Comitetului artelor și spor- 

“ (barema A la cronometru) 
a revenit italianului Mancinelli. 
i 6 călăreți au reușit să ter- 
parcursul cu 0 puncte penali- 

și, printre aceștia s-a numărat 
reprezentant 

a ocupat 
cea de a 
s-a clasat

tînărul nostru
Costea cu Recova,. El
1 6 cu 0 p, 92,3 sec. In 

probă, Vasile Pinciu
ooul 8 (eu Blrsan).
netul de atracție al inirecerilor 

utate pină acum l-a constituit 
ele premiu al Franței", probă 
ată dintr-un parcurs de obstacole 
întrecere de forță (cu clasament 

ral). După o evoluție care a 
it ropote de aplauze, VA- 

PINCIU a cîștigat prima probă

cu 0 p penalizare, timp 78,3, intre- 
cind de justețe călăreți de mare va
loare ca Goyoaga, Pesoa, Fombelle, 
Mancinelli etc. C4asindu-.se pe locul 
9 in proba de forță (1,70 m eu Bir- 
san) VASILE PINCIU ocupă astfel 
locul III in „Marele premiu al Fran
ței" — după francezul Naveti și ita
lianul Cast elini — o performanță re
marcabilă rare ne îndreptățește să 
așteptăm noi succese ale călăreților 
noștri in viitoarele probe ale CHIO 
de la Nisa.

Pe „parcurs”:
Prezența a numeroși spectatori la un 

concurs al cărui program nu cuprindea 
prea multe nume consacrate ilustrează, 
convingător, interesul iubitorilor dc sport 
pentru ecliitație, disciplină care în ulti
mii ani ne-a adus succese deosebite. Și, 
trebuie spus că duminică, din tribunele 
stadionului 
a îiUrecefilor 
sepri. ^aplauze 
curenț-i. Buna 
asemenea, nu 
lui propagandistic ci și la verificarea

din spectaculoasele sărituri care au abundat duminică in concursul de la 
Dinamo.

Foto: T. Chioreauu

avut fi plăcerea de a mă intîlni cu antre
norul emerit I. Corneanu și cu alți prie
teni din RomSnia* ne-a declarat BAZ1L 
FIKIORIS, membru in biroul federației 
internaționale de lupte.

ODVAR SVENSSEN (Norvegia) ar 
bicru : „Mărturisesc sincer că am asistat 
la puține concursuri care să se fi ri
dicat la valoarea celui de la București. 
Sint plăcut impresionat de comportarea 
luptătorilor romlni și a celor doi sovie
tici, Trosianski și Ciucialov. Vizitez 
pentru prima dată fura dv. Stnleți gazde 
minunate Totul a fun'-ționat ca un 
ceasornic de precizie*.

S. SAEVSKI. conducătorul delegației 
poloneze: „Concursul internațional ai 
R. P. Romîne a fost o avanpremieră a 
campionatelor mondiale. Putem considera 
că sportivii care au evoluat cu acest pri
lej — excepții sint foarte puține — se 
pot prezenta cu șanse la campionatele 
mondiale. Mă refer la luptătorii romlni, 
sovietici fi maghiari. Arbitrajele au fost, 
tn general, corecte, dar au existat fi unele 
decizii eronate*.

Ultimul cu care am stat de vorbă a fost 
antrenorul emerit ION CORNEANU. Și 
aprecierile lui stat pozitive : „Concursul a 
fost de un nivel tehnic bun. Întrecerile 
au fost viu di sputate, sportivii au dove
dit curaj fi s a lacrat mult in forță. Am 
remarcat dorința de afirmare a unui mare 
număr de tineri ea Gutman (R.P.V.), .Va
lorici (RSFI). Lazam (Grecia), Alia
ses cu, Corneanu, Bariu fi Turturea 
(R.P.R.). Concursul a constituit fi un 
util schimb de experiență Intre antrenorii 
țărilor participante*.

V. GODESCU

TINERETUL
in condiții optime, a cdor care peste 
puțină vreme ne vor reprezenta în con
cursul hipic internațional din Iugosla
via : juniorii și tineretul.

Așa cum era de așteptat, prima probă 
a concursului (categ. U, barema A — 
în două manșe) a „încălzit* tribunele 
prin spectaculozitatea și dîrzenia între
cerilor. După manșa I. arbitrii consemnau 
următoarele rezultate: 1. Uliana Nifu- 
Ipscu (Dinamo) cu Fira, 0 p. 33 sec; 
2. Maria Stan (Știința) cu Sulina, 0 p. 
35 sec; 3. Anghel Donescu (Steaua) cu 
Seniorita 4 p, 29,6. Așadar, cu un ob
stacol dă rimat, Anghel Don eseu — 
a înregistrat cel mai bun timp — a 
buit să se mulțumească cu locul 
Tînărul călăreț ai clubului Steaua 
revanșat însă in manșa a doua pc care a 
cîștigat-o (cu Sebeș) tot datorită... 
timpului: 0 p, 55.4 sec. Pe locurile 
următoare: 2. Gh. luja (Steaua) cu 
Pascal, 0 p, 56,4 sec; 3. Puiu l’icfor 
(Dinamo) cu Giovani 0 p, 59,4 sec. Cea 
mai frumoasă probă a concursului a 
fost însă cea de categorie mijlocie. Patru 
concurenți au terminat parcursul iără 
greșeală, astfel că a fost necesar un 
baraj pentru alcătuirea clasamentului : 
1. Manuela Bogza (Știința) cu Arcaș, 
0 p, 51,3 sec; 2. Emil Olteanu (Steaua) 
cu Furioso 4 p, 49,7 sec; 3. I). Hering 
(Steaua) cu Retezat 4 p. 52,5 sec; 4. 
Cristian Țopescu (Steaua) cu Răsunet 
8 p, 53,9 sec. Foarte interesantă și 
plină de promisiuni, proba rezervată co
piilor cîștigată de : categ. sub 16 ani : 
Gh. Guțoiu, Jj. Tcaduc, C. Filipciuc și 
A. Valetin (la egalitate de puncte) ; 
categ. peste 16 ani: M. Al uneanu.

D. G.

deși 
t re- 
lll 
s-a

Campionul țării Ion Țiriac
văzut de Neagu Rădulescu

tiva R.P. Romîne a cîștigat întilnirea 
cu Izraelul, iar apoi a pierdut la Ha- 
novra, în fața R.F. Germane.

De data aceasta, oaspeții noștri sint 
jucătorii elvețieni care au sosit asea
ră in Capitală. Lotul care a făcut 
deplasarea cuprinde pe Bernard Au- 
berson, Paul Blondei, Bruno Schwei- 

câpitanul echipei fiind dr. Wer- 
Steiner. Dintre ei, mai cunoscut 

Paul Blondei, participant 
multe turnee internaționale.

Reprezentativa R.P. Romîne va 
alcătuită din următorul lot : Ion 
riac, G. Bosch, Petre Mărmureanu 
și Alexandru Bardan. Echipa va fl 
definitivată la ședința tehnică pro
gramată pentru joi după-amiază.

Vineri de la ora 15 vor începe cele 
două meciuri de simplu, sîmbătă, de 
la ora 16, se va disputa partida de 
dublu, iar duminică, de la ora 15, se 
vor desfășura ultimele două simpluri, 
în caz de victorie, echipa noastră 
va intîlni, la București, formația 
Africii de Sud, calificată direct în 
turul al doilea.

★
Biletele pentru această întîlnire 

s-au pus în vînzare la casele de bi
lete de la parcul Progresul din str. 
dr. Staicovid.

la

fi 
Ti-

După-amiază, la Floreasca,

Rapid—Dinamo încheie prima parte a turneului final
RAPID—DINAMO ! Iată un meci a 

cărui simplă anunțare constituie o 
recomandare și o invitație de a fi pre
zent la locul desfășurării jocului din
tre aceste principale exponente ale 
voleiului rominesc. Deci, fără alte a- 
mănunte, în afara celor știute despre 
trecutele și pasionantele întîlniri Ra
pid—Dinamo din campionatul mascu
lin, ne vom îndrepta, astăzi, după-a
miază spre sala Floreasca, unde, in- 
cepind 
meciul 
neului 
ora 17,
mițătoare : Știința 
Brașov.

Miine, finalistele au zi liberă, tur
neul reluindu-se, cu întrecerile re
turului, joi 2 mai in sala Floreasca, 
la ora 17 : Dinamo București—Știința 
Cluj, urmată de Tractorul Brașov—Ra
pid București. Vineri, tot în sala 
Floreasca și tot de la ora 17, se vor 
juca, in ordine, meciurile
București—Tractorul Brașov și 
ința Cluj—Rapid București.

înaintea jocurilor de azi, clasamen
tul este următorul :

L Rapid 
averaj 6:1), 
București 2 
Brașov 0 v. 
Ov. (2:6), 2

de la ora 18,30, va avea loc 
respectiv, ultimul din turul tur. 
final 1—4, în deschidere, la 
o altă partidă la fel de pro- 

Cluj—T ract orul

Situația aceasta au stabilit-o cele 
două întîlniri de ieri. Iată o succintă 
prezentare a lor.

Dinamo București — Tractorul 
Brașov 3—2 (15—9, 12—15, 13—15,
15—3, 15—11). La atenția fluctuantă a 
dinamoviștilor, care nu și-au valori
ficat decît sporadic și parțial resur
sele (rezervîndu-se sperăm, pentru 
jocul de azi), s-a adăugat riposta și 
de astă dată foarte hotărîtă a brașo
venilor, aceasta generînd o echili
brată partidă. Echilibrată, dar nu și 
intrutotul de îndestulătoare calitate 
spectaculară, din cauza prudenței 
care a redus în oarecare măsură vi
teza și frumusețea în primul rînd a 
acțiunilor din atac.

Excelent la acest meci arbitrajul : 
Costiin Mușat (Conrtanța).

Ilinamo
Ștt-

București 2 victoria (set- 
4 puncte ; 2. Dinamo

v. (6:4), 4 p.; 3. Traet*rul 
(3:6), 2 p.; 4. Știința Cluj 
P-

Rapid București — Știința Cluj 
3—0 (12, 9, 4). Menajîndu-și în mod 
evident în apărare forțele în vederea 
dure» întîlniri de după-amiază cu 
Tractorul, studenții au simplificat la 
maximum sarcina 
și în remarcabilă 
campionilor.

S-a impus, deși
probleme de rezolvat, arbitrajul pres
tat de Lazslo Ormay (R.P.U.).

atacului fără greț 
poftă de joc a

nu a avut multe

CONSTANTIN FAUR

Noi cursuri de instructori sportivi
In scopul atragerii 

cit mai mare de tineri și 
terenurile de sport și de 
temeinic pentru diverse 
organele și organizațiile 
inițiat cursuri de instructori volun
tari. Iată cîteva vești de la corespon
denții noștri :

• Consiliul raional UCFS Cîmpu- 
lung-Muscel a organizat un curs de 
instructori sportivi de atletism. Lec
țiile sint frecventate de 35 de tineri 
și tinere din satele raionului. In luna 
mai 
alți 
tori

unui număr 
i vârstnici pe 

a-i pregăti 
competiții, 
UCFS au

va avea loc un nou curs pentru 
tineri dornici să devină instruc- 
de atletism.

VIOREL POPESCU

38 de „elevi" participă la cursul 
instructori pentru conducerea 

pro-

•
de
programului de gimnastică in 
ducție, organizat de consiliul raional
UCFS Dej. Lecțiile teoretice sint în
soțite de exerciții practice.

OCTAVIAN GUȚU

• In orașul Bistrița vor fi organi
zate în această primăvară mai multe 
cursuri de instructori sportivi. Re
cent s-a deschis, cu un efectiv de 
40 de participanți, cercul de inițiere 
în radiotehnică. La terminarea lec
țiilor cursanții vor primi titlul de 
instructori de radioamatori emisie- 
recepție.

DAN DEAC

• Secția de învățămînt a sfatului 
popular din o-rașul Cluj a inițiat un 
curs de perfecționare la atletism, pe 
care l-au frecventat 70 de profesori 
de educație fizică din localitate. Re
feratele și lecțiile au fost conduse 
de tehnicieni și specialiști.

PETRE NAGY

• Consiliul raional UCFS Tg. Mu
reș, in colaborare cu consiliile raio
nale UCFS Tirnăveni și Luduș au 
organizat un curs de instructori vo
luntari, pe care l-au frecventat 48 
de tovarăși, 
despre teoria 
fizice, igiena

Au fost predate lecții 
și metodica educației 

educației fizice etc.

IOAN PAUȘ

de tineri și tinere din• Peste 80 
școlile medii și profesionale participă 
la cursul de instructori sportivi or

ganizat de clubul sportiv Farul din 
Constanța. Lecțiile sint conduse de 
profesori de educație fizică și antre
nori. Absolvenții cursului vor activa 
ca instructori voluntari în cadrul a- 
sociațiilor sportive din care fac parte.

E. PETRE

Numărul viitor al ziarului 
nostru va apare sîmbătă 4 
mai, la orele obișnuite, în 8 
pagini.
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devenit un bnn prie- 
care în orele libere,

construcției sooâa- 
între popoare, pentru

tineretul patriei noastre nu-și 
desăvîrșirea 
prieteniei
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2 MAI — Ziua tineretului din Republica Populară Romînă. O săr
bătoare scumpă întregului nostru popor. O sărbătoare a entuziasmului, 
a tinereții biruitoare, a avîntului în muncă șl învățătură.

Peste tot aoest eveniment este întîmpinat cu entuziasm, cu rezul
tate tot mai bune obținute în producție și la învățătură. In uzine, pe 
șantiere, pe ogoare, în școli și facultăți crește numărul celor pe care îi 
găsim la panoul de onoare, care dau bătălia pentru o calitate superi
oară a producției, bătălie pentru a-și însuși cît mai multe cunoștințe. 
Educat cu grijă părintească de partid 
precupețite eforturiie în lupta pentru 
lismului, pentru cauza nobilă a păcii și 
făurirea vieții noi.

In anii regimului democrat-popular sportul a 
ten al tineretului. Tot mai numeroși sint tinerii 
după o zi de muncă sau de învățătură, vin pe stadioane și se întrec 
in frumoase competiții, care au devenit tradiționale. Sportul e un mi
nunat prilej de întărire a sănătății și tineretul patriei noastre pășește 
braț la braț cu el.

I>i.n cei peste 3.000.000 de membri UCFS s-au ridicat spor
tivi de valoare care au făcut să crească gloria sportivă a 
patriei noastre dragi. Pe marile stadioane ale lumii victoriile tinerilor 
noștri sportivi au făcut să răsune acordurile imnului drag al Republi
cii. Jucătoarele de tenis de masă și scrimerele, handbaliștii și rugbiștii 
au înscris in palmaresul lor victorii de răsunet și se bucură de cele 
mai bune aprecieri în arena sportivă internațională. Pentru ei drapelul 
țării s-a ridicat, de multe ori, pe cel mai inalt catarg. Oriunde au 
ooncurat sportivii țării noastre și-3u ciștigat aprecieri unanime datorită 
puterii lor de luptă, comportării exemplare pe stadioane și în afara lor.

Aceste succese sînt rodul minunatelor condiții pe care le au 
dispoziție sportivii de a se pregăti. Ele sînt rodul grijii părintești 
care partidul o poartă tineretului.

Mindri de prețuirea care li s-a acorda* sportivii sînt hotăriți

Curaj fi forfă. Balaș Fiți a rfu.s la piept haltera grea și o va ridica pe 
brațe întinse deasupra capului. Multe reoorduri mondiale de juniori are la 
activ talentatul și tinărul nostru atlet. Acum, gtndul a pornit și spre alte re
corduri : cele ale seniorilor...

Atletismul, sportul sporturilor 
cum i se mai spune. începe să con
cureze, ca număr de practicanți, 
fotbalul. Fiindcă tot mai mulți 
tineri se dedică acestei frumoase 
ramuri sportive care își are izvo
rul în multiplele competiții de mase 
organizate în patria noastră.

♦

la
pe

să 
obțină noi succese în mancă și pe stadioane, să facă ca gloria sportivă 
a scumpei noastre patrii să crească tot mereu. In felul acesta ei își 

+ exprimă recunoștința față de partidul drag, pentru viața fericită pe 
+ care o trăiesc.

spre

Trec 
plini

Flutură sub soarele de mai, 
steagi>rile-n zbatere ușoară. 
E un cîrrfec, veselul alai, 
fiecare om e-o primăvară.

Rînduri, noduri, umăr lingă umăr, 
inimi îndrăznețe, trupuri zvelte, 
trec cu pasul avîntaf și tînăr, 
sprinteni și vioi, băiefi și fete.

Vin sportivii fării-m lung alai... 
Noi recorduri fruntea le-ncunwă 
și sub flamurile proaspătului mai 
ropote de-aplauze răsună.

aHefi vestif; în lumea toată 
de energie și vigoare 

săgeată, loli, îndreptată 
victorii noi, cutezătoare.

Luptători, gimnaști, cicliști, schiori, 
trec prin fafa-înaltelor tribune, 
aprinzînd în ochii tuturor, 
străluciri de bucurie pline.

Zboară porumbeii albi în zare 
Olga și Maria vin voioase 
Strălucesc medaliile-n soare 
„Bravo vouă, fefe inimoase".
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Deși n-a împlinit încă 19 primă
veri, talentata noastră sportivă, 
ANA ENE a reușit să se impună 
ca una din „speranțele” scrimei 
mondiale. O recomandă cea mai 
recentă performanță realizată de 

■ea : locui I la Criteriul Mondial 
de Scrimă Tineretului
Gând.

Grafie, eleganță clar în același timp și măiestrie... Iată ce oferă gimnastica 
artistică, care are în maestra sportului Mihaela Filip-Solomonov o demnă 
reprezentantă. Fotografia noastră o înfățișează intr-un frumos exercițiu cu 
cercul.

Un nume binecunoscut în atle
tismul de pe continent: multipla cam
pioană balcanică Flanca Grece- 
scu... De data aceasta, specialista 
noastră în probele de semi fond a 
venit la antrenament însoțită de cei 
mai înflăcărați suporteri ai ei. Emil 
și Dănuf, fiii ei gemeni.

După echipament, poziția corectă 
din blocstart uri. Emil și Dănuț Gre- 
cescu se anunță drept doi viitori at- 
leți. Desigur, pînă atunci mai este 
timp (cei doi gemeni abia au împli
nit 5 anișori), dar tradiția familiei 
Grecescu ta fi continuată, sperăm, cu 
aceleași rezultate, cu aceeași pasi
une !

O dată cu primele zile călduroas 
ale verii, ștrandurile de pe întregul 
cuprins a! patriei își tor deschide 
porțile. Zilnic, în cadrul unor pro
grame speciale, mii și mii de copii 
vor învăța înotul sub îndrumarea a- 
tentă a specialiștilor. Orele petre
cute in tovărășia soarelui și a apei 
vor fi un bun prilej de întărire a 
sănătății. Copiii se vor bronza, își 
vor căli organismul. Bucuria cu care 
ei participă la cursurile de inițiere 
în înot se poate vedea și din a- 
ceastă imagine. Ei vor crește mari, 
tineri sănătoși și puternici.

La un semn coloanele se-opresc 
rîndurHe iute se deschid 
și înscriiu în iureș tineresc 
un cuvînt slăvi-f și drag : Partid I

PĂUNA RĂZVAN

■


