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ment plastic. Și-au dat deopotrivă Intllnire in această avtntată piramidă 
răzneala și suplețea, armonia pe care o clădește practicarea de zi cu zi z 

exercijiilor fizice și sportului

privirile prin gingășie și

nic, plin de vigoare ni se

Infăfi.șează acest grup com
pact de sportivi și spor
tive, inmănunchind gratia Ținte .de stfirșitul reprizei, același Sasu

f.fi al\‘

gîndurile oamenilor în
a 

pe-

copilului îșl îndreaptă și ele 
spre tribună...

I 
de tineri și tinere pășesc 

cu primăvara. Strălucește în 
s+a-

10.000 
la braț 
ochii lor sănătatea cucerită pe 
d ioane.

F și coștume de culoarea 
’ f*Sî ci Lslo în\/îr4irw4 Ui

te de mii de oameni ai muncii din Capitală defilează intr-un fluviu nes fir fit 

in fufa tribunelor, exprimlndu ți bucuria fără margini pentru viața lor nouă 
și fericită, făurită sub conducerea partidului iubit.
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TURNEUL INTERNAȚIONAL DE FOTBAL DE LA TIMIȘOARA
In clasamentul neoficial, U.T.A. și Știința Timișoara pe primele locuri

ăvalnic a irupt primăvara in această zi de sărbătoare... Florile ei imaculate 
podobesc coloana tinerelor sportive, incinlind

prospețime

Cu prilejul inaugurării stadionului 
3 Mai" din Timișoara, în orașul de 
pe malurile Begăi a avut loc un in
teresant turneu internațional de fot
bal, la care au participat echipele 
.Știința Timișoara, U.T. Arad, Velej 
| Mostar (R.S.F. Iugoslavia) și Vasas 
Gydr (R.P. Ungară).

■ în prima zi (miercuri), in fața a 
I peste 40.000 de spectatori s-au întâl
nit U.T. Arad cu Velej Mostar și 

i Știința Timișoara cu Vas®, Gyor.
| în prima ză, U.T.A. a avut o com- 

F portare excelentă, câștigând cu 5—0 
_ W(3—0). la capătul unui meci de bună

Ca un corp sănătos, puter- 'calitate. Primul gol pe noul stadion 
F a fost înscris de Țirlea (min. 20) 
■ pentru ca două minute mai târziu, 
Jin urma unui șut tras de Czako și 
F respins de portarul iugoslav, Sasu 
■să reia imparabii. Trei minute îna- 

- , - - Jinte .de sfînșitul reprizei, același Sasu
fi forța generației crescutef marchează al treilea goi. După pauză,

•r • & MCvk mneo ,rzw«rn vl.cs. i/V» reni
sub soarele libertății

socialismului
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Ce frumoasă ești tinerețe!
Cu obrajii ca niște bujori, zîmbind 

în soare printre albe margarete, Radu 
încearcă să cuprindă totul cu privi
rea. îl poartă tăticu pe umeri vînjoși. 
|Se vede bine de-acolo... Cravate roșii 

i cerului. Flă
căi și fete, învîrtind hora în iureșul 
tarafului. Oameni eu tîmple argintii 
și inimi tinere. Porumbeii își iau zbo
rul din pădurea de steaguri. Se-nalță 
cutezători ca 
[acest început de primăvară care 
revărsat peste tot snopi aurii și 
tale mărunte de flori.

I — Ce frumos e, de 1 Mai, 
cule !...

i Da, Răducule, copil drag, e 
|mos ! Oamenii slăvesc astăzi, în 
și bucurie, munca brațelor neobosite 
iți versul înaripat, tinerețea, dragostea 
|și viața luminoasă. Și spun, din ini
mă: ÎȚI MULȚUMIM, PARTID IUBIT I 

I In imensa grădină de flori multico
lore care acoperg platoul pieții, mar- 

«garetele 
j- petalele

tăti-

fru- 
cînt

11

Jarădenii, în mare vervă de joc, mai 
înscriu de două ori prin Țirlea (din 

F pasa lui Chivu — min. 57) și Czako 
'■(man. 59). Fotbaliștii iugoslavi au a- 
Jrătat un bun control al balonului, un 
f bun joc de cîmp, însă au avut un 
■atac ineficace și un portar neinspirat. 
J Performanța U.T.A. este remarca- 
F bilă, avind în vedere» că formația Ve- 
■lej ocupă locul 4 (după 22 de etape) 
Jin campionatul iugoslav.

în cel de al doilea joc al cuplajului 
ldin prima zi Știința a dispus de 
■ Vaeas Gyor cu 3—2 (2—1). După o 
F serie de atacuri periculoase scorul 
■a fost deschis de oaspeți... prin au- 
■ togoiul marcat de Georgescu (man. 
L35). Mingea s-a repus la centru, și 
jManoiache, care ajunsese în careul

Primele jocuri ale selecționatei Bucureștiului in Danemarca
r COPENHAGA 1 (Afferpres). Echipa 
LsedecționaU de fotbal a orașului Bucu- 
țrețti și-a început turneul în Dane- 

F marca întâlnind marți în nocturnă 
^reprezentativa orașului Copenhaga. 
JPerte 12.000 de spectatori au urmărit 
Fpe stadionul „Idraeteparken" acest 
Ljoc, care s-a încheiat cu scorul de 
,2—0 (2—0) în favoarea fotbaliștilor

F noștri. Ambele goluri le-a înscris 
w Constantin. în minutul 20, acesta a 
'primit o pasă de la Badea și a șutat 
F puternic de la 18 m trimițînd balo- 
wnul în plasa. După 10 minute, Oon- 
'stantin a intrat in posesia balonului, 
9 în urma unei combinații pe tripletă, 
«înscriind pe lingă portarul Larsen. 
' Gazdele au avut o mare ocazie de

Trec sportivii !

I olanda continuă să învingă pe 
din stadioanele lumii. Sîntem 

la

Da I 
oricare 
campioni mondiali la handbal, 
scrimă... La Therme di Caracalla, la 
BasiUica di Masenzio sau pe marele 
stadion al Romei, sportivii romîni au 
cucerit un splendid buchet de me
dalii olimpice. Maria Alexandru, Ella

Reportajul nostru
Consfantinescu și Geta Pitică sînt pri
mele „palete" ale Europei. Șarjele 
rugbișWor romîni n-au putut fi stă
vilite de faimoasa echipă a Franței...

Imagini ale competițiilor cărora le-ai 
fost martor. Frînturi de amintiri din 
ceasurile petrecute în mijlocul cam
pionilor. îți revin stăruitor, acum, în 
acest început de mai cînd urmărești 
cu îincîntere impresionanta coloană 
a sportivilor. Și, înțelegi mai bine 
semnificația carelor alegorice repre
zentând succesele mișcării noastre 
sportive. Aplauzi piramidele gimnaști- 
lor și jocul eșarfelor, grupurile de 
cicliști și grația tetelor rotind deasu
pra capelelor cercuri înflorite.

Trec sportivii 1
Coloane compacte, perfect aliniate. 

Tineri și tinere, sportivi din putemi-

Țirlea (U.T.A.) a trecut de apărarea iugoslavă și a înscris primul gol pe noul 
stadion din Timișoara. (Fază din meciul U.T.A. — Velej Mostar 5—0)

Foto : V. Crioștcanu

advers egalează printr-un șut puter
nic. Un minut înainte de sfârșitul 
reprizei, arbitrul T. Cruceanu (Arad) 
acordă cu ușurință un petnalti în fa
voarea Științei pe care îl transformă 
Lereter. După pauză, Georgescu (care

ION OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 5-a)

a marca, pe care insă a ratat-o cen
trul atacant Ole Madsen. După pauză, 
inițiativa a aparținut, de asemenea, 
fotbaliștilor români. Gazdele au con
traatacat periculos în finalul jocului, 
dar Motroc sau în ultimă instanță 
Eremâa au împiedicat modificarea 
scorului.

★
Joi, selecționata Bucureștiului a 

susținut cei de-al doilea joc al tur
neului, în localitatea Aalborg, unde 
a întîlnit o selecționată daneză. Gaz
dele au câștigat cu 2—1, după ce la 
pauză fotbaliștii bucureșteni au con
dus cu 1—0, prin punctul marcat de 
Constantin în minutul 32.

Metalul, Steaua, 
toate raioanele 
înfîlnim adesea

cete cluburi bucureștene, Clubul spor
tiv școlar, Dinamo, 
Rapid, sportivi din 
Capitalei pe care-i 
pe stadioane.

U>n grup de tineri 
rile lor inițialele partidului, 
mele milioanelor de sportivi al țării !

scriu cu trupu-
în no

S-au stins și ultimele lumini care 
au vegheat pînă-n zori Herăstrăul. 
E 2 mai 1 De ziua ta, tinere strun
gar sau elev ai aflat nu doar din 
filele calendarelor ci, mai ales, din 
sărbătoreasca aniversare pe care ți-a 
pregătit-o întreg poporul. Te-ai bucu
rat nespus și, luînd de mînă fata care 
ți-e dragă, te-ai așezat fericit pe 
bancă, lingă sălciile lacului. Sau, ai 
pornit în excursie spre lunca înmi
resmată a Argeșului sau spre frumu
sețile apelor Snagovului.

Bucureșfiul ți-a închinat, de ziua 
ta, parcurile cu portale înflorite, și
ragul grădinilor înverzite, cîntecul— 
Și... bineînțeles, marile lui stadioane 
unde ai fost prezent, ca întotdeauna, 
în tribună sau pe gazon, la jocurile 
de fotbal, la întrecerile de volei, 
gimnastică, călărie...

Ce frumoasă eșfi tinerețe 1

DAN GIRLEȘTEANU

DIM SUM4IT
Noi succese internaționale 

ale sportivilor noștri : • Trei 
victorii ale atleților romîni în 
concursul internațional de la 
Sofia • Cornel Porumb - 
2,03 m la săritura în înălțime 
(citiți amănunte în pag. a 
7-a). • Echipa R. P. Romîne 
conduce cu 2-0 după prima 
zi a întîlnirii de tenis cu El
veția din cadrul „Cupei Da
vis" (pag. a 8-a).

Mai mult - piesă într-un act 
de Al. Mirodan (pag. a 2-a).

Noul stadion „1 Mai" din 
Timișoara și-a deschis porțile 
(pag. a 4-a).
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simplu șâ

EA : De tme.
EL : Adică de bărbatul pe care-1 iubești.
EA : întocmai.
el : Fapt care, trebuie să remmnastern, este, îndeobște, destul 

de neplăcut.
EA : Neplăcut, e puțin spus.
EL : Atunci... grav.
EA : Asta-i cuvintui.
EA : îmi pare rău, Valentin.
EL : Și mie.
EA : Îmi pare te4ne.
EL : -Oh. asta-i prea de tot...
EA : Nu e. îmi pare bine că-ți pace rău. îmi pare foarte, 

foarte bine că-ti pare râu.
EL ; (sare) : Maria.
EA : Da, Valentin.
EL : N-ai impresia că exagerezi ?
EA : Nu. Valentin.
EX : Și că totuși, intreci măsura ?
EA : Trebuia sa o întrec mai de mult. Din timăe. Era mai 

bine...
EX : în sfirsit, dacă ții cu tot dmadmsrrt să ne certăm.

EA

Atunci ?
Atunci — ce ?
Atunci sper că te potolești.
Dimpotrivă. Mă înverșunez mai tare încă.
Ești un laș 
Nu permit ’ 
Ți-am cerut_____ ______voie să te critic ?
bacă asta se cheamă critică... 
Se cheamă.
(resemnat) : Bine. Sint laș. Si»t... Sint ce vrea tu.
Ar fi bine să fii ceea ce vreau eu să fii. Dar nu ești.

minute și 47 secunde.

Nu vreau, nu vreau. Cum să nu vreau... Cine n-ar voL». 
Dorești, dar na vrei. A voi, înseamnă a munci.
Vrei să spui câ eu nu muncesc ?
Vreau sâ spun că nu muncești îndeajuns.
Mar^a. dragă, hai să discutăm omenește.

PRIETENII : Botoea e în spital.
EL : CUca j ?
PRIETENUL : Ar fi bine... Hepatită. Azi nwo s-a riwvu 

râu. dimineața avea W grade, l-au dus ftager la spital.
EA : Grav ?
PRIETENUL : Se pare că nu. Doctorul Radovtoi era destul 

de liniștit, zice că e o formă ușoară, dar...
EA : (amar) : Am înțeles.
EL : Nu mai e bun pentru Norvegia.
PRIETENUL: Nu mai e. Nici pentru Norvegia. nici, pro

babil pentru Balcaniadă. Băieții sint amăriți. Vorbeam cu antre
norii, nea’ Gioroiu spune că am pierdut sigur discul, pentru 
că Frigessen aruncă ușor 52 și singurul dintre ai noștri care 
l-ar fi putut bate era Bologa. Ceilalți...

EA : Vintilă nu trece de 51.
EL : Sebastian... dacă scoate 50, jumate... E junior dealt- 

«nuftteci.
PMCTENUI. : Asta-nseamnă că am pierdut locul I Ia disc, 

și dacă «m pierdut tootti I, am pierdut cinci puncte... Vintita 
scoate numai două, Sebastian unul, și dacă am pierdut puactrie, 
am pierdut meciul fiindcă la celelalte probe s intern. una peste 
uHa, egali și era singura șansă... și afara doar dacă... flRnuză. 
Tăcere generală).

EA : (nădejde) »acă...
EL : (acru) : Dacă avem noroc.
PRIETENUL : Calculul irintiei nu ține seama de noroc sau 

de ghinion, el ține seama de cifre. Metri, secunde, minate. 
Cifre. Am răsucit taheftui în toate chipurile, am luat probă cu 
.probă și om cu om. am adunat, &m socotit, am verificat. 
Singura posdbiHtale ca să compensăm pierderea discului 
răni ine...

EL : Prăjina ?
PRIETENUL : Absurd. Johannes sen a sărit 

la Hamburg H49O... Singura posibilitate este 
pare a fi, 1.5W.

®L : (sare)imposibil !
EA : Sau posibil.
EL : imposibil.
PRIETENUL : Nu știu.
EL} Știu «u.
PRIETENUL : Poate că știi. Poate *că  nu
^EL : Thomnswn a -scos S.’ByS... In aprilie, 
PRIETENUL : Și tu, 3,51,2. De acord. Te 

secundă și șapte zecimi.
EL : Uiți de avantajul terenului? Alerg la Oslo, nu la Bucu

rești.
PRIETENUL : Nu uit. Asta înseamnă încă trei zecimi.
EL : o «ecundă, pe puțin.
PRlETfftNUL : Trei zecimi. Ajunge. Dar mai sint două săp- 

...----- j Vineri plecăm, ajungem la Oslo ta 14

știi. Eu...
la Bergen, 
despart de rt o

tămîni pînă la meci. 3 __ ____ _ ___ _________ __
seara, avem teri *»H e pentru' aclimatizare” și .antrenament, r' 
perfect. Acum doi ani, cind cu furtuna de la Zurich »n ajcms 
dimineața Ia WBr«p«rt și după-masă eram pe stadion. oouă 
saptâmim avem așadar cu totul, dintre care trei aile acolo, pe 
stadion. Două săptămîni te despart de meci.

EA ! Și două secunde de Thomasson.

PRIETENUL : O săptămână, o secundă. Izbutești? 
proba h, dacă toate merg btite, meciul. Nu izbutea*!...  (mftnfle 
•emrăfieabiv : pierdem).

H. : N« fctafcw.
EA : (tdșnește) : Era de așteptat.
®L : Să am Mutesc ?
EA : Să speti au.
EL : Șî tu «a speti da.
E.A : (sec.) Da (Prietenului). Tu ce zici, Zoii ? 
PRIETENUL : Eu... eu zic da.
EL : (acru) : Ești generos.
EA : E și cazul. Are încredere-n tine. (Prietenului). Și nea 

Ctoroiu ce zice ?
PRIETENUL : Zice și el da, altfel nu veneam aici peste voi 

să vă tulbur conversația.
EL : Mai bine că ai... tulburat-o...
EA : Sau că ai limpezit-o (Grav) Valentin, încearcă.
EL : Ce să încerc? O minime?
EA : Poate... încearcă să dai mai mult.
EL : Mai mult decît sint omenește în stare să dau ?
EA : Mai mult decît îți închipui că ești în store să dai. 

încearcă. Și mai ales încearcă să te antrenezi...
EL (taie) : Mă antrenez... Eu mă antrenez in fiecare zi.
EA : Vreau să spun... să te antrenezi... altfel...
EL : Cum altfel? Eu mă antrenez... așa cum mă antrenez. 

Intr-tm singur fel. Există două feluri de a te antrena ?
EA : Poate. Sigur, adică. Sigur. Există un fel de a te pregăti 

conștiincios pur și simplu, ca un, ca un cineva, să zicem care 
vine to muncă la 7 și pleacă la 3, orice s-ar întimpla; și există 
un fel de a te pregăti, de a munci, de a fi ca... tot... ca un 
cineva -care, dacă este solicitat de altcineva... de un om... uai 
om oarecare venit în goană, tîrziu, la 3 fără un minut să eeară 
o mina de ajutor, nu-i închide ușa-n nas și mai rămine un 
minut, două, zece... Cu toate că nu-1 silește nimeni, Cu toate 
*ă salariul lui nu crește din pricina astă. Cu toate că are 
dreptul să plece acasă, liniștit și <u conștiința împăcată, la orele 
3... Dar există, trăiește ceva în sufletul fui care-1 îndeamnă să 
rămână mai mult... să... nu găsesc cuvintui... să dea mai mult. 
Mai mult decît „trebuie". Priveste-n jurul tău, Valentin : nu vezi 
că toți oamenii dau mai mult? Mai bine înseamnă mai mult... 
Mircea, fratele meu, îl știi, lucrează la laminoare la „Republica". 
Opt ore muncește și muncește bine. După schimb iși ia cărțile 
și se așază in bancă la cursul seral. De ce? H slleste careva? 
Nimeni. Nimic. Nicicum, n ațîță (fiștigul ? Oîstigă ’ îndeajuns. 
Atunci? (o clipă). Se ridică ștacheta... se ridică ștacheta... Blo
cul ăsta în care locuiești aici la căminul burlacilor e construit 
cînd ?

EL : In *69.
EA : E un bloc bun, cinstit, nimic de zis. Are camera patru 

pereți, are lumină, căldură, apă, are tot ce-i trebuiește unui om 
să se simtă om. Blocul de peste drum unde stau eu, a fost 
gata în primăvară. In 1963. L-ai văzut. L-ai cercetat. L-ai in
vidiat și m-ai invidiat. Ușile sint mai cu eleganță alcătuite, 
ferestrele mai largi, să sporească lumina, în vestibul a apărut 
o nișe pentru frigider șj în cameră un intrind pentru televizor. 
De oe? Dintr-o sete de sus stimită și intrată în sîngele și 
nervii fiecăruia, dintr-o sete de mai bine. De mai mult decît

ACT PENTRU FORMAȚIILE ARTISTICE 
DE AMATORI

nevoia ««căruia. Be mai muu decît oMigaOa locală” De mal 
Ce i ctu setea De d« 'a » vreme, e potolita atit de ușor... atit de ușor...

EL : Atit de ușor... Alerg în fiecare zi cinci kilometri.
EA : Aleargă șapte.
EL : Fac zece sprinturi.
M : De ce toi cincisprezece ?
EL : Două maiouri schimb după fiecare antrenament. Două 

maiouri îmbibate de sudoare.
tl"ei' săPtâmiînita care urmează schimbă trei.

O VOCE FEMININA DIN CULISE; Frost. Opriți !
(Intră din culise, cu un caiet în mină și enervată o fată de

spre care aflăm acuma că, lucrînd împreună cu cei de mai 
®^s’, în CGasuril<J libere regizoare de teatru, amatoare bine
înțeles. Asemeni, adică, celor trei tineri care repetă seara, după 
lucru, o piesă scurtă închinată atletismului. Lumina se modifică 
oarecum, subliniind trecerea de la teatru, la „pauză". Eventual, 
m acețași scop, Ea, El și Prietenul vor înfăptui cîteva mișcări 
și acțiuni la modul actorului în pauză ca, aprinderea unei 
țigan. Oricum schimbarea locurilor, scoaterea poate a unui 
tnoou de atletism...

Actorii sint de fapt niște tineri muncitori care pregătesc 
pentru Concursul pe țară al formațiilor artistice de 

amațon. El : electrician. 11 cheamă Vinea.
Prietenul: electrician, n cheamă Zecheru.

Ea lucrează la contabilitate. O cheamă Mariana. Numele 
regizoarei. Elena.

Dar, să o ascultăm).
ELKNA : Prost. In ioc să crească, slăbește...
P1OETKNUL : (frint) : De ce, soro ?
ELENA : Asta știți voi, nu eu. Slăbește, descrește, cade. Ori 

avei e nodul piesei. Aici, după ce fata și Zoltan... ’
PMETENUL : Zoltan TI.
ELENA : Știu... Și Zoltan n. L-au... lucrat bine pe Valentin, 

izbind în inerția și împăcarea lui cu mediocritatea, aici trebuie 
să simțim că eroul e tulburat, chiar dacă nu arată încă prin 
vorbe, că asprimea tovarășilor săi îl clintește din moleșire, că 
inert-încet pe nebăgate de seamă se string norii din conștiința 
tati «t se apropie izbucnirea furtunii. Vreau să presimt și să 
stau taci in mtfmelc replici că se dezlănțuie furtuna.

(Ploaia care bate de la începutul scenei s-a întețit de cîteva 
clipe șî intîmplător afară s-a dezlănțuit furtuna. G furtună 
cumplitâ. cu lunete și ful«re).

EA : (umor neimiștit) : S-a dezlănțuit •
(Toată lumea e neliniștită și în stare de veghe).
BL : (încordat) : Nu-mi place...
HHET0VUL : Anul trecut, ții minte, m august...
RL : (ca mai sus) Țin minte.
FRIETENL-L : Ne-a prins furtuna pe traseu. Eram în schim

bai de noapte. Aia furtună j
ELENA : Merge și asta.
EL : Da, nu e de lepădat.
MBETBNUL : Totași, furtuna noastră, vreau să zic, aia din 

vară... era... cum să zic...
EL : Vorbești prostii...
PRIETENUL: îmi pure rău, nea’ Faue... Uiți că s-au pră

bușit stilpii de ta Văgăuna....
EL : Nu Uit,
PRIETENUL : Și că eram ta schămb și am umblat pe traseu 

♦oară noaptea.
EL : Nu xtit.
PRIETENUL : Doisprezece kilometri. Și că...
EL : Nu uit. Zechere.
{tacorctat. ăncordat...)
EA : ( ine-o fi de schimb?
PRIETENUL : Acum? Eu l-am lăsat pe Grigone, nea*  Fane 

pe Ulysse.
ELENA (ride) : Ulvsae...
PRIETENUL : Băieți de. Se descurcă ei... (cască) M-a lovit un 

somn...
(Trâznet, -mai .puternic parcă decît cele de dinainte și brusc, 

întuneric.
întuneric in cameră.
întuneric, așa cum vedem privind pe fereastră, și afară, pînă 

departe pe valea toată.
întuneric.
Chipurile oamenilor abia se deslușesc, Glasurile, în alarmă; 

se întretaie).
EA : Scurt circuit !
SLENA : S-a stins peste tot...
PRIETENUL : Stilpii de ta Văgăuna •
EL : Băieții-...
PRIETENUL : Ca-n vară, nea’ Fwne, ca-n vwră.
EA : Luminări, Vinea, ui iluminări ?
EL : In sertar, (aprinde un chibrit, luminînd ușor scena. Prie

tenul aprinde, la rindu-i, o brichetă. Țigări lucind roșu în întu
neric).

EA : (după ce a căutat și găsit luminări le aprinde) : Macar 
să vedem ceva... Ce furtună... Mă ia cu tremurai. Și nici o lică
rire nicăieri.

PRIETENUL : -Și plouă... și plouă... Vai fie capul...
EL : (scurt) : Zecheru....
WIETRNUL : Da. wa’ Fane.
EL : Haide.

PRIETENUL : (nu înțelege) : unde ? (a îtițeie») Ah... M-am 
topit după e-dtiparnem. Te aștept jos. (iese).

RA : Uode Me «taci ?
ELENA : Unde plecați ?
EL : La stflpi. La stftpii de la Văgăuna (leac prin dreapta), 

f CORTINA)

SORNA A «-A

Cîteva ceasuri mai tineta. Către dimineață. Dat nu s-a lumi
nat încă. Wicl afară. Nici talăuntra. Un muc de luminate, pe 
sleite, împrăștie o fărîmă de lumină, cu ajutorul căreia perce
pem, anevoie însă, trupurile ostenite ale eelor două fete. Dobo
râte de așteptare și somn. EA și Elena au adormit pe scaune, 
cu capul pe masă. Deodată, brusc, lumina electrică înrălbește 
camera.

Și în același timp, prin fereastră, ne izbesc luminile de peste 
drum, țișnite violent și revărsate în valea cea mare.

Fetele, speriate, tresar, se zbuciumă ca ființele cu somnul 
chinuit și se trezesc.

EA : (abia dezmeticită) : Lumină! S-a reparat.
ELSNA : Adormisem. CU o fi ceasul ?
EA : (ceas) : Cinci.
MNA (realizînd trecerea timpului): Cît ?!
EA : Și zece. Cinci și neoe.
ELENA : Au plecat de la nonă... (Face mișcări întru dezmor

țite. Ea o imită). Mi-e frig... Am mghețat toată. Am amorțit.
EA : Sinistră noapte. Aș bea un ceai... Ce-o fi cu băieții ? 

(Elena tace). De ce taci ? Crezi că li s-a intâmptat ceva ?
ELENA (scuturînd o idee) : Nu, nu... mă gîndeam... asa... 
EA ; Da...

(Tăcere).
ELENA : Mariana !
EA : Da...

EL1EN A : n iubești ?
EA (stângaci exprimată mirarea) 1 Fe cine ?
ELENA țsă fim serioși) : Ei î

EA : Cred că da. Și acuma, după noaptea care-a fost, ta 
orice caz...

ELENA : Oe noapte... (pune un reșou în priză, caută și gă
sește repede ceaiul întrucît în camera aceasta de burlac se gă
sesc cam toate peste tot și la îndemînă și apa din ibric porneș
te a se încălzi).

EA : Ce băieți... Stat băieți buni... Foarte buni amândoi. 
ELENA : Sper că n-au pățit nimica.
EA : Nădăjduiesc. Nu, nu cred că Li s-a întâmplat ceva... 

Știi... Lenuțo...
ELENA : Ce ?
EA : Să nu-ți rizi <de mine.
ELENA 5 spune...
EA : Ciudat. Mă simt prost.
ELENA : Ai ceva ?
ea : Nu, nu asta. Mă simt prost în alt fel, parcă mi-e ru

șine... Știi, aseară...
ELENA : Draga mea, tu aiurezi... (apa a dat în clocot. Elena 

umple eeștile de ceai și întinde una prietenei sale) Bea...
EA (ia ceașca și bea) : E grozav... Nu aiurez. Poate spun 

prostii, dar nu aiurez... Știi aseară cînd repetam... m-a trecut 
adineaori un gînd că eram atit de aspră cu Fane.

ELENA : Cu Valentin, adică. Pe el îl certai...
EA : E-adevărat, dar eu îl vedeam în fața ochilor pe Vinea, 

...pe nea’ Fane... Și eram atit de rea cu CI... și îi dădeam lecții 
de voință și... de eroism și... spun prostii... știu... dar adi
neaori parcă mi-era rușjne la gândul că £1 învățam cum 
trebuie omul astăzi să dea mai mult și... ce înseamnă asta... și... 
ți-am spus să nu rizi de mine... după aceea el a plecat pe tra
seu, deși nu-1 obliga nimeni că fusese ta schimbul de aă... în sfâr
șit, și... cine știe... (tremur și parcă o umbră de plins).

ELENA : A fost o întimplare că...
EA : Da, o întâmplare... dar...
(Pași pe scară. Pași rari, de om ostenit).
ELENA : Vine cineva... (sare) Vin ț S-au întors.
(Pașii se apropie, îi auzim, și e limpede că avem de-a face cu 

un singur bărbat care urcă scările).
EA : Un singur om. Nu-s doi. E unul singur.
(Pașii s-au oprit în fața ușii, o bătaie apoi ușa se deschide 

și intră Prietenul. E frînt, ud leoarcă, minjit de noroi).
PRIETENUL (după oe-a aruncat o privire fulger prin încă

pere) : Bună dimineața... -as bea și eu un ceai.
EA :

(se reped la el, îl îmbrățișează) : Dezbracă-ie.
ELENA
Hai să te speli.
Ești înghețat tot...
PRIETENUL (scoțîndu-și mantaua de ploaie și cizmele) : De 

ce nu v-ați culcat ? Eh, asta-i bună... (Elena pregătește un ceai).
EA :

1 Și... Vinea ?
S3LENA :
PRIETENUL (soarbe ceaiul, pricină pentru care întârzie ca 

răspunsul) :
EA : Fane ?
PRIETENUL : Ai ?... Ah, vine. S-a fntflniț pe dram cu ingi

nerul nou, de ta stație, și...
(Răsuflet de ușurare in cameră. Pași pe scară. Intră EL
Aceeași oboseală, aceleași urme de furtună și trudă pe chip șl 

îmbrăcăminte).
EL : Ce surpriză ?... V-am rimbit.
(Fetele se roped întru primire, Mariana ilustrîndu-se chiar 

prin oarecare exces de zel).
EA :

N-ai nimic ?...
ELENA S
EL (se dezbracă) : Nimic... Ce să am ?... Adecă da... (deschide 

ușița etajerei și scoate o sticlă de coniac „Cinci stele"). Un „cinci 
stele" tot mai am.

PRIETENUL : Cum de nu m-am gtadit ? (Lasă ceașca de ceai 
și colaborează la turnarea lichidului cinstit în pahare).

EL : Ești tînăr, Zediere, ești tinăr (oftat profund și filozofic, 
însoțind degustarea sticlelor) Eh, doamne,

ELENA : (izbucnește) : ©ar vorbește -o dată! Spune ceva ! 
Cum a fost... ?

EL (fără grabă) : Cum să fi® ?
PRIETENUL (care știe multe) : Etie...
EA : Vreun accident ?
EL : Nu... Stit-pii de la Văgăuna, iarăși, binoințeles, a căzut 

trăznetsil pe vreo doi... până să restabilești legătura... Dar a 
mers. Ulysse și Grigore se arai speriaseră ta început, dar... L-am 
cules în drum și pe Ctabotaru, a venit și inginerul cel nou, ăla 
spălăcitu, cum îi zice ?

PRIETENUL : Dorw,
EL : Doru. (frînt). Pic de somn. (Se lasă pe spate)
Ei.ENA : Gata (fetei). Să plecăm. (Băieților). La culcare. 

Repede...
EL : (tresare ca trezit din somnolență și bolborosește) : Care 

culcare? (se șterge la ochi) Cit. e ceasul?
EA: Cinci jumate. E cazul să doratiți... Ptaă mtine...
EL : Nu ! (sare de pe scaun). Nu mă «ulc. Dacă adorm, e jale... 

nu mă mai trezesc pînă *a  prtaz... Și dacă mă seol Ta șapte, na 
mai sint bun de nimic toată ziua. Pare-aș fi bolnav, mă ard 
creierii, dacă dorm numai două ore. Mai bine lipsă. O cafea săl
batică si gata... La șapte intru ta schimb (pentru Zecheru care, 
săra cu. sforăie pe scaun). Intrăm ta schimb. (Strigă). Intrăm ta 
schimb !

PRIETENUL (sare speriat) : intrăm. Ba. intrăm. (Dă mecanic, 
să se ridice). Am întârziat ?

(Fetele rid).
EA : Potolește-te. F. abia ctaet și jumătate. (Zecheru. dumirit, 

— într-adevăr — se potolește).
EL : Trebuie să facem ceva pînă la șapte.

PRIETENUL (timid, o idee) : Gimnastică ?... Știu zece mișcări. 
(Schițează prima din cele zece dar este reprimat cu strășnicie și 
la vreme).

EL : Destul. Dacă-ți închipui că mă ridic de pe fotoliul ăsta 
cinstit, te înșeli amarnic... Să repetăm... Da. Să repetăm.

PRIETENUL : Ce să repetăm ?
EUENA : Piesa ?
EL : Piesa.

(Uluire și tăcere).
FA : Arama ?
•EL : Acuma... Dacă na stateți obosite...
ELENA ; Noi ? (Schimb de priviri cu Mariana, care, buimacă 

nu gâseste răspuns). Bine... Deșii, la ora asta...
PRIETENUL (căscînd) : Eu de obicei... la cinci dimineața mă 

dau jos din pat și repet o scenă de Shakespeare. Alaltăieri, de 
pildă...

EL : Gura ’
PRIETENUL (..smirnă“) : Mormtat, nea’ Fane.
ELENA (hotărâtă) : Atunci, începem. De 1a „Ce să încerc, a, 

o mtaun-e* ’.
EL : Asta o spun eu.
EXENA : Da. Toată lumea își ocupă locurile din scena 

Iutii.
(Și într-adevăr personajele, fără a se produce de fapt mari 

schimbări, își reiau locurile inițiale. Doar Vinea, acum iarăși 
^.Valentin", va rămine în fotoliu, cum a rugat, aceasta fiind de 
aHfel. poziția sa din piesă". „Mariana" tulburată de intorsătava 
lucrurilor se pregătește să dea replica).

ELENA : Gata ?
EA : Gata.
PRIETENUL : In regulă.
ELENA (se .retrage în colțul din stingă, urmărind după tejst. 

Lui Vinea) : Dă-i drumul.
EL : O să iarerc, o minune ?
(Tăcere. Mariana îrctîrzie cîteva riipe).
MNA (Marianei) : Mariana, re-i eu tine ?
EA (parcă »r seutura un giad) : lertați-naă ...m-nm încurcat. 
ELENA : încă o dată.
EL : ...Ce să incerc ? O minune ?

(C&ntifUtare In pag: a



Mîine, etapă completă (a Il-a) 
în campionatul republican

Mîine se desfășoară etapa a II-a 
. campionatul de polo, o etapă com
etă, care, prin intrarea â» luptă

Etapa a U-a:
Șttința—Biname (arbitra G. Du- 

Baftru). Știința Wuj—Crișaa* Ora- I 
dea (arb. H. Iacobini), Steaua— 
Rapid (arb. P. Nieuleera), Iad. 
lânii—C.S-M. Ctuj (arb. rK An- 
getesou), LC. Arad—C.S. Mureșul 
(arb. E. Beniamin).

echipelor Dinamo și Steaua, va 
iprirna competiției un plus de prqs- 
?țimc și de valoare.
Ia Capitală, la ștrandul Tine netu- 
i» este programat un cuplaj inter-

bucureștean. In prima partidă, la 
ora 19, campioana țării, Dinamo pri
mește replica formației Știința. 
In continuare, se vor intitni echi
pele Steaua și Rapid.

Cel mai interesant meci al etapei 
va opune echipele Știința Cluj și 
Crișano Oradea. Jocul programat; ini
țial, la Ctuj se va disputa, la ce
rerea formației studențești, la Ora
dea. Motivul 7 Apa prea rece care 
alimentează bazinul descoperit din 
Cluj. Viu disputat se anunță și me
dul de la Timișoara, unde echipa 
locală. Industria Linii va primi re
plica noii promovate în prima cate
gorie a țării, C.S.M; Cluj.

In sfirșit, la Arad echipa Intre- 
prinderilor comunale are o sarcină 
dificilă în jocul pe care-1 dispută cu 
formația C.S. Mureșul Tg. Mureș.

Campionatele Capitalei
La bazinul acoperit Floreasca au 

ontinuat întrecerile de polo din car 
Irul campionatelor de sală ale Capita- 
ei. In etapa a Vl-a a campionatului 
le sală rezervai echipelor de copii 
-au înregistrat rezultatele : C.S.Ș.— 
S.S.E. I 3—1; Steaua—S.S.E. II 2—8; 
Progresul—Rapid 5—2 ; Știința—Dtina- 
no 5—0 (neprezentare).

CLASAMENTUL

s-au iaregisUat rezultatele : Steaua— 
Dina mo I 4—3>; Rapid—Știința 7—4 : 
Selecționata juniori — Dtoamo U8—5.

CLASAMENTUL

1.
2.
X

5.
e.

Steaua 
Saleepouata juniori 
Diauune i
Știinu
Rax>i<l
Dinauno H

S 3 t 8 □: 6 6
3 2 • 1 3*: 2 4 4
3 1 • 2. 14:13 2
3 1 0 Z ta:2O 2
3 16 2 12:17; 2
3 112 1*:1> 2

COMPETIȚII Șl CONCURSURI IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI
$1 A ZILEI TINERETULUI DIN R.P.R.

Succes de participare la concursul inaugural 
al sezonului de sporturi nautice

fe* imagine de la ourada canotorilor, care a liulieuu festiv concursul, iiuutdural p« 
„ritteiiotud” Herăstrăului. Foto: T. Roibu

Sărbătoarea de pe iac
La început, miile de bucur eșterti 

s-au plimbat in elegantele lor costu
me de primâwuă pe aleile însoritei 
ale parcului Herăstrău. Cină, au în- 
ceput insă. intrccerila sportive,. au 
lăsat la o parte eticheta, șl s-au a? 
șezat, gospodărește, pe malul tacu
lui..

Ce a plăcut mai. mult 1 Greu rie 
spus. Pasionantul. concurs de cano
taj la care au luat parte peste 
de sportivi, a stimlt admirația. una- 
nună. Demonstrația, veliștilor ca șt 
auolutia „papucilor zburători” au în
aintat privările. Curajoasele curse de 
schi Pa apă executate de maeștrii, 
sportului Gh. Bălan șii C. Tăbăraș 
au primit ropote, do aplauze.

Asta a fost ne lac. Pe terenurile 
de sport întrecerile de. terns, volei, 
fotbal, baschet au fost urmărite de 
mii de spectatori. La Teatrul de 
intră au evoluat gimnaști și' gimnaste 
din. lotul republicați: Pe celelalte

. C.S.Ș. fi S • 9 34: 4 12

. Steaua fi 5 0 1 23: 5 14
i s.s.e. n 6 4 fi 2 22MO 14
. S.S.E. 1 5 3 0 2 15:11 11
. Pregresttl 6 2 t 4 15:21 10
.Hapul fi 1 0 5 12:22 7
. Știința 5 1 fi 4 7^fi 6
. Dinamo SOes 6:30 fi

Etapa viitoare: Steaua—Rapid ;

Etapa. viitoare : Dinamo I—Știința. 
Selecționate juniori—Steaua. Dinamo 
II—Rapid. (G. Ciecaoa, cores#.).

MU LTER E
rsș.—S.S.E. II ; Dinamo—S.&E. I ; 
Progresul—Știința.

După consumarea a cinci etape în 
Imlaeeerea juniorilor continuă să cou- 
kucă Școala sportivă de elevi nr. 2, 
[urmată de Progresul și Rapid cu un 
loc mai puțin. Iată rezultatele inregis- 
rate in etapa a V-a: Progresul—Di- 
Lame 12—0; S.S.E. II—Știința 13—1 ; 
E.S.Ș.—Steaua 10—5; S.S.E. 1 — Ra
pid amînat.

CLASAMENTUL
1. S.S.E. H 5 5 0 0 40: 8 14
L Progresul 5 4 4 1 21: 4 »
B. Rapid 4 3 0 1 24:14 a
L C.S.Ș. 5 3 fi 2 28:23 4
L S.S.E. I 4 2 fi 2 24:14 4
L steaua 5 114 22:34 2
1. știința
1. rfuiamo

5 1 fi 4
5 fi fi 5

13:52
5:44

2
•

Etapa viitoare : S.S.E. I—Dinamo ; 
lapid—S.S.E. II ; Progresul—C.S.Ș. ; 
Iteaua—Știința.

In etapa a treia a campionatului de 
iă rezervat echipelor de seniori

MAI MULT
I (Urmare din pag. a 2-a)

I (Mariana se apropie de băiat. însă alt
fel parcă decît la repetiția dinainte. Se 
Rimte în aer o jenă în a-1 mustra, o e- 
knoție abia strunită, o modulație a sla
bului care preschimbă cuvintele severe 
tnir^un omagiu adus tinâruluiL
I EA : Poate. încearcă să dai mai mult.
I EL : Mai mult decit sînt omenește în 
■dare să dau ?
I EA : Mai mult decit îți închipui că 
pjrti în stare să dai. îneearcâ. Și mai a- 
Ites încearcă să te antrenezi.
IeL: Mă antrenez... Eu mă antrenez în 
pecare zi.
I EA : Vreau să spun, să te antrenezi 
hltfel.
I EL î Cum altfel ? Eu mă antrenez... 
pșa cum mă antrenez. Intr-un singur 
rel. Există două feluri de a te antrena ? 
I EA : Poate... Sigur, adică. Sigur. E- 
kîBtă un fel de a te pregăti conștiincios, 
pur și simplu, ca un... ca un cineva să 
pieem care vine la muncă la șapte și 
bleacă la trei, orice s-ar intimpla; și 
există un fel de a te pregăti, de a mun
ci, de a fi tot ca... tot ca un cineva, 
care dacă este solicitat de altcineva, de 
pn om, un oarecare venit în goană ur- 
piu, la trei fără un minut să ceară o 
mină de ajutor... nu-i Închide usa-n nas 
ki mai rămine un minut, două... zece, 
pu toate că nu-1 silește nimeni.

ELENA (indicație de regie) : Mai tare ! 
[ EA (mai tare) : Cu toate că nu-1 si
lește nimeni. Cu toate că salariul lui 
jnu crește din pricina asta. Cu toate că 
are dreptul să plece acasă liniștit și cu 
conștiința împăcată, la orele trei. Dar 
există, trăiește ceva...

ELENA (ca mai sus) : Mai tare ♦
EA (mai tare) : Dar există, trăiește 

peva in sufletul lui care-1 îndeamnă să 
rămma mai mult... să... nu găsesc cu- 
vîniuj... să dea mai mult. Mai mult decît 
. trebuie**. Privește în jurul tău, Valentin 
taici tata îl fixează adine, stăruitor, cu 
vădită — pentru spectator — dragoste).

ELENA (același joc) : Mai tare, să se 
audă și să se înțeleagă pe deplin Ț

EA (mal tare) : Privește în junii tău, 
Valentin : nu vezi că toți oamenii dau 
mai mult ?

Și pe ultimele cuvinte, cade, încet î
CORTINA.

Campionatul orașului 
București

Zilele trecute s-a desfășurat o 
nouă etapă in campionatul de haltere 
pe echipe, la care participă echipele 
bucureștene. Tn categoria A, Olimpia 
a dispus de Rapid eu 4—3, iar in 
categoria B, Mătasea populară a ciș- 
tigat cu același scor in fața formației 
Grivița Roșie. Lată citeva rezultate 
mai bune : Gheorghe Emiu (cal. se- 
mimijlocie) 312.5 kg. C. Bueer (cat. 
mijlocie) 315 kg etc. (de la Olimpia). 
Remarcabil este rezultatul lui
C. Vasile fia juniori) 315 kg ia ușoa
ră. De la Rapid am reținut rezulta
tul lui N. Gruia 277,5 kg. (cat. ușoară) 
și I. Balmăa (cat. cocoș) 252,5 kg. In 
intilnirea Mătasea populară—Grivița 
Roșie pe primele locuri s-au clasat 
L Roman, S. Comânescu, V. Costnic 
și C. Tabare ea (Mătasea populară), 
respectiv M. Mracec, Gh. Briceag și
D. Visnovici.

CluburUc (c* excepția
ȘatoMel) *u arălai ut deosebit interes 
prutru ceocurstil inaugural al sex«aului 
dr aporturi nautice. Ursta-uirat joi di- 
Qwneață pe lacul Herăstrău m fala a 
mii de spectatori. Uwpil o ^vacanță* de 
6 luni, aproape 250 de canotori »h ți
nut să-si măsoare forțele în cadrul a- 
cestei competiții festiv© organizată (în 
perfecte condițiuni) în cinstea ZUeî Fi- 
neretwlui, de către federația de specia
litate ■ prin comisia orășenească de 
sporturi nautice — cu sprijinul comite* 
Hi Ia* erășenesc U.T.M. Remarcăm pre
zența — in corpore — la start, a mem
brilor lotului republican de caiac-canoe, 
fapt care a ridicat valoarea întrecerilor.

lato cîștigMorij : 
ni oare K, 
seu (C.SlS.) 
Olivier, Viorica 
(I. Cristea, A. 
*fesa): Juniori 
limpiah A' 2: 
GiJan); A" -fr 
Zamfir. Bordeianu. 
n/oore A" h 
2. Elena Lipalit (Olimpia). 3. VaJen- 

1 tina Ser;hei (Steaua); K 2: Steaua
(Victoria GheorgUe. Emilia Mîîtăilescu); 
Seniori K. 1: 1. Vasile Xicoară (Steaua), 
2 Radu Matei (Voința)» K 2: I. Di- 
□aao (M. Anastases^ L Sideri>. 2. 
Steaua. (M. I va nev. M. UtewiX ^-* 
S’.eaea (Artimov. Coctosmco. llaralam- 
bte. Tomn): CANOE Jmunei C k Anrel 
Răduf (C.S.S.); Seniori C I: 1. Igor Li- 
pălit (Dteamo). 2. Andrei lțorov 
(Steaua), 3. Leon Rot man (Dinamoț, 
A Simăm. IsmaiicÂne (Dineae). 5. Ma
rian Icoescu ((XS-S.X C 2: L Dinamo 
(A. Iaeovici. A. Sidorov), 2. Dinamo 

(Ichim Lipalit. L. Calinov), 3. (Du
mitru Alexe, Gb. Gbcrasim); CANO
TAJ Junior S 44-7 rome: S5.EJ.
( Anne Marie Mi^<, .Maria Sorâiescn. | 
Georpeta Zaharia. Mapda David — Paula i 
Teohari); Juniori S 2 ilsie: Olimpia*

(C. Ciocoi, Engelmaver).; S 4-\-l: S.S.E.1. 
(Giurgiu. Itusariu. Stancu, Biizică+ 
Mareț); S S.S.E.I. (Bazică, P.
Giurgiu, Dumitrescu, Zinger, Hiisariu, 
Ra(, Stanc.u, V. Giurgiu+Mareș); Se
nioare S 2 visle: Olimpia (Ioana Ion, 
Ștefania Conștantinescu); Seniori S 1: 
Dan Aposteănu (Dinamo); S 2-f-l: Di 
namo — 
afară 
bu» 
earu 
d«se.

(Enea, Znda 4- Păunescu). In 
de «oocurs, a< abținut timp mai 
echipajul diaamevist Nită, Lize 
+ Guist; S 4-lrlt Dinam® (Tu- 
Orășaau, Husaremso, Somevschi-)- 

Pămteseu); S 3-ț-I: Dinamo (Poagrat, 
■Swtovschi. Peta-av, Mureyau, Husareoee, 
Zu4*. Drilea, Stratoa-T Păuoeseu.

-----: W0

Ju-
Pope- 
( Anca

CAIAC
1: Carmen
K. 2: C.S.S.
Stoica); K 4: S.S.E. II 
Iota, C. Dor oh aula. E. 

K I: Derin Mitrea (O- 
Olimpia (M. Mușat. D.

S.S.E. If (Marusciae. 
Dnmiirescu); Se- 

I. Ifilde Lauer (Steaua),

N.

scene din pare, sportivi fruntași tti 
cluburilor Steaua. Dinamo, studenții 
du la I.G.P. și elevii Școlii sportive 
nr. 2 au executat, in, fața miilor de 
hucure-șleni frumoase demonstrații 
de box, scrimă, lupte, haltere, judo 
și gimeiaștică.

Pe scena albastră' a inMțimlloet 
pianoriștîi Aeroclubului central „Aur 
rel Vlaieu“ și-a» arătat- înalta tor. 
măiestrie, in- zboruri eleyante șt-. eu~ 
rajoase. Aorobațm aeriană executată, 
de maeștrii zborului, cu, motor 
Octavian Băcanu si Ștefan Catetă 
a stirnit admirație și. emoție. Para
șutele multicolore conduse cu, inde- 
minare de Gh. ianeu, Ion Roșu, Ni- 
colae Velicu, Elena Bâcăoanu, Eli- 
sabeta Popescu ș. a. au, fost urmă
rile cu a» interes deosebik

V. TOE-AM

sureIWNATA BKUIHȘIt A CÎȘD6AI
„LIMA ftLlil*

-Cupa tineretului*4 la fotbal, înche
iate joi seară, s-a terminat cu vic
toria selecționatei Capitel*. Dintre 
eeie patru partide care au avut tec, 
cea dintre Selecționata categoriei B 
și Pregreeui. deputate miercuri. a 
plăcut cel mat mult Partida s-a în
cheiat la egalitate, 3—3. după ce la 
pauză Selecționata condusese cu 3-1 
(au marcat: Nîur.teenu. Stoneiu. Mo- 
car*u pentru Setocuonatâ, OakUk Ma-

LA ItIRAl
prin golul marcat de Tomeș in min, 
71.

învingătoare în primele două me
ciuri. Selecționatele s-au eaUfieat 
pentru finala competiției. Partida nu 
a saiiafăcut decit în parte, meritul 
revenind Seiee^onatei Bucureștiului, 
învingătoare cu 2—0 (1—0) prin go
lurile marcate de Halagian (min. 44) 
și Ungureiu (min, 77). Bucureștenii 
st-au adjudecat astfel trofeul pus In 
joc. în meciul pentru locurile 3—4, 
intre Progresul și Steagul roșu după 
90 de minute scorul era egal (2—2). 
Au marcat Baboie (min. 2) și Stot- 
cescu (min. 5) pentru Progresul. Cam
po (min. 21) și Necula (min. 88) pen
tru Steagul roșu. Din cele 20 de le- 
vituri de 'a 11 m acordate, Progresul 
a transforma* T. iar Steagul roș» — 
6. Scor trial 9—8.

MNHST

In etapa a doua să primeze CALITATEA!
In fața unui public numeros și entuziast s-a desfă

șurat recent, la Cluj, etapa I a campionatului R.P.R. 
pe echipe de categoria maestre. Deși a trecut o lună 
de la etapa de verificare de la Constanța, totuși pro
gresele înregistrate au fost evidente la majoritatea 
echipelor și gimnastelor participante. De altfel, ni
velul calitativ al întrecerilor de la Cluj a crescut 
și prin faptul că la această etapă au luat parte și 
componentele lotului olimpie-

Se poate spune că atit la sportivele din lotul olim
pic și la cele .din lotul republican dar și la celeLahe 
gimnaste a început să se cristalizeze conținutul ener- 
eipiior libere alese. Considerăm că. în general, se 
merge pe un drum bun. Exercitiite sint dinaaiaa, 
originale, cu torente de elemente grele, cu coborir. 
valoroase etc.; fapt care r.e tace să mnevedem că — 
în momentul cind gimnastele vor a puse la punct in 
ceea ce privește forma — ne vom putea prezenta ea 
șanse frumoase să ne recâștigam locui bu» pe care 
l-am avut în ierarhia mondială.

mătoare va trebui să-și îmbunătățească conținutul 
exercițriic r. în sensul dmamiztei loc.

Echipa a doua a ȘUinței București, clasată pe locul 
3. a lăsat impresia unei formați formată din gim
naste eu calități atlerira Dintre componenttie Iotului 
olimpic care au eor.eucaș In această formație, cti 
mai bme s-a pvcwtat Cristina Dobesan. care va 
trebui însă să se preocupe in mod serios de imbunâ- 
- ătireo uni net în exocirțte.

șmm tecuz âaaoca. O aosă pozitivă a consutuă-oUn alt punct pozitiv al acestor întreceri este asal
tul tineretului spre locurile fruntașe, atit la indivi
dual. cit și pe aparate : Eleonora Ceampetea. Viorica

lulia Podoreaau etc.
Dacă urmărim evoluția pe aparate constatăm că la 

birnă și sărituri, cele 2 aparate la care se poate pMrde 
sau ciștiga un concurs, au fost obținute rezultate sa
tisfăcătoare: comparând media primelor s clasase la 
fiecare aparat reiese că cele mai mari note au fost 
obținute la blmă media 9,1# p, față de soi, paralele 
șl sărituri, care coboară sub media 9.

In ceea ce privește săriturile, primele 9> clasate le 
individual compus au efectuat sărituri prin stind pe 
mîini, cele mai bine cotate și pe plan ir.iemaUcnal.

Și acum cîteva cuvinte despre comportarea in 
concurs a celor 9 echipe participante. După cum se 
știe, clubul Știința București are 2 echipe în campio
nat. Alcătuirea primei formații nu a fost corespun
zătoare, deoarece gimnasta Ghizela Adam a făcut 
notă discordantă față de restul echipei Dintre gim
nastele din echipa de bază cel mai bine s-a prezentat 
Atanasia lonaseu, cu excepția săriturilor, iar dintre 
elementele cele mai nou promovate în lot Elena Tu
ia» care a obținut la sol și bîrnă peste nota 9, deși 
a concurat cu exerciții noi.

Echipa clujeană, în real progres, a fost omogenă 
și bine pregătită pentru concurs. Pentru etapele ur

a avut-o Ttactca Pîeavă. membră a lotului olimpic, 
care a realizat nota 9 la soi sâ la birnă Atit ea cit 
și celelalte componente ale echipei sta* definita re ta 
capitolul pregătire is—De asemenea, din punct 
de vedere tehnic, săriturile lor sint rămase in urmă.

Stiecpcnatele Timișoarei (antrenor Comei Balită) și 
Besiței (antrenor (Andrei Kerebos) s-au prezentat ne- 
pennis de slab la toate aparatele. Reținem coborireo 
prin salt înapoi de pe un puror și o combinație nouă 
Ia paralele a gimnastei Gabrieia Paririaan din echipa 
Timișoarei. Ambele echipe vor trebui să muncească 
serios pentru a putea face tață. In eontiaiiace. nive
lului pretins de campionatul republican pentru cate
goria maestre.

S.S.E. Constanța, deși se află po ultimul loc, a lă
sat totuși o impresie bună. Ea are gimnaste foarte 
tinere, care au participat pentru prima dată la ua 
campionat. Exercițiile lor. deocamdată cu multe 
greșeli, vor putea fi învățate in seurt timp, deoarece 
gimnastele au posibilități, in special Olga stolan.

Eleonora Ceampelea, cea mai tinără componenta 4 
lotului olimpic, executind un pod la bîrnă.

Foto: T. Cliioreanu

Arbitrajul a reușit, în general, să redea clasamentul 
just al echipelor. Au fost totuși unele arbitre care 
s-au lăsat... furate de numtie unor gimnaste cunos
cute, pe care le-au avantajat. Au fost și tendințe 
de a favoriza echipa proprie, ca de pildă Valeria 
Enocopel cu S.S.E. Constanța. .

pentru etapa următoare trebuie să se cea oi^aae 
Vărată bătălie pentru învățarea exerațulor impuse 
si B^ntru remedierea lipsuri tor semnalate la Cluj^și 
la etapa finală siirtem convinși câ va prima calitatea!

PrW. MARIA IONESCU 
antrenor federal
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Cine va juca in „Cupa campionilor europeni?"

letal de tineret — Gloria
20-3 (5-fl)

cu
trimisă <le

»»
au

arbitrul

a reluat 
Ivansuc.

tătarilor in tribune se 
36 de scări interioare.

In jurul terenului de 
m — teren prevăzut

și regiunea Banat 
avut loc inaugurarea 
căreia 4 000 de spoe-

k*c la 
mai) și

Brăila — 
Săvinești— 
Tecuci —

Lami-

în acest joc, Știința a folosit 
toarea formație :

Moguț — Cromeli, Mureșan, 
peanu — Popescu, Georgescu 
sue, Szabo, Suciu, Brelan, Matei 
van). S-au remaroat : Moguț,
Szabo, Grouieli, Ivansuc și Pope

★
Ieri, formația studenților du 

jucat în orașul Pees ou Dozsa. M 
revenit gazdelor cu 3—1 (2—0) 
Științei a fost marcat de Pope 
min. 70.Grămada „Grtinfei* a fost de data aceasta mai puternică. >tănescu a scos balonul 

și a deschis treisferturile. Urmează o nouă șarjă

fotbal (cu dimensiunile de 105x70 
cu un sistem de canalizare din 

tuburi de beton, care permit scurgerea rapidă a apei) 
se află o pistă de atletism de 400 m. cu 6 culoare (8 în 
linie dreaptă). In semicercurile de la extremitățile tere- 
nukji de fotbal slot amenajate sectoare de sărituri și 
cercuri pentru aruncări, iar in fa|a tribunelor se află

★
în continuarea turneului, fo 

romîni vor evolua duminică laW» 
miercuri la Bekescsaba.

Metalul Buzău — Constr. 
Progresul Rm. Sărat — Ci- 
Medgidia, CSO 
Sadele, Viitorul

l Bacău, A.S.

Luperu — Minerul Vulcan, 
Sibiu — Metalul Tr. Severin,

ACTUALITĂȚI...

■ In prima partidă: GRIVIȚA ROȘIE-STEAUA 10-9 (10-0)
Mâine, cel de al doilea joc, pe stadionul „23 Augustu

Turneul inter
(Urmare din pag. 1)

0 fază din meciul București 
pentru balot

P. GORETI 
antrenor

Vedere panoramică a marelui ' stadion „I Mai“ din Timișoara

Meciul campionilor a început — 
Jte, pe stadionul Progresul — ou 
tribunele pline și cu o... încercare 
realizată de Mircea Iliescu în pri
mul minut de joc, după o fază „lu
crată" ou multă măiestrie de Iri- 
mescu. Transformă Țibuleac și, ast
fel, Grivița Roșie conduce cu 5—0 
în partida cu Steaua. Firește, mili
tarii contraatacă dar Penciiu, care 
pătrunde, este placat prompt. Nici 
Ciobănel nu reușește să străpungă 
apărarea adversă și Grivița Roșie își 
impune superioritatea atît pe îna
intare — în special la tușă, unde 
Pozmoșanu și Demian culeg majori
tatea baloanelor —, cit și în jocul 
treisferturilor. Spectaculoasă și... 
eficace, colaborarea liniei a IlI-a, 
cu treisferturile (se remarcă, înde
osebi, Iliescu, Stănescu și Țîbuleac). 
Grivița joacă deschis, în timp ce 
Steaua acționează sporadic, căutînd 
mai mult să se apere. Din păcate, 
urmează cîteva minute die joc dur, 
nesportiv. Animozitățile dispar, însă, 
repede și spectatorii aplaudă, din 
nou, această frumoasă întrecere, a 
campionilor, in care Grivița Roșie 
— fără Moraru — pare să aibă o 
concepție mai clară de joc.

In min. 37 se repetă aproape 
Identic faza din primul minut al 
partidei. Doar că, de data auaasta, 
Wusek este cel care reușește o

• Mîine, în cadrul campionatului 
categoriei A, se vor desfășura urmă
toarele partide restante din etapa 
din 31 martie: CSMS Iași—Dinamo. 
Unirea — Gloria (teren Unirea, ora 
9,30), Știința Cluj — Știința Timi
șoara, Știința Pețroșeni — Progre-

• Duminică, rugbiștii de la Ra
pid vor pleca in R.D. Germană unde 
urmează să susțină trei întîtniri a- 
nucale (două cu o selecționată a 
gazdelor și una cu Lokomotiv Leip
zig) în compania rugbiștilor germani, 
oare se pregătesc pentru „Cupa 
Păcii". Jocurile vor avea 
.Wăltenberg (8 mai), Cheia (12 
EHenbor (15 mai).

• Ieri a plecat la Prega 

excelentă pătrundere, recentrează și 
Ilieeou — pe fază —■ înscrie la cen
tru. Transformă Țîbuleac : 10—0 I 

La reluare, militarii „operează" 
cîteva schimbări inspirate în forma
ție (Niica este înlocuit ou Enache, 
Luscal și Kramer alcătuiesc pere
chea de centri, iar Enache și Cio
bănel joacă aripi) și încep repriza 
cu dorința evidentă de a echilibra 
jocul. Intercalat în linia de trei- 
sferturi, Penciu — care a făcut o

Mîine, pe stadionul „23 August", 
de la ora 14,45, va avea loc oea 
de a doua partidă dintre echipele 
Steaua și Grivița Roșie, cam
pioane republicane pe anii 1961 
și, respectiv, 1962. In casai ciad 
scorul general va ti egal, jocul 
se va prelungi ea două reprize 
a 15 minute.

repriză de „zile mari" — împreună 
cu Luaoal și Ciobănel creează fazele 
pe care suporterii le așteptaseră za
darnic în prima repriză. Steaua câș
tigă teren și, ca urmare a unor 
splendide eforturi de voință, începe 
să domine în toate compartimentele. 
Militarii — de nerecuaoecut față de 
evoluția dm prima repriză — des

rom in Cornel Munteauu care va 
oonduoe partida ASZK Sparta — 
AZ Varșovia dm cadrul „Cupei oam- 
pionrlor europeni".

• O nouă etapă, ou jocuri impor
tante, mime, în campionatul de cali
ficare: Petrolul Pitești — USAS Nă
vodari, 1 
Ploiești, 1 
mentul 1 
Precizia 
Progresul 
Constructorul TRC Suceava, 
norul Roman — Ancora Galați, Mi
nerul 
CSM 
Metalul Reșița — Electroputece Cra
iova, CSO Timișoara — Săderurgistul 
Hunedoara. 

chid, la rândul lor, jocuL In mim. 54, 
Pixncru transformă o lovitură de pe
deapsă de la 35 m și tot el, cîteva 
minute mai târziu — după ce Kra
mer fusese placat fără balon — re
duce din handicap: 10—6. Evoluția 
scorului pasionează. Se joacă rapid, 
frumos. In min. 63, Chiriac pri
mește balonul și profltînd de „golul" 
din jurul său, încearcă ou succes o 
lovitură de picior căzută: 10—9. Este 
scorul final al acestei partide, pri
ma „manșă" din meciul campionilor 
care continuă mîine pe stadionul ,23 
August".

Jocul — de un nivel tehnic ridi
cat — a plăout sub toate aspectele, 
reliefînd marile posibilități ale oelor 
două echipe fruntașe, seriozitatea cu 
care au privit aceste meciuri deci
sive pentru desemnarfea formației 
care ne va reprezenta în actuala 
ediție a „Gupei campionilor euro
peni". Deocamdată, cum s-ar spu
ne, e— 1—0 pentru Grivița Roșie.

Arbitrul Siassny (R.S.C.), a con
dus bine, următoarele formații:

GRIVIȚA ROȘIE: Șerban, Stanciu 
(Iatan), Rădulescu - POZMOȘANU, 
Stoenescu-ILIESCU, DEMIAN. Mir- 
cea Rusu-STANESCU, OBLEMENCO- 
Teodorescu. Wusek, Irimescu, flBU- 
LEAC-Buda.

STEAUA: Danciu, Căpușan, Cior- 
nei-Blăgeacu, Fodor-Ionescu. Preda, 
MANEA-MATEESCU, CHIRIAC-CIO- 
BĂNEL, Nanu Radu (NiCa-Etxache), 
Kramer, LUSCAL-PENCIU.

După o partidă în care au cules 
multe aplauze, tinerii nugbiști au 
întrecut clar formația metaiurgiști- 
lor bucureștenî, Gloria: 20—3 (5—0), 
dovedind că s-au pregătit temeinic 
pentru jocurile pe care le vor sus
ține în .Cupa Păcii". Au înscris: 
Trandxfi gsou (încercare transfor
mată de Nwsa), Dragomir (încercare 
transformată de Nioa), Nica (încer
care transformată de Tuțuianu), 
Trandafirescu (încercare transfor
mată de Tuțuianu) pentru lotul de- 
taneret șl Cornel Moranu (încercare) 
pentru Gloria.

Iubitorii sportului din Timișoara 
trăit miercuri clipe de neuitat: a 
festivă a noului stadion, in cadrul _ _ ____ __
tivi timișoreni au prezentat un frumos program muH ad
mirat de cai peste 40.000 de spectatori prezervi, in tri
bune.

Stadionul „1 Mai" cu 30 000 de loouri numerotate 
(plus circa 10 000 de locuri în picioare pe culoarele 
exterioare ale tribunelor) impresionează prin amploarea, 
eleganta și soluțiile de construcfii adoptate. El este așe
zat în partea de sud-est a orașului Timișoara, în ime
diata apropiere a unor artere principale. Accesul spec- 

face prin 16 scări exterioare și

pistele de elan pentru sărituri. Stadionul este pr- 
cu 4 vestiare, săli de dușuri, un dispensar medici 
mere de odihnă pentru sportivi, 4 camere de 
2 camere pentru arbitri, birouri etc, toate moderi 
late. La etajul întâi al tribunei centrale se afli 

căperi speciale pentru transmisiuni de radio și televi: 
loji pentru ziariști și operatori cinematografici etc.

Despre frumusefea acestui stadion ne-au vorbrf și 
pefi de peste hotare.

Prof. FILIP BĂȘICI, membru în consiliul de cond 
al echipei Velej Mostar (R.S.F. Iugoslavia) ne-a
„Stadionul este excepțional și ne-a impresionat pre 
Am văzut multe stadioane, în orașe mari, care nici 
pot compara cu cel din Timișoara. Sinter 
am fost invitați la o asemenea inaugurare

SZUSZA FERENC (antrenorul echipei Gyâri Vas 
R.P.U.): „Terenul de joc este excepțional, 
confortul sint de asemenea la înălțime".

GYULA PALKOVI (conducătorul echipei Gyori V 
„Acest stadion este o minunată realizare Și o mi 

a mișcării sportive din R.P. Romlnă".

X ÎNCEPUT tradiționalul1 
CONCURS „CUPA STEAUA"

Zilele trecute au început pe poli
gonul Tunari întrecerile de tir din 
cadrul tradiționalului concurs „Cupa 
Steaua".

Primele probe desfășurate au fost 
cele de armă calibru mare, la 300 de 
m, dominate de reprezentanții clubu
lui sportiv Steaua, care au reușit 
să corecteze recordul republican pe 
echipe la armă militară.

Merită subliniate performanțele 
realizate de : C. Antonescu, I. Sirbu/ 
V. Panțuru la armă liberă calibru 
mare și I. Sirbu, L. Cristescu, M. 
Rusescu la armă militară.

Iată rezultatele: armă liberă ca
libru mare 3 x 20 f: 1. C. Antonescu 
(Olimpia) 558 p ; 2. I. Sirbu (Steaua) 
558 p — ambii au stabilit recordul 
R.P.R. al probei —; 3. V. Panțuru 
(Dinamo) 547 p ; 4. L. Cristescu
(Steaua) 544 p ; 5. M. Rotaru (Steaua) 
537 p. Pe echipe: 1. Steaua 2167 p 
— RECORD R.P.R. STABILIT —; 
2. Dinamo 2116 p ; 3. Olimpia 1534 p. 
Armă militară 3 x 20 f: 1. I. Sirbu 
515 p ; 2. L. Cristescu 510 p; 3. M. 
Rusescu (Steaua) 508 p; 4. L. Străchl- 
nescu (Steaua) 496 p; 5. T. Coldea 
(Steaua) 489 p. Pe echipe : 1. Steaua
I 2020 p. - NOU RECORD AL R.P.R. 
(vechiul record 1982 p.) —; 2. Steaua
II 1964 p ; 3. Dinamo 1780 p.

în clasamentul general pe echipe 
conduce Steaua I cu 2 p, urmată de 
Dinamo 5 p, Steaua II 6 p, și Olim
pia 7 p.

întrecerile la armă liberă calibru 
redus, pistoale și talere, continuă 
astăzi pe același poligon.

a ținut cu once preț sa-și 
pere greșeala), inițiază o 
cont propriu, driblează doi 
și înscrie dintr-un unghi c 
doilea gol al echipei 
marcat de Morvai din 
urma unui fault comis de

Turneul Științei Cluj în R. P. Ungi
SEGHEDIN (prin telefon). Echipa de 

fotbal Știința Cluj și-a început turneul 
pe care îl întreprinde în R.P. Ungară, 
întîlnind cunoscuta formație din cate
goria A a campionatului maghiar, ȘzCged. 
După un mecâ în care ambele echipe au 
practicat un joc frumos, partida s-a în
cheiat cu un echitabil rezultat de ega- 
Litate : 1—1.

Știința Cluj a primit golul chiar în 
primul minut de joc, dintr-o poziție de 
ofsaid trecută cu vederea de arbitrul 
de tușă. Fotbaliștii clujeni nu s-au des
curajat însă, au jucat în continuare de 
la egal la egal ou adversarii lor, reușind 
ca în min. 84 să înscrie golul egalizator, 
prin tînărul Bretan, care 
capul o minge

►



MIINE, IN CATEGORIA B

etapă a categoriei B

Il-a rețin atenția meciurile 
Rm. Vilcea—C.S.M. Sibiu și 
Obor—C.S.M. Reșița. Liderul, 
Pitești are un joc ușor, pe

ȘTIRI...

Foto ; E. Robidek-Dra pel ui roșu-Tinri$oara

la Timișoara

44 Cerkici înscrie, 
timișorean respin- 
mingea. (Acțiunea 
plecat inițial din 
dar arbitrul timâ-

Gyftr (1 p. - 3:4) 
p. - 1:6).

un atacant danez în lupți 
Langa.

Foto: P. P. F. Copenhaga

a doua (joi), ambele me- 
,A. — Vasas Gydr și Știința 
Mostar) s-au terminat cu 

scor: 1—1. In prima repriză iu- 
I au avut mai multe ocazia și nu- 

exoelentă a lui Urziceanu a 
oaspeții să nu înscrie decât 
în min.
portarul

ori
oaspe a 

de ofsaid,
Retezan nu a semnalat!) fi
se produce in min. 57 cind 
reia imparabil de la 16 metri, 

deși nu a reeditat partida
_n prima zi, a reușit un meci 
Vasas Gyor, clasată pe locui 

campionatul maghiar. Saav a 
scorul in min. 3, apoi echipa 

a atacat mai mult (a arvut 
dar nu a reușit să înscrie 

formei bune a lui Ion Va- 
pauzâ, in prima jumătate 
U.T.A. a atacat mai mult 

>eie“ lui Chivu, Țirlea și 
u si-au atins ținta. Egaia- 

în min. 70 cind Orosz 
impecabil o centrare a lui 

eral, în prima zi a turneului 
forma și verva deoset- 

echipelor noastre, in timp ce 
a doua ele au manifestat o

oboseală.
loturile folosite am remarcat 
ziceanu, Surdarv, Manolache 

Timișoara), Ion Vasile, Sziics, 
Țirlea, Chivu, Sasu (U.T.A.), 
ui dreapta Se-m-ilotici, inain- 
rkici, Kordici și Popor ici (Ve- 
tar), portarul Bârna și inain- 
iser, Morvai și Keglevvci (Va- 

urma turneului de la Ti- 
in clasamentul neoficial pe

loc s-a clasat U.T.A (3 p. — 
■>aj 6:1), urmată de Știința T. 
- 4:3), Vasas 
ej Mostar (1

niiNE, PE STADIONUL „23 AUGUST *,  LA ORA II:

ALTE DOUA MECIURI 
INT ERN AȚ1ON ALE

Crișana Oradea si Minerul L&- 
peni susțin azi și miine noi meciuri 
internaționale. Azi. la Oradea. Crișana 
primește vizita formației cehoslovace 
Slovan Nitra, iar miine la Lupeni 
Minerul incilne^e pe Vasas Gyfir.

O PARTIDA INTERES.ANTA
IN CAPITALA

Miine dimineață cu începere de la 
ora 10.30 pe stadionul Progresul din 
str. dr. Staicovic. se inuLoesc intr-un 
joc amical echipele de categorie A 
Progresul și Dinamo București.

• Ultimele ooncursur. Pronoexpres au 
furnizat numeroase si importante cișu- 
gurL Astfei la concursul Pronoexpres 
din lt aprilie. ION UCA din Tfcusoare 
(deținătorul unes vanante de cat. D m 
ION PlRCALABESCU dui București (de
ținătorul unei variante de cat. a n-a), 
au obținut premii de dte M.9M lei. Din
tre cde două premii, se remarcă cei 
obținut de Ion Pircălăbescu care, cu 
toate că este egal ca vaJoare cu cel ăl 
lui Ion Lică. a fost obținut numai cu...
5 duv 6. Așadar, se demonstrează incă-
o dată că. la Pronoexpres se poate ob
ține premiul maxim și cu variante de... 
cat. a n-a (5 din 6).

Un număr impresionant de premii a 
fost obținut la concursul special. Prono
expres din 24 aprilie a.c. Cu ocazia a- 
cestui concurs special, pe lista câștigu
rilor ia Pronoexpres s-au adăugat încă 
13.965 premii.
• Și concursurile Pronosport oferă pre

mii interesante. Astfel, la concurmil din 
21 aprilie variantele .cu 11 rezultate au 
obținut cite 5.817 iei, iar cele cu 10 cite 
778 lei.

Concursul suplimentar Pronosport 
U.E.F-.A. a înregistrat de asemenea pre
mii frumoase : dte 12.136 lei variantele 
cu 11 rezultate și cite 1.725 lei cele cu
10 . rezultate.

Oare ce premii va oferi concursul 
Pronosport de miine ? Pentru a vă nu
măra printre câștigători nu uibati să vă

minut!... Mi-ar face mare plăcere să 
fii invitatul meu la o bere!

Raksi a surîs, avertizîndu-nc iro
nic :

— Prieteni... Cu doi, trei ani tn 
ttrmâ. îi socoteam cu adevărat prie
teni. îndeosebi după partidele proaste. 
O bere, două, trei. Și cînd prin fu
mul de țigară o mină de „prieten* 
mă batea protector pe umăr, spu- 
nindu-mi: „Nu-i nimic, Gabi, ești va
loros, ai tot viitorul în față...* luam 
hotăriri mari și meciul următor ju
cam la fel de slab. Era firesc...

„Vocaa“ a 
bărbat înalt,
rele tribunei, 
pai a plecat
ticos al tînărului fotbalist. Acum îmi 
pare rău că n-am făcut cunoștință 
mai îndeaproape. Să-i fi spus cîteva 
„de la obraz*4. Dar, poate că-i 
cădea sub ochi aceste rînduri — 
c* și altor asemenea „prieteni*4 
unora dintre fotbaliștii noștri.

Iubiți fotbalul și pe fotbaliști? E 
foarte frumos! Vreți să fiți prietenii 
lor? E și mai bine! Dar prieteniile 
cele mai trainice nu se cimentează cu 
bere sau vin. Lua ți loc împreună în 
fotoliile Teatrului Național, ale 0- 
perei din Cluj sau Timișoara, pre
gătiți împreună seminarul de anato
mie sau algebră superioară. Discu
tați cele mai noi metode aplicate la 
locul de muncă. Altfel... Berea își îm
prumută culoarea celui care o în
cearcă peste măsură iar vinul lun
gește drumul spre poartă.

VALENTIN PĂUNESCU

1963 au fost atribuite următoarele pre- . 
mii întregi și sferturi :

Special B : 2 a 11.704 lei și 1 a 2.926 1 
le* : Special C: 2 sferturi a 3.292 lei ; . 
categoria I : 4 a 15.246 lei și 3 a 3.811 
lei; categoria a H^a : 13 a 4.080 lei șl 
19 a 1.020 lei; categoria a IH-a : 25 a i
2.483 lei și 29 a 620 lei ; categoria a TV^a:
38 a 1.643 lei șl 43 a 410 lei; categoria a 
V-a ; 60 a 1.040 lei și 68 a 260 lei; cate
goria VT-a : 109 a 598 lei și 99 a 149 lei; ’
categoria' a VH-a : 104 c a 596< lei și IM 
a 149 lei; categoria a VIII-a: 143 a 456 
lei și 130 a 114 l«i? /' t
PREMIILE CONCURSULUI „PRONO- ’ 

SPORT" NR. 17 DIN 28 APR. 1963
Categoria I — 140,10 variante x 1.966 

let > i »• ’• c
Categoria a n-a — 2865,40 variante x 

83' lei
Special — 91,60. variante x 545 lei .

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-Central din ziua de 3 

mai 1963. au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :31 45 78 33 38 81 50 34 73 40

Premiul special A : 34 50 40
Premiul special B : 31 38 81 
Premiul special C : 45 78 73 
Fond de premii : 494.917 lei.
Tragerea următoare va avea, loc la w 

mai a.c. în orașul București.
Rubrică redactată de Loto-Pronosport

LOTUL NOSTRU OLIMPIE DE EOTBAL INTILNEȘTE
PE UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE

la Flamengo 
reprezentantă 
evoluează pe 
în compania 
reprezentantă 

dacă avem în

N-a trecut mult de cînd am avut ca 
oaspeți pe fotbaliștii de 
și iată că mîine o nouă 
a fotbalului sudameriean 
stadionul „23 August* 4, 
„olimpicilor*  noștri: o 
dintre cele mai renumite, 
vedere faptul că fotbalul chilian a urcat 
recent, la ultima ediție a „mondialelor**,  
pe podiumul celor trei premiate. Univer
sidad Santiago de Chile este prima echi
pă chiliană care ne vizitează. Ea a cuce
rit, c-u o lună în urmă, pentru a treii 
oară titlul de campioană, ieșind învingă
toare din întrecerea cu principalele prota
goniste la titlu, Golo-Colo și Universidad 
Catolica. „A /ost o victorie — sublinia 
presa de specialitate din Chile — a 
jocului ofensiv asupra celui pe contra
atac*.

Cu un an în urmă, cînd antrenorul 
Riera (actualmente la Benfica) a fost 
însărcinat să alcătuiască „naționala* 4, 
el a pus ochii pe mai mult de jumătate 
din formația Universidad din Santiago, 
reținînd pe Astorga. Navarro, Eizaguire, 
Contreras. Sepulveda. Campos, Alvarez 
și Leonel Sanchez. Și — după cum s-a 
văzut — nu s-a înșelat. Leonel Sanchez, 
aripa stingă, și-a împărțit titlul de gol- 
geter al campionatelor mondiale cu alți 
trei înaintași printre care și brazilianul 
Garrincha. „Jocul echipei se sprijină 
puternic pe „pilonii**  Navarro, Con- 
trertis, Campos, L. Sanchez — ne spu
nea antrenorul Luis Alamos — țapi 
oare ne permite să promovăm, la ne
voie, și jucători foarte tineri. Anul a- 
cesta, de pildă, am introdus in echipă 
Pe Marcos (un tinăr de 18 ani )t o 
aripă dreapta despre care cred că se va 
vorbi mult*.  In finalul convorbirii noa
stre cu Luis Alamos am aflat și „un^pre- 
zecele*  care va apare miine in fața spec
tatorilor bucureștetu : A stor ga — Na
varro. Donosso. Villanueva — Confreres, 
Sepulveda — Marcos. Coll, Campus, 
Rojas, L. Sanchez. Reserve: Pacheeo, 
Eixaguire, Rodrigues. Alvares. Fumirwi, 
Musso.

★
După victoria obținută recent în fața 

lui Flamengo, jucătorii lotului nostru o- 
limpic așteaptă întîlnirea de mîine — o 
nouă și prețioasă verificare — cu Încre
dere in posibilitățile lor.

Joi lotul ohm pic a făcut an antrena
ment în compania formațiilor „Bumba
cul*  și .Autobuzul*  care activează m

Cea de a 19-a 
programează miine o serie de par
tide deosebit de importante. Astfel, 
in seria I. primele trei echipe din 
clasament joacă pe teren propriu: 
Siderurgistul Galați—Carpați Sinaia, 
Metalul Tirgoviște—Știința Galați, 
Prahova Ploiești—Poiana dmpina. In 
seria a 
Unirea 
Dinamo 
Dinamo 
teren propriu, cu Progresul Alexan
dria. In sfirșit, in ultima serie, cel 
mai important joc are loc la Cluj : 
C.S.M.—Jiul Petrila. Prima clasată, 
Crișul Oradea, joacă acasă cu C.FJU 
Timișoara. 

campionatul orășenesc. „Repriza*  cu 
Bumbacul a fost cîștigată cu 7—0. iar 
cea cu Autobuzul, cu 4—1. Din lot au 
lipsit Koszka (indisponibil). Petru 
Emil (absent) și Pîrcălab, ușor acci
dentat la gleznă. Antrenorul Angelo Ni- 
culescu ne spunea ieri că totuși jucăto
rul dmamovist va putea juca duminică.

Antrenamentul de joi a fost un „joc 
școală*,  în care s-a urmărit o mai bună 
omogenizare a echipei și deci și o mai 
bună organizare a

S-a insistat de 
jocului.
asemenea pe îmbună-

*

MIINE. LA CLUJ
Intîlnirea dintre reprezentativele 

de tineret ale R.P. Romine și Suediei 
Aznaconi de fottel din Ciuj ae'«ap- in cursul aiâ de ieri, iar azi fac u 

tă cu muit inheres primul meci ;n- antrenament de acomodare pe sta 
temațional al anuiui programat in dionui pe care se va disputa partida 
crabul lor: intîlnirea dintre echipele Din rindurile formației oaspe fia 
reprezentative de tineret ale țării parte cițiva jucători foarte apreciaț 
noastre și Suedui. care se dispută in Suedia și despre care se spun 
mhne. că vor apare in curând in prima re

Pinten an aOKt la C3uj pra»entacvă a țării, ca Petersaon

ȘTIRI...

1X2X1X21

tățirea jocului în atac, pentru finalizare 
și pe participarea activă a tuturor jucă
torilor la fazele de joc.

La antrenamentul de joi au fost fo
losiți : Datcu (Haidu) — Popa (Dan 
Coe), Nunweiller III, Ivan — Jenei, 
Nunweiller IV — Sorin Avram, Varga, 
Manolache (Pavlovici), Raksi, Haidu.

Meeiul va fi condus de a rtwtrul 
Adrian Macovei, ajutat la tușă, de 
V. Pâdureanu și I. Pișcarac.

GH. NIOOLAESOU

Astorga a Marcos, prinși 
rea din avion.

depuneți neîntârziat buletinele, deoarece 
ooororxul se tecfaide astă-searâ.

Și acum, vă facem cunoștință, din 
cu programul concursului Prono- 

sport nr. 19 din 12 mai 1963 :
1. R-P. Rominâ (A>—R-D. Germană (A)
2. R.D. Germană (tin.)—R-P- Romi ni (tin.)
3. Italia—Brazilia
4. Lokomotiv Moscova—Zenit Leningrad

(camp. U.RS.S.)
5. C.F.R Pașcani—Siderurg. Gl. (cat. B)
6. Fores ta Fălticeni—Met. Tîrg. (Cat. B)
7. Flacăra Morem—Progr. Br. (cat. B)
8. Unirea Rm. Vilcea—Din. Pit. (cat. B)
9. Gaz Metan Mediaș—Chimia Făgăraș

(cat. B)
19. Mureșul Tg. Mureș—Min. Baia Mare 

, (cat. B)
11. Arieșul Turda—C.F.R. Tim. (cat. B)
12. A S Cugir—Vagonul Arad (cat. B) 
SP. Progr. Alex.—C.F.R. Roșiori (cat. B)

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din ziua de 

1 mai 1963. au fost' extrase din urnă ur
mătoarele numere :

16 27 18 3 <6 31
Numere de rez>ervă : 42 19
Fond de premii : 434.732 lei. 
Tragerea Pronoexpres din 8 mai a.c., 

va avea loc în București, str. Doamnei 
nr. 2.

PREMIILE LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-central din 26 aprilie

„PRIETENII
Marți seara l-am întîlnit pe Gabriel 

Raksi. Se plimba împreună cu Pav
lovici, pe strada Aristide Briand.

— Un pic de mișcare înainte de 
masă, nu strică — ne-a întîmpinat 
interul sting al Stelei, zîmbind ca-n- 
todeauna

— Desigur. Felicitări pentru evolu
ția de duminică, în jocul cu Știința 
Timișoara!

— Da. Cu timișorenii n-a fost rău, 
dar cu Flamengo am rămas dator...

— Ai prilejul să-ți „plătești*  da
toriile în partida cu Universidad. în 
definitiv sînt tot sudamericani și 
dacă n-au medalii de aur le poartă 
pe cele de bronz..,

— Dacă am să joc...
Convorbirea a 

ruptă de o „voce1 * * * 5 * * * * 10 * 
bodega Continental, în apropierea 
căreia ne aflam.

— Gobi! (suporterii nu-și cheamă 
„idolii44 dectt pe numele mic)... Ui»

fost brusc înt re
de la o masă din

INSTANTANEU

venit lîngă noi. Era un 
cu fața brozată de soa- 
A insistat îndelung, a- 

supărat de refuzul poli-

vor 
lui 
ai



UNDE MERGEM?

DIN JURUL RINGULUI 10000 de spectatori la concursul
AZI

IN CAPITALA

• CagopioaaMi pe echipe centinuă 
■stă-seară. cu disputarea meciului 
restanță dintre formațiile Dinamo ș» 
Farul. Intilnirea se dispută in sala 
Dinam» și va începe la ora 19, Din 
pngraar.-u galet des prinde m meeiu- 
Tije : Duvidescu—An-.aî*.  Nuri, Cruriu— 
Rioăiie. C. Gheorghiu—Gh. Anton,

cite. I». 
Ini. M.
Ckeț» «i

• La

Dirmilreecit. N. CaNfa, 
loaescu. P. Cânpeuna.
T. Bzserab.

Cluj a început turneu]
in vederea alcătuirii echipei 

reprezentative de tineret pentru me

ciul cu RP. Bulgaria. Iată rezulta
tele : Gh. Vincze (Cluj) b.p. P. Toth 
(Oradea). C. Gruiescu (Bocșa) b.p.
O. Gorea (Reghin). Z. Pazmani (Ti
mișoara) b.p. A. Iliescu (Medgidia),
P. Anghel (București) b.p. A. Murg 
(Cluj), L 
Al. Bora
va). b.ab.
Moldovan
(Cluj), L Negru (Cimpulung. Muscel) 
b.p. N. Bâleaau (Galați). L Viși- 
nescu (Cimpulung Muscel) egal cu 
V. Tudose (București). L Hodoșan. 
(Reșița) b.p. C. Ghiță (București). 
Gh. Pieior (Timișoara) egal cu AL 
Spătaru (Bacău). L Manole (Cimpu
lung Muscel) bab. 3 M. Staicu (Bucu
rești).

Bogdan (București) b.pu 
(Cluj), C. Buzuliuc (Craio- 
2 AL Moldovan (Cluj). N.

(Reghin) b.p. Al. Murg

P. RADVANI și
CAC®VEANl’-corespondenți

de

retrogradare). CFM fosila - Tehno- 
mefal Timișoara «i. Dinamo Brasw-V o- 

-iăiu la Capitală, Știința înub 
nețte pe fo/Mrim Talan Jan. iar Dinam» 
jo»e> ca Tractorul Brufoo. Meciurile 
ș'at programate. h această ordine, afi
ne liraăeaiâ, <te la ora 10, pe terenul 
Di na Ml

va lua Știința București revanșa asupra RapkW,
» » J -gr- ar —

in tefbial rafinatului feminin?

I»t> prog-âwul eeiorlahe jocuri ale 
etapei: BL€lRE:jTl; Caafecția - Pro
gresul ff): UȘI: e.SJi.S. - Steaua 
(■): TTMIȘ0AR4: Știau - Științe
Tg. Mureș (m); Constructorul - S.S.E. 
Pwrașcto (f); BRAȘOV: Tractorul- 
Faianța Sighișoara (f); PLOIEȘTI: 
SAE. - S.S.E. Constanța (D: ORADEA: 
Favorit - Mureșul (f); SIBIU: G.S.M.- 
G-S.S. Banatul Timișoara (f).

CAMPIONATUL K CALIFICARE

it Coostructo-
16-35 (7-17) ți 
Pitești—Voința 
si 13-29 O-13>.
Știința Curtea
Brașov 5-14

. de motociclism. de la
Prima fază a campionatului re

publican de motocros — care a avut 
toc la Pitești — a scoc în evidență 
eiteva aspecte importante. In primul 
rind. se cuvine să vorbim despre ma
rele număr de spectatori care e-au 
înșiruit pe traseul întrecerii atit sim- 
teătă după-amiază cit și duminică di
mineață. Intr-adevăr, peste 10 000 de 
spectatori au stat ore in șir — do
vedind o disciplină demnă de laudă 
— pentru a asista la lupta dintre 

motocrosului rominesc. 
care le-au dăruit con- 
entuziasmul pe care 
in tot timpul înire- 

subliuîat dragostea de 
sportul cu mo-

maeștrii 
Aplauzele pe 
curenților șj 
bau arătat 
<?erilor, au
care se bucură 
tor pe toate meleagurile țării. In 
plus, trebuie să adăugăm că prima 
fază a campionatului de motocros a 
prilejuit și organizarea unor frumoase 
excursii turistice. Mii de locuitori ai 
satelor din împrejurimi au venit în 
excurs» la Pitești. Cu acest prilej, 
ei au admirat noile blocuri ce se ri
dică in vechiul oraș de pe Argeș, și 
minunatele priveliști pe care le oferă 
împrejurimile orașului. Concursul la 
care au asistat a fost încă 
de atracție ia programul 
lor. - •*

In aceste întreceri tinerii 
vedit foarte bine pregătiți, reușind 
deseori să se impună în întrecerea 
cu cei consacrați. Atit în competiția 
pentru începători cit și in cea dotată 
cu ..Cupa F.R.M." am avut ocazia să 
remarcăm o seamă de tineri faian
țați. bine pregătiți și foarte grijulii 
cu mașinile pe care le pilotau. Este 
cgzul alergătorilor Nicolae Ciolpan 
(Voința Pitești), Vasile Savin (Meta- 
hd București), Costache Strfru (Dina
mo București), D. Turbach 
Timișoara), Vasile Solomon 
București), Florian Bejan

un punct 
excursiei

s-au do-

(Voința 
(Dinamo

(C.S.M.

Ra^id, Ști ista, Vaiața Râurești și Mureșul Tg. Mureș 
își ur disputa titlul de cawipimă la fete

a condus pînă în minutul 38 (42—34). 
După eliminarea Dorinei Marian, Uni
rea a slăbit evident ritmul, permi- 
țînd echipei Știința să egaleze și 
să înscrie în ultimul minut „coșul" 
victoriet

VOINȚA BUCUREȘTI-MUREȘUL 
TG. MUREȘ 54—61 (23-30). După o 
repriză echilibrată, mureșencele s-au 
distanțat in cea de a doua la 20 puno 
te. pentru ca în final Voința să re
vină Și să micșoreze diferența.

După acestî rezultate. Rapid și 
Știința (seria I), Voința București și 
Mureșul Tg. Mureș au acumulat 
punctele necesare calificării în tur
neul final.

Rezultatele de aseară : Unirea — 
Voința Brașov 69-56 (34 -24). Voința 
Tg. Mureș — Voința București 63—32 
<24-12). Mureșul — Voința Oradea 
53-42 '29-1D, Rapid - Știința 50-44 
(20-23.

VASILE KADAB-coresp.

Pitești
Reșița), AI. Doteu (Steaua). $. lones- 
cu (Voința București), L. Mitre a (Me
talul București), I. Penciu (Dinamo 
București), Nicola e Tudor (Metalul 
București), Șt. Balogh (Dinamo Bucu
rești).

HANDBAL ÎN 7 : Stadionul Tine
retului, de 
Progresul 
Rapid (f).

la ora 16.30 : Confecția 
(f); Știința București

CIFRELE AU CU VIN TUL
' Concursul de selecție, desfășurat 
recent în Capitală, a încheiat prima 
etapă a pregătirilor sportivilor noștri 
fa vederea dublei întîlniri cu repre
zentativele R.P. Ungare. întrecerile 
celor 16 jucătoare și tot atîția jucă
tori, au avut darul să demonstreze 
modul în. care selecționabilii au înțe- 

’lea să respecte programul de antre
nament -și stadiul de pregătire atins. 
Mulți dintre sportivii vizați pentru 
cele două loturi republicane au obți
nut rezultate care dovedesc că s-au 
preocupat intens de îmbunătățirea 

’pregătirii lor tehnice și fizice. Astfel, 
colectivul die antrenori va avea — în 
perioada de „finisare- a echipelor — 
mai puțin de lucru cu Ileana Gear- 
faș, Cornelia Moldoveanu, Ioana Got- 
hardt, Cristina Szocs, Florlca Lupu- 
șan, C. Rădulescu, Dumitru C. Du
mitru și T. Szemanl, care au arătat 
multă precizie în lansarea bilei. Cu 
ceilalți însă... Dar mai bine să ne 
oprim asupra unor cifre.

și Maria Stanca 
sută de bile mixte

ceea ce de- 
pregăUre. De 
să se califice 
V. Nicolescu,

SPORTUL POPULAI
Peg. a 6-a Nr. 4231

Elena Predeanu 
au doborit dintr-o 
doar 333 și respectiv 343 popice, fiind 
eliminate din concurs, 
monstrează delăsare în 
asemenea nu au reușit 
î“ returul competiției
I. Victor și L. Megyeșl, care au rea
lizat 804, 801 și, respectiv, 788 p.d. 
Acești jucători, bine dotați, cu ex
periență, care la penultima verificare 
s-au clasat pe locuri fruntașe, dădeau 
mari speranțe, dar se pare că s-au 
culcat pe lauri. Cu mult sub posibi
litățile lor au evoluat tinerele ele
mente Margareta Paveliuc, Irina 
Sasz, Cristina Iosifescu, I. .Vass, I. 
Varga, C. Antonescu și C. Constanti- 
nescu, pe care prezența în loturile 
de perspectivă ale țării ar fi trebuit 
să-i stimuleze în antrenament. Mae
strul sportului Petre Purje încă nu 
a înțeles că nu trebuie să se pregă
tească în... salturi (chiar el a recu
noscut că a venit la București nean
trenat) iar fostul campion mondial 
Ion Micoroiu, a rămas la fel de inegal 
în comportare: 815 în tur și 878 în 
retur.

★
Iată acum clasamentele după pri

ma etapă a campionatului :
125 cmc: Tr. Maearie (Dinamo) 1 

punct ; Puiu Ovidiu (St. r. Brașov) 2 
p; Tudor Popa (Metalul București) 
3 p; P. Fischer (Voința Sibiu) 
Al. Ioneeeu (Voința București) 
I. Szasz (Steaua) 6 p ; Marin 
(Voința București) 7 p; Al.. 
(Steaua) 8 p; M. Ciocilteu (Metalul 
București). 9 
na Cîmpina)

175 cmc:
Șt. Iancovici
I. Szasz 3 p ; FI. Ștefan (Loc. Plo
iești)
5 p;
6 p:

250
punct ; K. Rautenștrauch (Voința Si
biu) 2 p ; E. Seiler (Metalul București) 
3 p; Al. Schuler (Steaua) 4 p; M. Dă- 
nescu (Steaua) 5 p: P. From (St. r. 
Brașov) 6 p; O. Stephani (St. r. Brac 
șov) 7 p; Tr. Macarie 8 p; E. Ke- 
resteș (Steaua) 9 p: Gr. Berenyi 
(Voința Timișoara) 10 p.

350 cmc: M. Dănescu 1 punct ; Gh. 
Ion (Steaua) 2 p; E. Keresteș 3 p; 
Al. Schuler 4 p; O. Stephani 5 p; 
M. Ghiță (Voința București) 8 p; W. 
Hirschvogel (C.S.M. Reșița) 7 p: V. 
Szabo (Dinamo) 8 p ; P. From 9 p.

4 p;
5 P ; 
Voicu 
Dalcu

p; M. Termentu (Poia- 
lft p.
Puiu Ovidiu 1 punct; 
(Metalul București) 2 p;

4 p; I. Ioneseu (Șt. r. Brașov) 
I. Lăzărescu (Voința București) 
H. Rether (Voința Sibiu) 7 p.
cmc: Mihai Pop (Dinamo) 1

ION DUMITRESCU

De la I. E. B. S.
— Pentru cuplajul: fotbal—LOTUL. 

OLIMPIC R.P.R. — UNIVERSIDAD 
(Chile) și rugbi, GRIVIȚA ROȘIE — 
STEAUA din 5 mai de pe stadionul 
„23 August" biletele se găsesc de 
vînzare la casele obișnuite.

— Casele din str. Ion Vidu și agen
ția Pronosport din cal. Victoriei nr. 2 
vînd și bilete pentru gala de box 
STEAUA-PROGRESUL BRĂILA de 
la sala Floreasca din 5 mat

— La toate acțiunile sportive, bile
tele se găsesc de vînzare în ziua 
competiției la casele bazelor sportive 
respective.

VOLEI:
17 : Tractorul Brașov 
(m) și Rapid 
București 
turneului 
publican.

Sala Floreasca, de la ora
Știința Cluj 

București — Dinatno 
— meciuri în cadrul 
al campionatului re-

(m.) 
final

MIINE

HANDBAL ÎN 7: Stadionul Dina
mo, de la ora 10 : Știința București — 
Rafinăria Teleajen (m) ; Dinamo —> 
Tractorul Brașov (m).

RUGBI: Teren Unirea, de la. 
9.30 : Unirea — Gloria (categ. 
Stadionul „23 August", 
14,45 : Steaua — Grivița Roșie.

de la

ora
A):
ora

Olimpia, ora 10,45 : Știin- 
Bucureșii — Știința Craiova 
B) ; Stadionul Dinamo, de In 

10.30 : Dinamo Obor — C.S.M.

FOTBAL : Stadionul „23 August**)  
ora 17: Selecționata Olimpică a. 
R.P.R. — Universidad Santiago ; Sta
dionul 
ța 
(cat.
ora
Reșița (cat. B) ; CAMPIONATUL RE
PUBLICAN DE JUNIORI : Stadionul 
„23 August", teren IV, ora 8.36: S.S.E. 
Nr. 2 — C.S.Ș. ; ora 10.15 : Centrul 23 
August — S.S.E. Nr. 1 ; Stadionul

Iii name 
Galaț»;-,

narao, teren I, ora 8,451 
București — Siderurgistul 
teren II, ora 11 : Dinamo Obor — Me
talul București ; Stadionul Ciulești, 
ora 10.45 : Rapid — Dinam» Piteșt»; 
Stadionul Voința, teren I, era !•: 
Voința București — Știința Bucu
rești.

POLO : Ștrandul Tineretului, de Ta 
ora 10: Știința București — Dinamo 
București și Steaua — Rapid.

A ajjârut revista 1
SPORT și TEHNICA .

Nr. 4

Produce și livrează

TRAIAN IOANITESCU

Judecind după mediile totalizate in 
cele două manșe ue maesua sportului 
Ținea Balaban (369.5) și Ecaierma An- 
tonovici (365,5) s-ar putea crede că 
acestea au avut o comportare mulțu
mitoare. Adevărul este insă eă în 
prima parte a concursului Ținea Ba- 
laban a evoluat sub orice critică, 
realizînd doar 346 p.d, iar Ecaterina 
Antonovici i-a urmat exemplul in re
tur cînd a doborit din lto bile 345 
popice! Cînd te gîndești că aceste 
jucătoare ne obișnuiseră cu rezultate 
peste 400 p.d., nu-ți poți explica 
comportarea lor, altfel decît prin 
neglijarea programului de antre
nament.

După cum se vede, este vorba de 
superficialitate în procesul de pre
gătire. Eiiminînd comoditatea și mun
cind serios în timpul care ne mai 
desparte de dubla întilnire cu echi
pele R.P.U., sportivii amintiți pot 
atinge o formă bună, dovedind că me
rită să fie selecționați in echipele 
reprezentative.

Produse de I. I. S. Băiculeșh 
sini hrăndoare și gustoase 

Consumafi produsele Fabricii 
I. I. S. Băiculești

Din sumarul bogat și variat al a- 
cestui număr menționăm 
materiale;

— Cu viteză supersonică 
titudini.

Despre elicopter.

— Aici stația ¥02.

„Clapa verde" schiță 
fantastică.

— Oameni pe creste — 
din Retezat.

următoarele,

la mar*  al-

umoristicM-

fotoreportaj

— Motociclete de construcție spe
cială.

— Automobile de curse.

— Războiul și

— Sub calota 
Nord.

— Planorismul

automatizarea.

de gheață a Polului

de la „a" Ia ,x“.

— Efectele exploziilor nucleare.

— Orbitele sateliților artificiali.

— în întîmpinarea concursurilor de 
poliatlon radio.

— Magazia, Știri, cuvinte încruci
șate...

și alte articole, reportaje, materiale 
tehnico-științi lice de aviație, radio
amatorism, motociclism, tir, turism 
etc.

ÎNTREPRINDERII INDUSTRIALĂ LOCALĂ
„LAZĂR 0D0N“ TG. MUREȘ

fire de masă plastică pentru tapițerie (KEDER) 
precum și diferite profile și tuburi pentru 
împletituri in culori și dimensiuni variate;

Comenzi și informații - Tg. Mureș, str. Bolyai 20 telefon 3077 - 3211. - - 
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a 
Pregătiri pentra canpiinahl republicai pe echipe AZI DUPĂ-AMIAZĂ, LA FLOREASCA,

Acum încep, de fapt, primele ..probe!" Returul Rapid-Dinamo
SS na așteptăm luna... iulie ! Este, 

«e »aee, hotărîrea majorității specia- 
WHIai ou privire ia importanta com- 
■petițâe atletică, campionatul republi- 
ewn pe echipe <Te regiuni. Această 
înțelegere firească a roiului pe care 
St au pregătirile — sub toate aspec- 
Wte — înaintea unor întreceri de a- 
semenea amploare, este reflectată în 
măsurile și (preocuparea existentă 
încă de pe acum în toate regiunile 
țării. Ploieștiul — centru atletic cu 
«mele succese frumoase ți cu mari 
posibilități — nu face, desigur, ex
cepție. Ne-a convins de acest lucru 
dfceutia purtată eu tov. VASIlE 
BOȘCA, vicepreședinte al consiliului 
regional UCFS.

— Practica a dovedit că, de fapt, 
primele „probe" trebuie trecute mult 
inoăntc ca arbitrii să cheme la start 
■atUeți». Este vorba de îndeplinirea 
unor sarcini importante, de multe 
ori hotărîtoare, ce revin antrenori
lor în ceea ce privește selecția și 
pregătirea ooncurenților, promovarea 
curajoasă a elementelor tinere, sti
mularea atleților în direcția realizării 
iMioc performanțe superioare etc.

— Ce măsuri s-au luat, pe această 
linie, în regiunea Ploiești ?

— Sin tem datori o reabilitare după 
.rezultatele slabe ale juniorilor la 
primul concurs oficial în aer liber 
din acest sezon. Și, trebuie spus că 
această comportare, se explică, pe 
lingă alți factori, tocmai prin lipsa 
anei temeinice munci de pregătire, 
făcută din vreme, în vederea parti
cipării la această importantă com
petiție. Or, tocmai acest lucru dorim 
să nu se mai repete la campionatul

Un frumos succes la Sofia
ZUc4e trecute s-au desfășurat pe sta

dionul „ Vasil LevsU“ din Sofia cam
pionatele universitare de atletism ale 
R.C. Hw’.garia. i^a întreceri au fost in- 
vitați și o serie de a*leți din R.P. Ro- 
mînă, R.P. Polonă și R.S.F. Iugo
slavia. Concurent ii noștri au obținut 3 
victorii. Cel mai valoros rezultat a fost 
realizat Cornel Porumb cu 2,03 m 
la măițime (a avut o încercare bună 
și la 2,08 m dar a ratat-o!). Iată cî- 
teva rezultate: BĂIEȚI: 400m: 2. S.

59,5 (în serii 50,2); 110 mg: 2. 
Iz Preda 15,1 (în serii 14.9 rec. per- 
swial); 3. M. Ursac 15,2; 400 mg: 1. M. 
W<ns»c St,5; 2. I. Marconi 55,9; tnăl- 

țz ■ ■■ :------------- ...

CORNEL PORUMB
------------

CONCURSURI... REZULTATE
ORADEA. Comisia orășenească a or

ganizat un concurs la care au participat 
atleți de la Crișana și SSE. Cîtevș re
zultate: BĂIEȚI: 100 m: E. Golner 
11,4; 200 m: I. Nviri 24,5; înălțime: 
N. Macovei (Steaua) 1,90; disc-. St. 
PaKwt 41,75; FETE: 100 m: Ev. Mesza- 
ros Î3.(h M. ■Costin 13,1; 300 m: S. 
Ror 45.8: disc: Ec. Fekete 32,09. (I. 

si 1. Oprea — coresp.).
ROȘIORI. Pe stadionul CFR a avut 

ioc o competiție care s-a bucurat de par- 
«ăcipaoea a l<>8 de juniori și junioare de 
la asociațiile Știința, Victoria și Mcca- 

torul. JUNIORI I: 100 m: G. Duțu 
12,7; (100 m: D. Alexandru 2:16,0;
greutate (0 Irg): N. Ricu 13,00; JU
NIORI II: 80 m: I. Croitoru 11,0; 
Sraățffwre.- Gh. Buică 1,50; JUNIOAREI: 
.299 m: M. Corbeanu 28,8; JUNIOARE 
II: 00 m: I. Georgescu 9,2; 500 m:
G. Cutulca 1:36,0. (T. Negulescu —
e&resp).

4UUJ. Faza pe oraș a campionatelor 
•școlare a cunoscut un Xiu-mos succe».

Numai la proba de tetratlon. de pildă, 
au luat parte 29 de echipe de băieți și 
24 echipe de fete, însumind 323 de 
concurență. Clasamentele pe echipe; 

i: 1. Sc. m. Gh. Barițiu 1607 p;
2. Sc. m. N. Bălcescu 1 289 p; fete: 
1. Sc. m II 1 252 p; 2. Șc. «i. 10 
1 147 p. (P. Kagy — cwesp).

BUCUREȘTI. Cu prilejul ultimelor 
concursuri organizate pe stadionul Tine
retului au fost înregistrate cîteva rezul
tate remarcabile: FETE; lungime: G. 
Radulescu 5,68; I. Caragea 5,48; înăl
țime: El. Vîrlan 1,58; BĂIEȚI: 100 m: 
D. Iordan (junior cat. a 11-a) 11,0’.; V. 
Porojan 11,1.

TIMIȘOARA. Concurs organizat pe 
stadionul ,,23 August". BĂIEȚI: 100 
m: E. Jerger 11,2; prăjini: G. l’iknlski 
3.50; greutate: I. Timar 13,48; disc: 
M. Plev 45,64: FETE: 100 m: V. Se- 
Fores 13,2; 000 m: R. Color 2:28,7; 
gmUstr: V. Băndărău 10.50. f/.tn. Gro- 
zeseu yi L. — ceresp.).

pe echipe. In prezent, se lucrează in
tens la centrul orășenesc de antre
nament, unde 12 antrenori urmăresc 
cu grijă și atenție pregătirile atle
ților ale căror performanțe îi reco
mandă pentru echipa regiunii noas
tre.

— Rămîne de rezolvat problema 
alcătuirii' echipei pe întreaga regiune. 
Cum v-ați gîndit să procedați ?

— In calendarul regional, comisia 
de atletism a prevăzut două con
cursuri a căror desfășurare, de ase- 
menea, pregătită temeinic, credem 
că ne va ajuta la selecționarea ce
lor mai buni atleți. In general, îna
intea fiecărei etape a campionatului 
republican au fost programate con
cursuri regionale, interdngiuni etc. 
care să dea posibilitate antrenori
lor și sportivilor să facă un prețios 
schimb de experiență. Astfel, înain
tea primei etape vor avea loc con
cursuri la 18—19 mai și 22—23 iunie 
cu participarea atleților din diferite 
raioane, urmărindu-se în special com
portarea sportivilor din Cîmpina, 
TîrgevișSe și Buzău.

— Ce și-a mai propus comisia re
gională ?

— Cu toate că analiza acestei co
misii, in cadrai consfătuirii regio
nale, a fost cam mult aminată, mem
brii comisiei fiind astfel lipsiți de un 
ajutor efectiv în orientarea activi
tății lor, comisia și-a propus diferite 
obiective. Astfel, în afara reorgani
zării centrului de antrenament și a- 
daptarea calendarului regional în ra
port de această importantă competi
ție, se va acorda o mai mare aten-

rime: 1. Porumb 2,03: 3. Al. Spiridon 
1.95; triplu: 2. D. Vlldescu 15.13; 
suliță: 3. W. Sokol 61.54; FETE: 100 
m: 3. Ol. B^vrangic 12.7; lungime: 2. Ol. 
Borantic 5,52 m; Înălțime: 2. S. Disci* 
lescu 1,50: disc: 1. El. Cosac 41,60.

★
Frumosul stadion din Galați, același 

care a găzduit anul trecut întrecerile 
atleților pentru titlurile de campioni 
republicani, va adăposti la sfîrșitul săp
tămânii viitoare concursul de primăvară 
al seniorilor. Este prima mare competi
ție din acest sezon la care vor lua parte 
cei mai valoroși atleți din țara noa
stră. 

ție campionatelor raionale de atle
tism care în prezent se desfășoară 
numai la Tîrgoviște, campionate care 
— asemenea anilor treenți — pot 
contribui în mare măsură Ia depista
rea unor elemente talentate, cu pers
pective de a fi promovate în echipa 
reprezentativă a regiunii. De aseme
nea, prin colegiul de antrenori, va 
fi pe larg analizată comportarea a- 
tleților, la cele două concursuri pre
mergătoare etapei regionale a cam
pionatului pe echipe, fiecare antre
nor avind sarcini precise de a asi
gura, pe probe, selecționarea cea 
mai judicioasă a atleților. In această 
perioadă vor fi organizate tentative 
de stabilire a noi recorduri raionale 
și regionale — stimulent puternic în 
pregătirea sportivilor — și credem 
că așa cum, de exemplu, anul tre
cut au fost stabilite 52 recorduri re
gionale, și în această primăvară a- 
Ueții vor „provoca" multe modifi
cări in statisticile noastre.

Așadar, preocupare. inițiativă, 
muncă intensă de pregătire, cu mult 
înainte de data concursului. Un drum 
firesc care de fiecare dată duce 
spre succes.

i Nu se poate fără... 
bilet de intrare!

J Există o indicație a Consiliu- 
i lui General al UCFS ca in pau- 
j zele meciurilor de fotbal, mai cu 
S seamă a celor de categoria A și

B, să fie organizate concursuri de 
i atletism. Asemenea întreceri sini 
' organizate cu regularitate în toate 

orașele țării și ele se bucură de 
atenția cuvenită. Iată insă și un 
exemplu negativ... ,

Zilele trecute a avut loc la 
Knz. Vilcea o intilnire de fotbal 
foarte atractivă intre Unirea din 
localitate ți Chimia Făgăraș. O 
seamă de atleți vilceni s-au și 
pregătit pentru concursul demon
strativ la care aveau să participe 
far profesorii de educație fizici 
au stabilit toate cele necesare 
pentru reușita acestei demon
strații.

La stadion insă au avut marea 
surpriză să constate că nu li se 
admite accesul fără... bilet de 
intrare. Au urmat discuții, tmele 
chiar pe un ton cam prea ridi-{ 
cat, dar organizatorii meciului ț 
de fotbal nu s-au lisat indtsple- J 
caU de nici unul din argumen- ț 
tele atleților ți n-au vrut si le I 
admită demonstrația fără bilet de * 
intrare. Pini la urmă lucrurile •> 

, s-au rezolvat in sensul dorit, darj 
numai la intervenția organelor l 

* sportive locale.
I Este și acesta tm exemp'u ritre ' 
* arată dezinteresul manifestat «c J 
4 MS tovasăți din Rm. t'Sees J 
ț pentru activitatea de atletism. { 
ț Așteptăm acum să vedem ce mi-« 
J suri se vor lua pentru a se curma J 
1 o asemenea stare de lucruri! •

La 9 mai, start in „Cursa Păcii*’

A fost formată echipa R. P. Romine
După cum se știe, cicliștii romiru 

care se> pregătesc pentru cea de a 
XVI-a ediție a „Cursei Păcii" au 
participat la citeva întreceri desfă
șurate in R.S. Cehoslovacă. Cu pri
lejul acestor concursuri, la care au 
luat startul și cei mai buni alergători 
din R.P. Polonă și R.S. Cehoslovacă, 
tehnicienii care au însoțit echipa și-au 
putut da seama de valoarea pe care 
a atins-o fiecare rutier din lotui nos
tru. Pe baza performanțelor realizate 
atei și în cursele anterioare a fost 
alcătuită — eu aprobarea biroului fe
deral — echipa care ne va reprezenta 
începind de la 9 mai în „Cursa Pă
cii". Iată componența ei : ION AR- 
MLEANU, ION COSMA, CONSTAN
TIN DUMITRESCU, GHEORGHE RA
DULESCU, ION STOICA și WALTER 
ZIEGLER. Rezervă: Gh. Neagoe. An

trenorul echipei este ERNEST GOL- 

' GOȚI.

In primul meci:
Marți după-amiază, în continuarea 

turneului final pentru locurile 1—4 ale 
campionatului republican masculin de 
volei, deschiderea programului au ofe
rit-o Tractorul Brașov și Știința Cluj. 
Au învins brașovenii ou 3—2 (15—13, 
11—15. 15—3, 9—15, 15—8) mulțu
mită omogenității mai mari a lotului, 
activității creatoare a lui Fieraru și... 
inferiorității clujenilor în pregătirea fi
zică. x

în încheierea primei părți a turneu
lui final, Rapid a repurtat o categorică 
victorie asupra echipei Dinamo Bucu
rești: 3—0 (13, 12, 8), la capătul unei 
dispute frumoase și echilibrate, așa cum 
v-o dovedește filmul meciului de mii 
jos. (Desfășurarea jocului de marți 
constituie o convingătoare -invitație La 
revanșa Rapid-Dinamo de astăzi după- 
amiază de la ora 18,30, in deschiderea 
căreia se vor întîlnl din nou, la ora 17, 
Tractorul Brașov și Știința Cluj).

SETUL I: 0—3, 2—3, 2—4, 2—5,
3—5, 3—6 (Corbeanu din serviri), 4—6 
(Nicolau din servici), 4—7 (Drăgan 
trage afară), 4—8 (Ardelea trage afară), 
5—8 (Ardelea, din servici primit greșit 
de Cristca), 6—8, 7—8 (atac Grigoro- 
vici), 7—9 (atac Schreiber), 8—9 
(Cristea trage afară),9—9 (Ardelea din 
servici primit greșit de Schreiber),
9—10 (atac Schreiber), 9—11 (Cor
beanu, din servici primit greșit 
de Ardelea), 10—11 (Nicolau, din 
servici primit greșit de Pău- 
noiu), 10—12 (atac Păunoiu), 10—13 
(minge trasă de Drăgan în aut), 11—13 
(Drăgan „pune“ între liniile dinamo- 
viste), 12—13 (Grigorovici trage moale 
în blocajul advers, de unde minge cade 
pe sol), 13—13 (Dcrzsei trage în fi
leu. pe care mingea se plimbă și iese 
afară), 14—13 (Plocon, din servici pri
mit greșit Je Cozonici), 15—13 (atac 
Ardelea).

SETUL AL II-LEA: 1—0 (Nicolau 
din servici), 1—1 (Schreiber, din ser
viri), 2—1 (atac lifuit Plocon), 3—1 
(atac Grigorovici), 3—2 (Nicolau tri
mite îa plasă), 4—2 (Drăgan, din ser
viri primit greșit de Corbeamt), 4—3 
(atac Sdirriber), 5—3 (atac Grigoro
vici), 5—4 (atac CorWaira). 6—4 
(Cristea trage afară), 6—5 (pre] «a re 
greșită Ardelea), 6—6 (Dcrzsei. din 
serviri), 7—6 (Grigorovici, din servici 
priant greșit de Scbreiber). 8—6 (pre
luare greșită Cozonici), 9—6 (atac 
Bărbuță. 9—7 (atac Driea«). 10—7 
(atac Plocon). 10—8 (atac Păanoia).
11— 8 (atac Pioe-n). 12—8 (PUm. 
din serviri), 12—9 (aoc Coiioou),
12— 10 (atac Piimoia). 12—11 (Lipea, 
<bn serviri primit greșit 4e ArMea). 
12—12 (Dră?« trage m pUsâ). 13—12

„Veteranul" formației noastre re- 
preaentative erte Constantin Dumi
trescu. Ei participă pevtru a IX-a 
oară la „Cursa Păcii". Singurul de
butant în această mare competiție 
este tinărul Ion Ardeîeanu.

In ultimele zrie ciciiștii romini au 
făcut antrenamente pentru omogeni
zarea formației și pentru ridicarea 
potențialului ei in etapa contra-ctx>- 
nometru pe echipe.

Luni va avea loc la Praea o cursă 
ciclistă la startul căreia se vor pre
zenta o serie de alergători de va
loare din R.S. Cehoslovacă și din 
alte țări. Cicliștii noștri și-au dat 
adeziunea de principiu pentru parti
ciparea la această cursă. De astăzi 
încep să sosească la Praga delega
țiile de cicliști cane vor participa la 
cea de a XVI-a ediție a „Cursei Pă
cii". Printre ei se află majoritatea 
celor mai buni alergători amatori din 
lume.

3-0 (13, 12, 8)
(Ardelea, din servici primit greșit da 
Cristea), 14—12 (preluare greșită de Co
zonici), 15—12 („dublă“ la Cristea) 

SETUL AL III-LEA : 0—2, 1—2
(preluare greșită la Cozonici), 1—J 
Păunoiu din servici), 2—3 (dublă la 
Corbeanu), 3—3 (Nicolau, din servici), 
3—4 (atac Păunoiu), 3—5 (atac Cor
beanu), 4—5 (I)răgan!), 5—5 (atao 
Grigorovici), 6—5 (atac Grigorovici), 
7—5 (neatenție la dublaj), 8—5 (du
blaj întîrziat Derzsei), 8—6 (Minccv —- 
în plasă). 9—6 (Cozonici — afară),
10—6 (Derzsei „pune*... îri fileu),
10— 7 (atac Lipan), 11—7 (Nicolau!),
11— 8 (Păunoiu îl fentează pe Mincev),
12— 8 (Plocon!), 13—8 (Corbeanu — în 
fileu), 14—8 (Nicolau plasează întră 
centrii dinamoviști), 15—8 (Grigorovici, 
din servici, pe poziția 5 a terenului 
dina mo vist, acolo unde în genere ra- 
pidiștii au găsit locuri descoperite).

Întîietatea a hotărît-o, așadar ran
damentul echipelor în apărare și mai 
precis linia a Il-a, unde rapidiștii au 
știut tot timpul ce vor și au acționat ca 
atenția continuu concentrată, prote- 
jînd cu dîrzcnie fiecare părticică de te
ren și transformând aproape fiecare mo
ment defensiv într-un contraatac. Aceasta 
spre deosebire de dinamoviști. care (ca 
excepția lui Păunoiu) au acționat nervos, 
din cauza lipsei unui conducător de joo 
de mare siguranță (așa cum au fost 
Drăgan și Mincev la Rapid). Nervo
zitatea a provocat, în primul rînd, scă
deri grave la dublaje și, în general, în 
linia de fund a dinamoviștilor și apoi 
multe rateuri în finalizarea atacurilor. 
Din echipa rapidiștilo-r s-au remarcat 
îndeosebi Drăgan și Plocon. De la 
Dinamo — Păunoiu.

Meciul a fost condus bine de arbitrul 
maghiar Laszlo Or may.

In partidele de joi: Dinamo-Științ* 
Cluj 3—2 (15—6, 20—18, 10—lS9
10—15, 15—13), Rapid — Tractorul 
3—0 (8, 5, 7), două rezultate expli^ 
cate foarte bine de comportările ante^ 
rioare ale învingătoarelor. Foarte slab' 
— neatent și inegal — a fost la primul 
meci arbitrajul: Costin Mușat (Coo- 
stanța).

în meciurile de ieri : Dinamo—Tracto
rul 3—0 (12, 12, 13); Rapid—Științu 
Cluj 3—0 (8. 5, 4). Probleme mai corn- 
piicate. rvim se și vede de altfel, a avut 
doar Dinamo ore, ca și joi, a jucat fărl 
Schreîher, accidentat. Știința Cluj i-a 
opus Rapidului formația secundă, odih- 
n'c 1 majoritatea titularilor pentru mo- 
cial de ari ca Tractorul, în care luptă 
pentru locul 3 in clasament. La ora ao- 
tuală. în fruntea clasamentului se află 
Ropids - rmată în ordine de Dinamo, 
Tractorul și Știința Cluj.

CONSTANTIN FAUR

Activitatea la zi
O INTERESANTA COMPETIȚIE : 

„CVPA DINAMO-

Cîcîîștii ®n București și Ploiești 
iți dispută intiietatea într-o intere
santă competiție, de două etape, do
tată cu trofeul „Cupa Dinamo". Ast
fel. seniorii se vor între: astăzi
după-am-azâ. pe șoseaua București— 
Ploiești (varianta Buftea!, cu pleca
rea la ora ÎS de la km 8 (aeroportul 
Bănea-a), intr-o cursă de 100 km. Du- 
mir.icâ diauneața ee va desfășura 
etapa a Il-a. In programul de mi ine 
figurează probe pentru țoale catego
riile de alergător-.: avansați — 120 km; 
tineret, pistarzi — 60 km ; jaoiori 
eat. I — 40 km ; juniori cat. a Il-a — 
30 km ; biciclete de seaaicwvse — 
X km ; bwieăeie de turism — 10 km. 
întrecerile au loc pe șoseaua 
București—Alexandria. Plecările și so
sirile vor fi marcate in dreptul bor
nei kilometrului 8. Primul start se 
va da ia ora 9.
AZI ÎNCEPE „CUPA REGIUNIEOR’

Azi ți mime are loc, pe șoselele 
din împrejurimile orașului Cluj# 
prima etapă a „Cupei regiunilor" re
zervată juniorilor și tinerilor cicliști,
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SPORTIVI ROMINI PESTE HOTARE IN „CUPA DAVIS11

După prima zi: R. P. Romină Elveția 20
Pline, la Budapesta

CSM Cluj-Vasutepitok, în finala CCE 
la tenis de masă

Pentru a doua oară în cele trei ediții 
de pînă acum ale Cupei campionilor eu
ropeni, echipa noastră CSM Cluj s-a 
•alificat în finala competiției. Cîștigă- 
•oare a primei ediții, formația campioană 
a R.P. Romîne susține mîine la Buda
pesta o întîlnire dificilă în compania 
puternicei echipe maghiare, campioană a

Concursul internațional
NISA 3 (prin telefon). — în conți- 

■marea întrecerilor de călărie don cadrul 
C. JI.I.O. de la Nisa, sportivii romini 
•/ii participat la diferite -probe, obținînd

„Crosul ziarului Pravda"
Mîine se vor desfășura la Moscova 

Întrecerile tradiționalei competiții 
atletice internaționale „Crosul zia
rului Pravda". Organizatorii au in
vitat o serie dintre cei mai va
loroși alergători de cros din Europa. 
Țara noastră va fi reprezentată de o 
echipă formată din: Constantin
Grecescu, Ovidiu Lupu, Ion Velicio, 
Toma Voicu, Dumitru Birdău și 
Nicolae Mustață.

Echipele reprezentative de scrimă in U.R.S.S.
Capitala, pe calea 
reprezentative de 
noastre care vor

Ieri au părăsit 
aerului, echipele 
scrimă ale țării 
întreprinde un turneu în U.R.S.S.

Printre sportivii care au făcut de
plasarea se află Giga Szabo, Ana 
Ene, Maria V icol, Tănase Mureșanu, 
Ionel Drîmbă, Constantin Stelian, 
Ș't’efan Haukler, Dumitru Mustață și 
Octavian Vintilă.

Delegația este condusă de tovară
șii Ilie Ene, vicepreședinte ai F. R.

Un grup de gimnaști 
la Varșovia

Tot ieri, un grup de gimnast! re
mind au părăsit Capitala, îndreptîn- 
du -se spre Varșovia, unde în zilele 
de 4 și 5 mai vor evolua în cadrul 
campionatelor Internaționale de 
gimnastică ale R. P. Polone. Au fă
cut deplasarea Elena Tutan, Iulia 
Podoreanu, Gheorghe Stanciu și 
Dragoș Simionescu. Grupul de gim- 
naști romini, condus de tov. Tudor 
Mărgineanu, vicepreședinte al Fede
rației de gimnastică, este însoțit de 
antrenorul Marcel Mărășescu și ar
bitra Eliza Nedelcoviei.

„Meciul cu echipa R. P. Domine-un examen dificil 
pentru selecționata R. D. Germane"

Apropiatul meci cu reprezentativa 
R. P. Romîne este viu comentat de 
Iubitorii fotbalului din R. D. Germană. 
Echipa noastră se află, după cum se 
ftie, după un remarcabil succes : ca
lificarea în optimile „Cupei Europei" 
inter-țări, iar partida de la București 
poate constitui prilejul confirmării 
valorii și formei bune pe care o de
ține în prezent echipa R. D. Germane. 

' Numai cu doi ani în urmă fotba
lul din R. D. Germană trecea prin- 
fr-o serioasă criză. Reprezentativa 
țării înregistrase înfrîngeri după in
fringed. Antrenorii noștri n-au depus 
Insă armele. Ei au muncit mult, rea
lizând astăzi o echipă omogenă, cu 
putere de luptă, calități evidențiate 
elocvent în meciul cu Cehoslovacia, 
de la Praga. O mare parte a meciu
lui selecționata noastră a fost nat 
dominată, dar în acest timp apărăto
rii n-au lăsat nici o clipă atacanții 
adverși în poziție de șut. Stoperul 
Heine (imbatabil în dueluri aeriene), 
Krampe (calm și elegant), Urban- 
czyk (specialist în atacuri prin alune
care), Librecht (deosebit de munci
tor) și Peter Ducke (autorul golului 
egalizator) au fost cei mai buni oa
meni ai echipe. Ei vor figura cu cer

tării sale, Vasutepităk. Invingătoarea 
acestei partide devine câștigătoare a 
trofeului pe anul 1963.

Vasutepitok va folosi probabil pe î 
Berczik, Rozsas și Halpern, iar echipa 
noastră va fi alcătuită din jucătorii Radu 
Negulescu, Dorin Giurgiucă, Gheorghe 
Cobîrzan sau Adalbert Rethi.

de călărie de la Nisa
însă — spre deosebire de primele zile 
— rezultate modeste. Luni, în proba de 
obstacole, A. Costea s-a clasat pe locul 
17. Marti a fost zi de odihnă iar miercuri 
s-au disputat două probe de categorie 
grea. în prima întrecere, A. Gostea ter
mină parcursul fără greșeală (singurul 
dintre călăreții noștri) și ocupă locul 
11 cu timpul de 30,5. în cea de a doua 
probă — forță — reprezentanții noștri 
nu s-au calificat pentru finală. Joi, în 
premiul „Alpilor maritimi" V. Pinciu 
(cu Bîrsan) se clasează pe locul 13, 
Gh. Langa (cu Simplon) pe locul 15 și 
0. Vlad (cu Vifor) pe locul 17. în 
„Marele premiu al orașului Nisa", G. 
Vlad (cu Nela) ocupă locul 13 (8 p.), 
iar V. Pinciu (cu Clasic) locul 15 (12 
p ). Vineri a fost zi de repaus. între
cerile continuă sâmbătă și duminică.

Scrimă și prof. Dionisde Tepșan. 
secretar general al federației de spe
cialitate.

Primele întreceri din cadrul tur
neului vor avea loc la Leningrad,

Turneul echipei feminine 
Rapid București in R.D.G.

Dînd curs unei invitații a federa
ției de volei, din R. D. Germană, 
formația feminină de volei Rapid Bu
curești a plecat alaltăieri în țara prie
tenă, unde va susține trei sau patru 
meciuri cu echipe fruntașe ale voleiu
lui german.

Lotul de tineret la lapte libere 
a plecat in R. P. Bulgaria

leii dimineață, lotul nostru de ti
neret, la lupte libere, a părăsit Ca
pitala, pierind la Varne, in R.P. Bul
garia, unde va susține două întâlniri 
cu selecționata de tineret a țării 
vecine în zilele de 5 și 6 mai. Au 
făcut deplasarea, printre alții, Tă- 
pălagă, Poalelungi, Marmara, Tampa 
și Chirilă.

titudine și in echipa ce va fi aliniată 
la București, deoarece antrenorii K. 
Soos și H. Studener nu vor efectua 
prea multă modificări. In formație 
va fi introdus portarul Zulkovskâ (pe 
care bucureștenii îl cuno6c încă de 
acum un an, când a apărat poarta 
echipei de tineret a R. D. Germane). 
De asemenea este posibilă introdu-

Corespondență 
din Berlin

cerea altor doi jucători : extrema 
stingă Vogel și interul stingă Linss.

Partidei de la București i se acordă 
cea mai mare atenție, întrucât acest 
meci constituie pentru reprezentativa 
de fotbal a R. D. Germane o serioasă 
verificare înaintea partidelor cu Un
garia din cadrul „Cupei Europei" și 
a preliminariilor' olimpice, cu echipa 
R. F. Germane. Antrenorul K. Soos 
ne spunea că „jocul din capitala Ro- 
miniei este deosebit de greu, poate 
cel mai greu dintre toate „examene
le" din acest an".

De ieri, reprezentativele de tenis 
ale R. P. Romîne și Elveției au în
ceput întrecerea din cadrul primului 
tar al „Cupei Davis". Două victorii 
ale sportivilor noștri fac ca tabela 
meciului să indice scorul de 2—0 
pentru echipa romînă, după prima 
zi de joc.

Faptul că tenismanii noștri întâl
neau pentru prima oară pe cei elve
țieni, ridica de la început mai multe 
semne de întrebare. Experiența și ho- 
tărîrea cu care a acționat campionul 
nostru, Ion Țiriac, în meciul său cu 
Paul Blondei, a risipit de la început 
orice îndoială. In schimb, A. Bardan 
s-a acomodat destul de greu cu jocul 
adversarului său Bruno Schweizer, 
primul echipier al oaspeților. Jucăto
rul romîn s-a impus numai după o 
luptă aprigă, pe distanța a cinci se
turi.

TIRIAC ÎNVINGĂTOR CU 3—0

Fostul campion al Elveției, cunos
cutul jucător Paul Blondei n-a putut

A. Bardan la o minge dificilă in fața fileului
Foto : V. Bageac

FOTBAL
OLANDA — BRAZILIA 1— 0 !

Reprezentativa de fotbal a Brazi
liei și-a continuat turneul în Euro
pa, întâlnind joi seara la Amster
dam, în fața a 70.000 de spectatori, 
echipa Olandei. Meciul, de un nivel 
tehnic scăzut, s-a încheiat cu rezul
tatul de 1—0 (0—0) în favoarea fot
baliștilor olandezi. Interul stingă al 
echipei Braziliei, Pele, a fost înlo
cuit cu o rezervă, începi nd din mi
nutul 35. Acfesta a fost cel de-al 
treilea eșec suferit de fotbaliștii 
brazilieni de la începutul turneului.

Duminică, echipa Braziliei va In- 
tîlai la Hamburg selecționata R.F. 
Germane.

Iată lotul din care va fi alcătuită 
echipa R. D. Germane pentru me
ciul cu reprezentativa R. P. Romine 
de la București:

Portari: Zulkovski (Vorwărts Ber
lin, 23 de ani, o dată internațional A), 
Fritzsche (Motor Jena — 26—5)

Fundași : Urbanczyk (Chemie Halle 
— 23—10), Heine (Dynamo Beriin—28 
—24), Krampe (Vorwărts —26—22), 
Schmidt (Motor Karl Marx Stadt—23 
-0)

Mijlocași: Kaiser (Wismut Karl 
Marx Stadt 34—26), Librecht (Lok- 
Stendal 27—9), Kărner (Vorwărts Ber
lin 22-7)

înaintași: Frenzel (Lok. Leipzig 
21—8), Erler (Wismut Karl Marx Stadt 
24—24), P. Ducke (Motor Jena 22—12), 
Linss (Motor Steinach 22—2), Nold- 
ner (Vorwărts Berlin 22—5), R. Ducke 
(Motor Jena 27—18), Vogel (Motor 
Karl Marx Stadt -20—1), Schrotter 
Dynamo Berlin 36—39). Acesta din 
urmă a jucat în toate întîlnirile de 
pînă acum cu echipa Romîniei.

4 
WOLFGANG HEMPEL

redactor la „Deutsches Sport-Echo" 
Berlin 

să realizeze in meciul cu Ion Țiriac 
decît 3 ghemuri^ repartizate sime
tric... Campionul nostru a cîștigat cu 
6—1, 6—1, 6—1. Meciul n-a avut is
toric. Țiriac dominînd de la un cap la 
altul. El a fost superior în toate ac
țiunile întreprinse. Interesant de no
tat că în primele două seturi situația 
s-a repetat identic : Țiriac a condus 
cu 5—0, Blondei reușind să înscrie 
in ultimă instanță ghemul de onoare. 
Apoi, setul trei arată un reviriment 
al jucătorului oaspe (Blondei conduce 
cu 1—0 și 40—15), dar de scurtă du
rată. Țiriac recuperează rapid și apoi 
se distanțează cu ușurință, „mareînd" 
astfel primul punct pentru echipa 
noastră : 1—0.

AL DOILEA SIMPLU — O INT1L- 
NIRE DE MARE LUPTA

Dacă un spectator ar fi urmărit 
numai în răstimpuri meciul Bardan — 
Schweizer, ar fi cules desigur im-

PE GLOB
IN „CUPA CUPELOR" și „CUPA 

CAMPIONILOR EUROPENI"

Pe stadionul „Wembley" din Lon
dra s-a desfășurat meciul retur de 
fotbal dintre echipele Tottenham 
Hotspur și OFK Beograd din cadrul 
semifinalelor „Cupei Cupelor". Fot
baliștii englezi au repurtat victoria 
cu scorul de 3—1 (2—1). Primul joc 
revenise, de asemenea, echipei Tot
tenham (2—1). In finală, care va a- 
vea loc la 15 mal la Rotterdam, Tot
tenham va întîlni pe Atletico Ma
drid.

Echipa scoțiană de fotbal Dundee 
a învins cu 1—0 (1—0) pe F.C. Mi
lano în semifinalele „Cupei campio
nilor europeni". Victorioși în meciul 
tur cu 5—1 fotbaliștii italieni au 
obținut calificarea, urmînd să întîl- 
nească în finală echipa învingă
toare din jocul Benfica Lisabona — 
Feyenoord Rotterdam. Finala se va 
disputa la 22 mai pe stadionul 
„Wembley" din Londra.

• Continuîndu-si turneul în Eu
ropa, echipa braziliană de fotbal 
Flamengo Rio de Janeiro a jucat 
la Varșovia cu selecționata de tine
ret a R.P. Polone. Gazdele au cîști
gat cu 3—1 (1—1).

• La Kosice s-a disputat meciul 
internațional de fotbal dintre echi
pele selecționate olimpice ale R. S. 
Cehoslovace și R.P. Bulgaria. Fotba
liștii bulgari au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (0—0).

PE SCURT
* Selecționata masculină de bas

chet a U.R.S.S. a plecat la 3 mai 
spre Rio de Janeiro, pentru a parti
cipa la campionatele mondiale. A. Pe
trov și A. Lejava (2,09 m) sînt cei 
mai înalți jucători ai echipei.

* Iată campionii de box ai Iugo
slaviei în ordinea celor 10 categorii : 
Pajkovic, Petric, Mitrovici, Benedek, 
Mehovic, Tamasi, Stanislajevic, Ja- 
kovlevic, Milivojevic și Trifunovici.

* Din Stockholm se anunță că fe
derația de haltere a Suediei a obținut 
din partea federației internaționale 
organizarea campionatelor mondiale 
de haltere pe anul 1963. întrecerile 
vor avea loc între 7—13 septembrie. 

presii total diferite. Atît de dese au 
fost răsturnările de faze și de scor în 
această întîlnire. La început a con
dus Bardan : 2—0 în primul set. Se 
părea că va fi reeditată prima parti
dă. Dar cu fiecare minge, jucătorul 
elvețian s-a dovedit un adversar pe
riculos. El dă mingi foarte „tăiate" 
și — deși cu o execuție curioasă — 
loviturile sale, mai ales cea de 
dreapta, sînt adesea puternice și de
cisive. Meciul evoluează în favoarea 
lui Schweizer, care își adjudecă două 
seturi consecutiv. în această primă 
parte a jocului, Bardan a greșit, re- 
nunțînd prea repede la inițiativă. Cu 
începere din setul trei, el se regă
sește însă, vine tot mai des la fileu 
și Schweizer este obligat la defensi
vă. Bardan luptă cu hotărîre (la al 
patrulea ghem, egalitatea la 40—40 s-a 
repetat de 12 ori !...) și cîștigă al 
treilea set, apoi și pe celelalte, în
cheind într-o notă de superioritate e- 
videntă. Scor final : 3—6, 4—6, 6—3, 
6—3, 6—0 pentru A Bardan.

După prima zi a întîlnirii R. P. Ro
mînă — Elveția scorul este de 2—0 
în favoarea reprezentativei noastre.

Azi după-amiază (de la ora 16) în
tâlnirea continuă cu proba de dublu. 
Formațiile vor fi cunoscute pe teren; 
înaintea începerii jocului.

Mîine (ora 15) se dispută ultimele 
două meciuri de simplu : Țiriac — 
Schweizer și Bardan — Blondei. în- 
tîlnirile au loc pe terenul central din 
parcul sportiv Progresul.

C. COMARNISCHI
R. VOIA

La 12 mai, in Brazilia,

ÎNCEPE CAMPIONATUL MONDIAL 
DL BASCHET MASCULIN

RIO DE JANEIRO 3 (Agerpnes). - 
Campionatul mondial masculin de 
baschet va începe la 12 mai in 3 
orașe din Brazilia. Comisia de orga
nizare a stabilit orașele unde se vor 
desfășura meciurile din serii : Belo 
Horizonte (Grupa A — U.R.S.S., Uru
guay, Canada, Franța); Niteiroi (Grupa 
B — S.U.A., Italia, Argentina, 
Xie); Curitiba (Grupa C — Porto Râco, 
Iugoslavia, Japonia, Peru).

Din fiecare serie se califică în tur
neul final primele două clasate. Echi
pa Braziliei, ca țară organizatoare, se 
califică direct în turneul final. Jocu
rile turneului final șe desfășoară in
tre 16—25 mai la Rio de Janeiro.

Petrosian a preluat 
din nou conducerea: 

8 ‘h — 7 în meciul 
cu Botvinnik

în meciul Botvinnik — Petrosian 
pentru titlul mondial de șah s-au dis
putat alte două partide. In cea de a
15- a partidă desfășurată luni și con
tinuată marți Petrosian a obținut o 
nouă victorie, la mutarea a 58-a, pre- 
luind astfel din nou conducerea. A
16- a partidă a avut loc miercuri și s-a 
întrerupt la mutarea 41. La reluare 
cei doi parteneri, după ce au văzut 
că nici unul nu are șanse de cîștig, 
au căzut de acord asupra remizei la 
mutarea a 54-a. Scorul este în pre
zent de 8'/2—7'/2 în favoarea lui Pe
trosian.

Astăzi, se desfășoară cea de a 17-a 
partidă.

• Echipa de baseball a Cubei a 
cîștigat competiția în cadrul Jocurilor 
Pan-americane. în finală echipa Cu
bei a învins cu 7—3 selecționata Me
xicului.
• Federația franceză de speciali

tate a alcătuit echipa pentru „Cursa 
Păcii": Hurel, Dupont, Paillier, Si- 
noquet și Genet (rezerve : Lefranc, 
Reaux).
• Intr-un meci internațional de 

baschet, selecționata masculină a 
Iugoslaviei a învins echipa Ceho
slovaciei cu 100—63 (56—29).

(Ager>r-s).
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