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de MARCEL BRESLAȘU
Și crengile pomului, 
și brațele omului 
întîmpinâ-n vesel alai 
Cu florile proaspete 
sprințarul lor oaspete : 
Pe tine, zi-ntîi a lui Mai 1

E-o-ntrecere a florilor.
în hora culorilor
fruntașii sînt cei mai focoși 1
Ca-n largul cîmpiilor,
la gîtul copiilor
ard macii cravatelor roși.

Din coama Zăgazului
sub creasta Bicazului
și pîn-la Constanța în port,
— și floarea pe lunca ei, 
și Țara cu munca ei 
dau azi primăverii raport :

Sub zeghea nămeților
seva tinereților
vuia și suia tot mereu 1
Și brațele omului, 
și crengile pomului 
se pleacă sub rodul cel greu...

Din suflete pașnice,
din mîinile vajnice.
Tu, Patrie, mai mîndră răsări.
Și crengile pomului,
și brațele omului
stau martori — în slobodu-alai :
Orașe și cîmpine 
pe veci or să-ntîmpine 
ca astăzi — Zi-ntîiul lui Mai 1 '

______________________________________

în cinstea zilei de I Mai
ÎNTRECERI DE CROS

La startul fazei orășenești a 
crosului „Să întîmpinăm 1 Mai" 
au fost prezenți 40 din cei 5 500 
de sportivi din Mediaș care s-au 
întrecut în etapa pe asociație 
sportivă. Rezultatele înregistrate 
sînt următoarele: seniori: 1. H 
Ștefan (Unirea), 2. C. Iosif 
(C.S.O.), 3. N. Punea (Unirea) : 
juniori II: 1. O. Hobner, 2. Gh 
Hațegan, 3. I. Popa (toți de la 
Olimpia); senioare: 1. [rina 
Barabaș (Unirea). 2. Doina 
Popa, 3. Livia Popa (ambele de 
la Luceafărul).

DAN VINTILĂ, coresp.

Desen de NEAGU RADULESCU CONCURS DE ORIENTARE 
TURISTICA

„Cupa 
irilor latine" la tir 
mtru a 6-a oară

în posesia 
sportivilor romîni 
Tripșa a stabilit un non 
valoros record republican 

la pistol viteză 
VENEȚIA 29 (prin telefon). 
; jioligoiiut Sati Nicolo din 
alitate s-a desfășurat tradi- 
nalul concurs international, 
itpa țărilor latine". Dove- 
id o bună pregătire, sportivii 
nini au ocupat primele locuri 
trei din cele patru probe in- 

ise în program, cucerind ast- 
pentru a șasea oară trofeul 

s in joc. Deosebit de valo- 
ise sînt rezultatele realizate

I. Tripșa la pistol viteză și 
Olărescu la armă liberă cali- 
u redus 3x40 focuri. Ambii 
igători și-au îndeplinit cu a- 
st prilej norma olimpică pe 
ul 1964. De asemenea, rezul- 
:ul lui 1. Tripșa, 593 p., con- 
tuie un valoros record al
P. Romîne. Bune sînt și per- 

•manțele tui f. Sîrbu la armă 
eră 60 focuri culcat și T. 
alu la armă liberă 3x40 focuri. 
Următoarea ediție a „Cupei 
•ilor latine" va avea loc în 
ul 1965 la Monaco și va cu-

(Continuare în pag. a 7-a)

O frumoasă victorie a fotbaliștilor noștri

Romînia (tineret) Suedia (tineret)
3_1 (0-1)

Comisia regională de turism- 
alpînism a orașului Ploiești or
ganizează un concurs de orien
tare turistică gradul I, dotat cu 
„Cupa 1 Mai“. întrecerile vor 
avea loc în zilele de 1, 2 și 3 
mai, în masivul Gîrbova — Pre
deal și vor-întruni la start 20 de 
echipe din orașul și regiunea 
Ploiești.

ȘT. IONESCU, coresp.
Golul plutește în aer, dar el 

nu va veni decît în primul mi
nut al reprizei secunde : Frățilă 
(trecut vîrf de atac în această 
repriză prin schimbările surve
nite în formație) centrează de 
pe partea dreaptă 
opusă 
de la 
este 
noștri 
mult ; 
trece 
trimite la 
balonul în adîncime lui Frățilă 
(aflat pe post de inter dreapta) 
și acesta plasează mingea pe 
lîngă portarul Eraevik : 2—1
pentru Romînia !

Jucătorii noștri păstrează în 
continuare inițiativa de partea 
lor, depun o activitate labo
rioasă pe toata suprafața tere
nului și jocul lor bun este răs
plătit adesea cu aplauze la scenă 
deschisă. în min. 75, Iancu tri
mite precis la Frățilă, acesta bine 
plasat oprește mai întîi balonul 
și apoi îl expediază, imparabil, 
de la colțul careului mio : 3—1 
pentru Romînia. Au mai rămas 
15 minute de joc și suedezii a- 
tacă cu toate forțele în dorința 
de a reduce din handicap. Dar 

Iancu (min. 40) noastră răspunde cu «un
joc calm, acoperă bine mijlocul

NORRKOPING, 28 (prin tele
fon). —

Timp frumos, teren bun, spec
tatori 30.000, arbitrul Laura 
Kantola (Finlanda) foarte bun. 
Au jucat formațiile :

Suedia: ERNEV1K — SO
DERBERG, LUVGRIN — Holm
berg, Kristensson, Nordqvist — 
MAGNUSSON, CARLSON, Erik, 
sson, Nilsson, Christiansson.

Romînia : HAIDU — Lupescu, 
DUMITRU NICOLAE, GRĂJ- 
DEANU, Hălmăgeann — Ja.mai- 
schi (min. 46 SURDAN), IANCU 
— Sorin Avram (min. 60 Pa- 
vlovici), FRĂȚILĂ, 
STOICESCU.

Jocul începe în nota de supe
rioritate a formației gazdă, în 
min. 2 suedezii reușind deschi
derea scorului ; se executa o a- 
runcare de la margine în apro
pierea porții noastre, apărătorii 
ezită și Carlson pătrunde ne
stingherit și înscrie imparabil 
de la 6 m : 1—0 pentru Suedia, 
încetul cu încetul, romînii echi
librează jocul și printr-o supe
rioritate la mijlociul terenului 
(prin retragerea lui Frățilă între 
mijlocași), construiesc cu calm 
faze de gol, dar pe care Stoices
cu (min. 27), Frățilă (min. 32, 
33 și 38) și I 
le ratează.

ADAM,

pe partea 
Iancu, care reia precis 
m: 1—1. Acum jocr.il 

discreția fotbaliștilor 
golul doi nu întîrzie 

min. 59, Stoicescu

la
6

la

în min. 59,
în dribling de un adversar, 

Iancu care pasează

terenului, de unde contraatacă 
sporadic, dar periculos. în min. 
79, 88 și 90 Stoicescu și Fră
țilă au situații favorabile de a 
mări scorul dar nu reușesc. Și 
meciul ia sfîrșit cu victoria pe 
deplin meritată, muncită, a tine
rilor noștri fotbaliști.

LA START. MOTOCICLIȘTII

a avut loc un in-La Oradea 
teresant concurs de motocielism 
la care au participat sportivi dir> 
orașele Arad, Timișoara, Cluj, 
Baia Mare, Satu Mare și Ora
dea. Concursul (de viteză pe cir 
cuit) a fost organizat de clubul

sportiv Crișul și s-a bucurat da 
un frumos succes, lată cîștigă- 
torii probelor : clasa 125 cmc : 
Iosif Vilms (Timișoara); 175 și 
250 cmc : Carol Poloncai (Ora
dea), 350 cmc : loan Poșcota 
(Timișoara); nelimitat: Alexan
dru Lidelt (Timișoara).

V. SERE, coresp.

O REUȘITA 
„DUMINICĂ SPORTIVĂ”

In cinstea zilei de 1 Mai 
asociația sportivă din comuna 
Bogdănești (raionul Bîrlad) a 
organizat o frumoasă „duminică 
sportivă" la atletism, ciclism, 
handbal în 7, fotbal și tir. La 
aceste interesante întreceri și-au 
disputat întîietatea peste 200 de 
sportivi colectiviști din comunele 
Untești, Bogdănița și Bogdă
nești. Cîteva rezultate : handbal, 
Școala de 8 ani Bogdănești — 
echipa tinerelor colectiviste de 
la G.A.C. Bogdănești 5—4. Fot
bal, Untești — Bogdănița 2—0. 
La tir, locul I a fost cîștigat de 
loan Bădarău de la G.A.C. Bog
dănești care a totalizat 45 p. din 
50 posibile.

V. TAMAȘANU, coresp.

ACTIVITATE BOGATĂ 
IN RAIONUL ISTRIA

In aceste zile. în orașul Ba-, 
badag, că și în satele și comu
nele raionului Istria se desfășoa
ră o bogata activitate sportivă. La

(Continuare în pag. a 2-a)

Citit! în pag. a 7-a „ECOURI DUPĂ MECIUL CU 
ECHIPA SUEDIEI". Gratie fi flori

jocr.il
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Manifestări cultural-sportive in cinstea zilei de 1 Mai 
si a zilei de 2 Mai-„Ziua tineretului din R.P.R.“ J
Cu prilejul zilei de 1 Mai și a uZi- 

lei tineretului din R.P.R.", Comitetul 
orășenesc U.T.M., Consiliul orășenesc 
UCFS, Consiliul sindical local, Comite
tul de cultura și artâ al orașului Bucu
rești. organizează în parcul de cultură 
și odihnă Herăstrău, pe stadionul Re
publicii, precum și în diferite parcuri 
șl estrade bucureștene, mari maniles* 
țâri cultural-sportive la care iși vor 
da concursul artiști profesioniști ai tea
trelor din Capitală, formații de ama
tori evidențiate la cel de al VlI-lea 
concurs al formațiilor artistice de ama
tori.

Cu această ocazie se vor organiza 
întreceri demonstrative în cadrul căro
ra vor evolua maeștri emerlțl și maeș
tri al sportului, sportivi fruntași din 
toate cluburile bucureștene. Iată pro
gramul :

PE STADIONUL REPUBLICII
Iubitorii sportului din Capitală vor 

putea viziona în ziua de .1 Mai. Ince- 
pind de la ora 18, o interesantă de
monstrație de călărie cu participarea 
sportivilor fruntași de la cluburile Di
namo, Steaua și Știința București. In 
continuare, de la ora 18.15, va avea 
1-oc întâlnirea de fotbal dintre o com
binată Dinamo + Steaua și Progresul 
București, în cadrul „Cupei tineretului". 
In pauza meciului : probe hipice de 
dresaj și un joc demonstrativ al echi
pei feminine de handbal Rapid Bucu
rești — câștigătoarea „Cupei campioni
lor europeni". Ora 20.15 : atletism, judo, 
lupte și haltere. Ora 20-30 : cel de al 
doilea meci de fotbal din cadrul „Cu
pei tineretului" : Steagul roșu Brașov — 
U.T.A. In pauză, program de muzică 
populară romînească.

In ziua de 2 Mai, pe „Republicii" 
vor avea loc următoarele manifestări

cultural-sportive : ora 16-45, meciul de 
fotbal Metalul București — Tractorul 
Brașov din cadrul categoriei B. în 
pauză, demonstrație de aeromodele. 
Ora 18.30 : meci de fotbal pentru locu
rile 3—4 din cadrul „Cupei tineretului". 
In pauză, demonstrație de ciclism (cu 
participarea unor sportivi fruntași) și 
gimnastică acrobatică (evoluează echi
pa studenților de la I.C.F.). Ora 20.15 : 
demonstrație de handbal, cu partici
parea jucătorilor echipei noastre cam
pioane mondiale. Ora 20,30 : finala 
„Cupei tineretului" la fotbal, între e- 
chîpele învingătoare vineri. In pauză, 
concert de muzică ușoară cu concursul 
unor artiști profesioniști.

PE LACUL ȘI 1N PARCUL 
HERĂSTRĂU

In ziua de 2 Mai, „Ziua tineretului 
din R.P.R.", pe lacul și in parcul He
răstrău se organizează următoarele ma
nifestări cultural-sportive.

Sporturi nautice (ora 9): „Cupa ti
neretului" la caiac-canoe pentru toate 
categoriile. Iahting (ora 10) : „Cupa 
2 Mai". Navomodelism (ora 10) : „Cupa 
Pionierilor". Handbal (ora 10.30 pe te
renul Progresul) : demonstrație între e- 
chipele S.S.E. I și S.S.E. 2. Tenis de 
cîmp (începînd de la ora 9,30 pe tere
nurile Știința) : demonstrații cu partici
parea lui Țiriac, Mărmureanu, Julieta 
Namian ș.a. Volei (începînd de la ora 
8.30 pe terenurile I și II Progresul) : 
jocuri feminine și masculine de califi
care. Concurs de triciclete și trotinete.

Seara, pe Iacul și în parcul Heră
strău vor avea loc jocuri de artificii, 
muzică, dans, plimbări de agrement pe 
lac pentru tinerii muncitori fruntași în 
producție, elevi și studenți fruntași la 
învățătură din orașul București, invitați 
special cu ocazia acestei sărbători.

ÎNSEMNĂRI de la finala
Finala campionatului republican de 

juniori constituie de fiecare dată un 
prilej de bilanț, o trecere în revistă 
a celor mai tinere cadre ale gimnas
ticii noastre de performanță. Ediția 
1964, desfășurată la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute la Cluj, nu a făcut ex
cepție de la această regulă.

ATLETISM
ȘERBAN CIOCHINĂ -16,16 m 

nou record republican Iu triplusalt
M. Calnicov — 7,61 m la lungime

Urmare din pag. 1)

Trei noi recorduri (unul de seniori, 
două de juniori) și unul egalat au fost 
înscrise pe tabloul de onoare. în ca
drul concursului săritorilor, desfășurat 
miercuri pe stadionul „23 August", 
ȘERBAN CIOCHINĂ a realizat un re
zultat bun : 16,16 m Ia triplusalt. 
Vechiul record îi aparținea de anul 
trecut cu 16,13 m. Ciochină a avut ur
mătoarele sărituri : 15,80 m ; dep. (16, 
24 !); 16,05 m ; 16,12 m ; 15,80 m 
și 16,16 m. Pe locurile următoare • 
s-au clasat Oct. Viscopoleanu 15,37 in 
(o săritură depășită de 15,76 m) și 
Nic. Mărășescu 15,14 m.

La lungime băieți campionul țării, 
MIHAIL CALNICOV, a reușit din pri
ma săritură rezultatul de 7,61 m, cu 
care și-a egalat recordul republican 
stabilit în 1963. Calnicov a mai obținut 
7,46 m și 7,33 m. II. Albrecht a obți
nut 7,13 m, iar Vasile Mureșanu 7 m.

în proba feminină de săritură în 
lungime VIORICA VISCOPOLEANU a 
înregistrat 6,09 m (la 5 cm de recor
dul republican) avînd încă o încer
care de 6,00 m. Pe locul doi s-a cla
sat Olga Borangic cu 5,70 m.

Prof. B. Elias, antrenorul săritori
lor, ne-a declarat că : „rezultatele ob-

ținute se datoresc numai pregătirii fi
zice multilaterale desfășurate pînă a- 
cum. Sînt convins că ele vor fi serios 
ameliorate ca urmare a pregătirii spe
cifice pe care abia am început-o**.

Proba de aruncarea ciocanului s-a 
încheiat cu rezultatele : 1. C. DRĂGU- 
LESCU 61,60 m ; 2. Gh. Costache 56,25 
iu — nou record de juniori (v. r. 
îi aparținea din 1963, cu 55,86 m).

în cadrul unui concurs școlar desfă
șurat marți săritorul ȘERBAN 1OAN

Babadag, bunăoară, au loc nume 
concursuri de atletism și întrece] 
fotbal. în cadrul lor își dispută î 
lalea tinerii și tinerele de la asoci 
sportive Școiarul și Tractorul (1 
dag), Luceafărul Zebil și Știința 
rilofea. Ambele întreceri au re 
sportivilor de la asociația Școlaru 
Babadag.

în același timp, numeroase aso 
sportive din raionul Istria și-au re 
najat prin muncă patriotică zeci d 
renuri de fotbal, volei, gropi de 
turi, piste de popice etc. S-au ev 
țiat cu acest prilej asociațiile „< 
bina“ Rîmnic, „Lanul" Mihai Vit< 
și „Viticultorul" Satul Nou.

C. DOLNICEANU — cere;
300 DE TINERI DIN RAIO1 
CORABIA AU CUCERIT INSK 

DE POLISPORTIV
Acțiunea pentru trecerea normelo 

cadrul concursului pentru Insign; 
polisportiv se desfășoară din ce î 
mai intens și în raionul Corabia 
luna aceasta, numărul celor care 
purta Insigna a ajuns acum la 
Printre tinerii și tinerele care s-au 
dențiat în aceste întreceri se afl 
elevii fruntași la învățătură Teodor 
trescu, Sergiu Marinas, Iulîana Cri 
Tatiana Preda ș.a.

V. COSTAS — corei

Un record republic
pc echipe

nu (Argeș) sau la constănțencele Con
stanța Postolaclie și Gabriela Berescu?

Aceeași situație și la băieți. Bucu- 
reștenii Petre Potcovaru, Petre Mihă- 
iuc, Cornel Bălan, Gabriel Cailidi, Teo- 
fil Blaj (Brașov), Romeo Moșneguță 
(Iași), Petre Mărcuțiu (Crișana), 
Gheorghe Mutu și Gheorghe Păunescu

JUNIORILOR
Gheorghe Chiose (Buc.), Elena Voro- 
venci (Pitești), Francisc Darvaș și 
Dionisie Szabo (Cluj), Doina Feurdean 
(lași) — la fete.

Lupta sportivă a fost la această 
ediție a campionatului deosebit de in
teresantă, atît în întrecerea pe echipe 
cît și la individual. Ne-a plăcut ambi
ția cu care selecționata orașului Bu
curești, deși avea în echipă numai trei 
„maestre", a muncit pentru ocuparea 
locului I, avînd de trecut peste selecțio
nata regiunii Banat, care aliniase o 
formație cu șase „maestre". Și piuă 
la urmă bucureștencele au cîștigat. 
Aceeași dispută îndîrjită și la indivi
dual. La băieți s-a cîștigat titlul de 
campion cu un avans de numai o ze
cime de punct, ca și la fete, unde pînă 
la ultimul aparat Rodica Apăteanu, 
Maria Andrioaie, Lucia Chiriță, și 
Olga Ionescu au luptat din răspunteri 
pentru fiecare zecime de punct.

Ne-a mai plăcut, de asemenea,'grija 
comisiei regionale de gimnastică Cluj 
(președinte mereu tînărul Albin ” 
raru, maestru emerit al sportului), care 
cu sprijinul activului federației 
străduit să asigure o bună desfășurare 
întrecerii juniorilor.

CONSTANTIN MACOVE1

ȘERBAN CIOCHINA

(n-a împlinit încă 16 ani) a reușit să 
treacă peste ștacheta înălțată la 1,93 
m (record al juniorilor de cat. a Il-a).

O bună parte dintre atleții noștri 
fruntași vor lua «îmbăta startul într-uu 
nou concurs de verificare. întrecerile 
se vor desfășura pe stadionul Petrolul 
din Ploiești (de la ora 16) Ia urmă
toarele probe : băieți : 200 m, 400 m, 
1000 m, înălțime, disc, suliță ; fete : 
înălțime, greutate, disc. Printre prota
goniști se află Iolanda Balaș, Lia Ma- 
noliu, Alex. Spiridon, Gh. Popescu etc. ,

Cu prilejul celui de al doilea i 
susținui, luni la Bautzen, în comp 
echipei B a R.D. Germane, repre 
tativa de popice a țării noastefe a 
Uzat un nou record republican: 
p.d. (v.r. 5354). Cu acest rezultat, c 
pa noastră a obținut și victoria i 
mația R.D.G. a realizat 5281 p.d.) 
întrecerea feminină, reprezentar 
noastre s-au comportat mai bine : 1 
p.d. (fată de 2399 cit a reușit ecl 
R.D.G.).’

Mo-

s-a

la
de fotbal 
selecțio.

e Pentru jocul international 
dintre selecționata R.P.R. și 
nata R.P. Bulgaria, de duminică 3 mai. 
de pe stadionul „23 August”, cota de 
bilete rezervată pentru public se gă
sește de vînzare la casele de bilete de 
la stadionul Republicii, str. Ion Vidu, 
agenția Pronosport Calea Victoriei nr. 
2, agenția C.C.A. bd. 6 Martie, stadioa
nele „23 August4', Dinamo și Giulești.

e Pentru acest joc sînt valabile ur
mătoarele categorii de legitimații elibe
rate de UCFS (Consiliul General).

— Roșii și maro în piele, la tribuna 
I, sector „0" ;

—- Albastre în dermatin, gri în der- 
matin ale membrilor comisiilor F.R. 
Fotbal, ale maeștrilor emeriți ai spor
tului, ale maeștrilor sportului la fot
bal, arbitrii și antrenorii de fotbal, 
la tribuna I, sectoarele 1 și 46.

L E. B. S.
verzi de ziariști

___ _________ presei de la sect' 
numai însoțite de delegații viz 
limita locurilor rezervate fieci 

Restul posesorilor de legitin

— Legitimațiile 
valabile la masa 
„0’ 
în 
ziar. . . -
verzi au acces la tribuna I, sectoa 
1 și 46.

— Fotoreporterii vor avea acces 
baza legitimațiilor verzi și a delegați 
prin intrarea de la tunelul II al 
dionului.

«i Pentru acțiunile cultural-spor 
ce se vor desfășura în zilele cle i ; 
mai pe stadionul Republicii, printre i 
și jocurile de fotbal, combinata Din. 
+ Steaua — Progresul, Steagul i 
— UTA și Metalul București — Trai 
rul Brașov, biletele se găsesc de ’ 
zare la casele de bilete de mai 
Intrarea generală 5 lei.

Rodica Apăteanu, campioană republicană de juniori, intr-o rieșire“ la paralele 
(Foto : T. Roibu)

Ce ne-a plăcut la Cluj ? Mai întîi 
faptul că pentru prima oară la startul 
concursului au fost prezenți gimnast! 
și gimnaste din toate regiunile țării.

Dacă în anii trecuți specialiștii fe
derației puteau depista la o întrecere 
de juniori un număr restrîns de gim- 
naști și gimnaste de perspectivă, iată 
că la Cluj observatorii au fost puși 
în încurcătură. La cine să te uiți mai 
întîi ? La Maria Andrioaie, din Bacău, 
care la primul concurs în cadrul cate
goriei maestre stîrnește ropote de 
aplauze pentru frumoasele sale exer
ciții, ~ pentru ținuta și eleganța ei în 
mișcări ? La foarte tinerele gimnaste 
Aneta Duțan (lași) și Florica Con- 
stantinescu (Ploiești), la campioana 
de copii de acum doi ani Mioara Po
pescu (București), la Alice Muscelea-

„Cupa 1 
înaintea C

Duminică dimineață, pe baza hipică 
din calea Plevnei, se vor desfășura 
probele de obstacole din cadrul com
petiției dotală cu „Cupa 1 Mai". La în
treceri participă călăreți din loturile 
republicane de seniori și juniori precum 
și echipele cluburilor sportive Steaua, 
Știința și Dinamo. Concursul cuprinde 
următoarele probe : serr.iușoară-juniori 
(cu un baraj) care nu fac parte din 
lotul republican; obstacole „durată"-. 

(Oltenia) și mulți alții s-au evidențiat 
prin frumoasa lor comportare.

Am apreciat — de asemenea — 
dragostea, pasiunea și eforturile pe 
care mulți antrenori de gimnastică le 
pun în munca lor migăloasă de for
mare și dezvoltare a gimnaștilor. Ei lu
crează cu tragere de inimă scot la 
iveală elemente talentate. Am vrea să 
evidențiem doar pe cîțiva dintre aceș
tia : Mircea Bădulescu, Ștefan Hărgă- 
laș (București), Constantin Luca (Pi
tești), Marcel Mărășescu (Craiova), 
Eugen Peterfi (Petroșeni), Octavian 
Ungureanu (lași), Edmund Junker (O- 
radea) — care lucrează cu băieți, 
Elena Sima (Ploiești), Mircea și Ma
rina Bibire (Bacău), Ștefan Tarco și 

© CĂLĂRIE

Mai”-ultima verificare 
C. H. I. de la Novisad

categoria ușoară; obstacole categoria 
mijlocie — rezervată juniorilor din ca
drul lotului; obstacole categoria semi
grea.

Competiția este deosebit de importan
ță pentru verificarea stadiului de pre
gătire a călăreților care ne vor repre
zenta la primul concurs internațional 
din acest sezon — Novisad, 10—12 
mai.

Întrecerilor sportiv^

JOI 30 APRILIE

BOX : Grădina Progresul (str. 
Ion Vidu), de la ora 19: finala 
„Gupei Metalul".

VINERI 1 MAI

FOTBAL : Stadionul Republicii, 
ora 18: Progresul București — 
combinata Steaua + Dinamo; ora 
20: Steagul roșu —- UTA (meciiuri 
în cadrul „Cupei Tineretului").

SÎMBĂTĂ 2 MAI

LUPTE : Terenul Progresul (str. 
Ion Vidu), de la ora 10: campiona
tul republican de lupte libere, se
ria A. t

BASCHET: Sala Floreasca, de la 
9,30 : Știința București — Steagul 
roșu Brașov (m).

BOX : Arena de box a clubului 
Voința din calea M'oșilor nr. 245, de 
la ora 10 : meciul dintre duhu
rile Voința și Steaua dotat cu 
„Cupa 1 Mai". , ,

SPORTURI NAUTICE : Lacul
Herăstrău, de la ora 9 : „Cupa ti
neretului" la caiac-canoe și între

ceri de iaht iing.
RUGBI : Stadionul Gloria, ora 

9,30: Gloria — Rulmentul Bîrlad; 
stadionul Steaua, ora 11: Steaua — 
— Constructorul (jocuri în campio
natul categoriei A).

SCRIMA: Sala Dinamo, concursul 
internațional București — Belgrad, 
probele pe echipe, ora 3: București 
I — București II; ora 10: Bucu
rești II — Belgrad; ora 17; Bucu
rești I — Belgrad.

FOTBAL : Stadionul Republicii 
ora 16,45 : Metalul Bwc.—Tracto
rul Brașov (cat. B); stadionul Di
namo, ora 8,45: Dinamo Victoria 
-— Dinamo Buaurești (juniori); ora 
10,30: Dinamo Victoria Buc. — Vic
toria Giurgiu (cat. C); stadionul 
Giulești, ora 11,30: Rapid București 
—- Electrica Constanța (juniori) ; 
stadionul 23 August, terenul III, 
ora 10: Metalul București — Pro
gresul București (juniori); terenul 
IV, ora 12: Viitorul Electronica 
București — Victoria Giurgiu (ju
niori); terenul CPB, ora 12,30 : 
CSȘ București — Unirea Răcari 
(juniori); terenul Steaua, ora 8,30: 
Steaua — Știința București (juni
ori); stadionul Republicii, ora 18,30: 
meciul pentru locurile 3—4; ora 
20,30: meciul pentru locurile 1—2 
(meciuri în cadrul „Cupei tinere-, 
țului")^ ,

HANDBAL: Stadionul Tineretu

lui, ora 15,45: Rapid — Confecția 
(f); ora 16,50: Știința — Progresul 
(f).

DUMINICĂ 3 MAI

SPORTURI NAUTICE : Lacul
Herăstrău, de la ora 8,30 : „Cupa 
tineretului" la canotaj academie.

RUGBI: Stadionul „23 August*1, 
ora 14,45: Grivița Roșie — R.U.C. 
Casablanca — în sferturile de fina
lă ale „Cupei campionilor europeni"

CĂLĂRIE; Baza hipică din calea 
Plevnei, ora 9,30: „Cupa 1 Mai".

SCRIMA: Sala Dinamo, con
cursul internațional București — 
Belgrad, probele individuale, ora 
8,30: spadă (semifinale și finala), 
ora 17: floretă băieți (semifinale 
și finala).

FOTBAL: Stadionul 23 August, 
ora 16,30: R.P. Romînă — R.P. 
Bulgaria (selecționatele olimpice^

HANDBAL .n Stadionul Dinamo, 
ora 10,30: Electromagnetica — Ști
ința Cluj (f); ora 11,40: Dinamo 
— Tractorul Brașov (m).
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Xz/'/^W'/ ANULUI OLIMPICI
rimele A cincea medalie de aur

ori,,,
i adus cu ele primăva- 
a cu soare cald și su- 
e ape, cu freamăt fine- 
și gînduri îndrăznețe, 
•nbrâcat căișii înverziți, 
mpodobit părul fetelor 
•estrele luminoase.
i primele flori, oamenii 
rcut cu gingășie buchete 
u cei dragi.’ Și pentru 
rai harnici...
■au primit și sportivii 
i. Cei care în primăva- 
nului olimpic ne-au re
fit de pasiunea muncii 
unile de iarnă, de seve- 
sa și exigența intense- 
iregătiri.
>ri de primăvară pentru 
orii de handbal în Sala 
turilor din Praga, după 
ata finală cu Suedia, 

pentru eleva Ileana 
dai și pentru celălalt 
ir, Gheorghe Costache, 
-u luptătorii victorioși în 
sul „speranțelor olimpi- 
de la Budapesta, pentru 
orii we polo și de volei, 
ru gimnaste și pentru 
Sfori...
cheful primăverii este 
-t, sărbătoresc.
►ortivii patriei îl închină 
fragoste și recunoștință 
idului și în prag de 1 
se angajează să culea- 

pe marile stadioane ale 
i, multe alte flori din 
cuvenite învingătorilor, 

nul olimpic, al marilor 
cceri de la Tokio. Gîn- 
le zboară semețe spre 
ucirea medaliilor, spre 
mtemele care vor încu- 
5 pe cîștigătorii olimpici 
Japonia.
lanțul primăverii în- 
nnă bucurie, dorință de 
runci mai mult și mai 
. înseamnă imbold spre 
succese I

La bilanțul de primăvară al 
anului olimpic, handbalul romi- 
nesc adaugă buchetului de suc
cese cea de-a cincea medalie de 
aur cucerită la campionatele lu
mii. Acum, cînd au rămas în ur
mă ceasurile de încordare maxi
mă, minutele nesfîrșit de lungi 
de luptă epuizantă pentru punc
tele victoriei, grindurile ne poar
tă pe dramul frumoaselor suc
cese realizate de handbaliștii și 
handbalistele noastre la marile 
competiții' mondiale.

lată dar că In numai opt am de 
zile handbalul dî.n ’tara noastră 
a obținut o" performanță neega

lată : cinci titluri de campioni 
mondiali (1956 tn R.F.G.; 1960 
în Olanda ; 1961 în R.F.G.;
1962 în R.P. Romină și 1964 in 
R.S. Cehoslovacă). Să reamin
tim că primele două titluri mon
diale au fost cucerite de „l(“-ie 
feminin, iar în handbalul îă 7 
conduc băieții cu-2—1 I

Aprecierile elogioase adresate 
jucătorilor și antrenorilor ne-au 
încălzit inimile de bucurie. Sînt 
mărturia unei prețuiri pe deplin 
meritate, răsplata unei munci de 
luni, de ani, de'intensă pregăti
re. Victoria de la Praga n-a 
fost numai un succes al -handba

kugurești
Budapesta

Trei cupe 

europene

lului, ci și o victorie a sportului! 
romînesc, o nouă dovadă a dez-' 
voltării și progresului său, a 
afirmării și consacrării multila
terale pe plan internațional. Ia
tă de ce bucuria succesului de 
la Praga se împletește cu do
rința noastră puternică de a . 
munci cu și mai multă sîrguință 
pentru consolidarea tuturor rea
lizărilor obținute.

Cei care au urmărit cu emo- i 
ție in fața televizoarelor vigu- j 
roasa asaltare a titlului suprem, | 
îi revăd in aceste zile pe hand-j 
baliștii noștri fruntași pe tere
nurile unde s-au reluat cu a- 
ceeași pasiune și seriozitate cea-, 
șurile de antrenament. Pentru că 
in 1967 băieții vor avea de apă- i 
rat cele două titluri de campioni 
ai lumii. Acesta este, de fapt, se- , 
crețul succeselor noastre, pe care / 
dorim să le sporim în viitor I

NiCOLAE NEDEF
antrenor emerit

Trei echipe de c’ub — Rapid 
și Voința din București, C.S.M. 
din Cluj — au reprezentat spor
tul romînesc în marile competiții 
europene de handbal și tenis de 
masă ale acestui început de se
zon. De fiecare dată „Cupa cam
pionilor europeni"* a fost înmi- 
nată sporturilor romîni. La Bra
tislava, București și Budapesta.

Handbalistele Rapidului au for
mat a două echipă rominească 
care cucerește trofeul de cristal al 
întrecerilor feminine ale acestei 
competiții. Ca și formația Știința 
învingătoare în ediția anului 
Î961, echipa Rapid a cucerit la 
Bratislava nu numai victoria fi
nală ci și aprecierile unanime 
ale amatorilcr și specialiștilor de 
handbal. In drumul spre finala 
„Cupei“, feroviarele .au întrecut 
formații puternice Că Spartak 
Subotica, Forschrîtt Weissenfels, 
Spartacus Budapesta și. 
Hălsingor.

în aceeași zi în sala Flo- 
reasca, in palmaresul mișcării 
noastre sportive se adăuga o 
nouă performanță de prestigiu 
Jucătoarele de tenis de masă 
Maria Alexandru, Ella Constan-

l.F.

tinescu și Eleonora Mihalca au 
obținut o categorică victorie, cu 
5—-0, ia fața formației maghiare 
Voros Meteor, fără a pierde nici 
măcar un singur set și eonflr- 
mînd astfel valoarea ridicată a 
tenisului de masă din R. P. Ro- 
mînă.

îndreptățind încrederea și spe
ranțele noastre într-o comportare 
la înălțimea prestigiului de care 
se bucură tenisul de masă mas
culin din țara noastră, Dorin 
Giurgiucă, Radu Neguleseu și 
Adalbert Reti au încheiat seria 
celor trei „B“ cu un succes deo
sebit de valoros obținut după 
un meci pasionant în fața cam
pionilor maghiari, componenți ai 
echipei Vasutas Epitok din Bu
dapesta.

Programul marilor competiții 
internaționale nu a epuizat însă 
posibilitățile de a obține noi 
succese la aceste tradiționale 
competiții europene. Acum este 
riadul rugbiștilor de la Grivița 
Roșie...

I. STAVARACHE
secretar tecirfc al clubului sportiv 

Rapid București

VICTORII PESTE
OLEIBALIȘTII IN FRAN

ȚA. Campionii europeni și 
i secundă a țării au între- 
recent un turneu de mai 
jocuri in Franța. Peste 

nrtivii romîni au fost pri- 
u căldură de publicul frau- 
:are a avut numai cuvinte 
'udă despre valoarea for- 
'or noastre. La Paris, Lille, 
bourg, Lyon, Limoux, Bag- 
sur Ceze. Montpellier si 
lia. cele două echipe romi- 

1 susținut opt partide, obb- 
tot atîtea victorii și pierzind 
i. .. două seturi.
em aprecia că debutul in- 
lonal din această primăaa- 

jucătorilor noștri a prile- 
nu numai obținerea unor 
ficiorii realizate peste ho
ri, ceea ce este foarte im
it. verificarea și „rodarea" 
număr mai mare de jucă- 

a vederea marilor competi- 
terriatioriale ale acestui an 
ic. Continuăm să ne pre- 
’ intens și cu cea mai mare 
adere.

ȘTEFAN ROMAN 
antrenor

♦ ♦
TI..EȚ11 IN IUGOSLAVIA. 

Localitatea Vmjacka Băn- 
găzduit in acest an întreve
de primăvară ale atleților 
falcani, participant la tra- 
lala competiție de cros, in 
din cele patru clasamente 
jniorilor și senioarelor pri- 
bc. a fost ocupat de repre- 
nții noștri : echipa femirii- 
'lorica Grecescu și Andrei 
»ș.
sbuie subliniată. în mod 
s', victoria lui Andrei Ba

in crosul de 10 km al 
rilor, unde a întrecut pe

cițiva alergători cu importării 
palmares internațional. Evoluția 
lui Barabaș a arătat că el are 
evidente posibilități pentru a în
cerca îmbunătățirea performan
ței sale pe 5000 m (13:49,8 — 
anul trecut) și a îndeplini nor
ma- olimpică din acest an 
(13:50,0).

Cucerirea celor trei titluri de 
campioni balcanici reprezintă 
acum, la începutul sezonului at
letic internațional, un puternic 
stimulent pentru toți atleții noș
tri fruntași, de la care se aș
teaptă în acest an performanțe 
pe măsura condițiilor create, la 
un nivel cîf' mai ‘malt.

Mult maij-midt așteptăm și 
de la atleții' ribstfi- juniori, care 
la crosul <f!n Iugoslavia n-au 
avut comportarea așteptată.

VICTOR FIREA 
membru în biroul 

federației de atletism

POLIȘTTI IN SUEDIA ȘI
R.DI&: Jucătorii de polo 

din echipa' ‘noastră reprezenta
tivă au atlul ' posibilitatea să-și 
verifice stadiul de pregătire in 
citeva întilniri internaționale. 
Este vorba de turneul întreprins 
în Suedia și' R.D. Germană, tur
neu in vederea căruia ne-am an
trenat cu toată grija, cu convin
gerea că in acest an trebuie 
să facem dovada unei creșteri 
valorice care să corespundă ce
rințelor și dificultăților turneului 
olimpic de la Tokio.

Echipa a arătat, ia general, o 
pregătire bună, mai multă omo
genitate decit In anii trecuti. 
mai multă încredere în forțele 
proprii.

Am întrecut. în jocul oficial. 
•Suedia cu 2—1, am învins in 
meciul amical cu 2—0 și am

HOTARE
cîștigat. de asemenea, celelalte 
6 jocuri susținute cu diferite for
mații suedeze. La Magdeburg, 
într-o companie valoroasă, am 
obținut victorii în fața forma
țiilor Poloniei, Suediei și Un
gariei și un meci nul cu R.D.G.

Turneul a fost pentru noi plin 
de învățăminte și in săptămîna 
viitoare ne vom strădui să con
firmăm acest debut competițio- 
nal

AUREL ZAHAN

Pagină realizată de ROMEO VILARA si
DAN GIRLEȘTEANU

Citeva clipe după marea victorie de la Praga. Echipa 
României este pentru a doua oară campioană a lumii 

la handbal în 7 !

Gheorghe Costache [leva din Satu Mare
recordmanul mondial de juniori

Este cel mai tînăr dintre atleții noștri frun
tași- Și primul dintre juniorii romini care și-a 
înscris numele pe tabelul de onoare al record
manilor lumii. La 17 ani, Gheorghe Costache 
este o certă speranță a atletismului nostru. 
Performanța lui : 66,12 m cu ciocanul de
6 kg reprezintă doar un început, pentru că 
acest valoros atlet a dovedit o deosebită per
severență, multă rîvnă și seriozitate. Sînt ca
lități dezvoltate pe măsura marelui său, talent. 
Și cînd pornești cu asemenea „forțe" la asal
tul marilor performanțe, succesul este — 
fără îndoială — mai ușor de realizat.

C. SPIRIDON
antrenor

în tribună, în fața aparatului 
de radio sau cu privirile îndrep
tate spre micul ecran, am urmă
rit. ca atîtea alte sute de mii de 
iubitori ai sportului, principalele 
competiții ale primăverii. Cu a- 
celași interes deosebit am citit 
cronicile rr.ultor manifestații 
sportive și de fiecare dată am 
trăit satisfacția unor noi succe
se. Spitnînd aceasta, mă gîndesc 
nu numai la victoriile cucerite în 
competiții de amploare, ci și la 
acele rezultate pe care eu le 
consider o promisiune pentru 
viitoarele performanțe.

Ca să respect cronologia ca
lendarului sportiv, al acestei pri-

căpitanul echipei olimpice 
de polo a R.P.R.

Halterofilul Lazăr Baroga a luat un start lansat în acest an. 
In cadrul categoriei semigrea el a totalizat 455 kg, nou record 
al R.P.R., performanță care întrece cu 10 kg norma olimpică 

pe 1964.

se gîndește la... Tokio
și... pictură»Pasionată după gimnastică

Ileana Ghiulai, sîrguincioasa elevă din Satu- 
Mtire, a debutat pe planșa de scrimă acum 
patru ani. De la primul ,,en garde* pîna la 
medalia de argint cucerită în. această primă
vară la campionatul mondial de tineret, Ileana 
a absolvit, de fapt, cele mai importante exa
mene ale „școlii* de scrimă. Aceste examene 
au cerut multă muncă, un exercițiu îndelun
gat, repetat de mii și mii de ori, o dorință 
fermă de a învăța cît mai mult și o exigență 
de toată severitatea față de propria-i pregă
tire. Acestea sînt principalele atribute ab? 
elevei care mi-a dăruit și mie atîta bucurie 
și care acum se gîndește cu speranțe îndrep
tățite la J. O. de la Tokio.

măveri, cred că trebuie să în
cep cu. .. sfîrșitul iernii, cu 
acel meritoriu loc 5 ocupat de 
schiorul nostru Gh. Vilmoș în 
biatlonul de la Innsbruck. Este 
o promisiune tocmai pentru că, 
așa cum am reținut din comenta
riile presei, un foc reușit în 
proba de tir i-ar fi adus lui Vil
moș o medalie olimpică.

Succese și evoluții promiță
toare ne-au oferit gimnastele 
fruntașe ale țării, jucătorii de 
tenis, cîțiva dintre boxeri și lup
tători, unii trăgători, precum și 
halterofilii F. Balaș, și, mai ales, 
Lazăr Baroga.

Ca fost jucător de fotbal și, 
firește, în prezent un entuziast 
suporter, doresc ca și fotbaliștii 
noștri să confirme promisiunile 
făcute în ultima vreme. Primul 
prilej îl au chiar duminică...

ION NICȘA 
inginer-șef Ia turnătoria de oțel 

a Uzinelor „23 August"

ALEXANDRU CSIPLER
antrenor

Din bogata activitate a olim
picilor se desprinde în mod deo
sebit. munca pentru îndeplinirea 
normelor de selecție pentru anut 
1964.

Exemplul celor care au reu
șit, chiar la începutul primăverii, 
să obțină prima opțiune pentru 
Tokio trebuie urmat de toți cei
lalți candidați olimpici. Pînă 
acum au trecut cu succes acest 
important examen : Sonia lovan 
(individual compus 76,333 p și 
la sol 19 299 p.), Atanasia fo- 
nescu (individual compus 75.497 
p.) la gimnastică. Mihai Dumi- 
triu (592 p.) la tir. Ileana Ghiu
lai (locul II la campionatul 
mondial de tineret de la Buda
pesta) Ia floretă, Lazăr Baroga 
și Fiți Balaș la haltere etc.

Foarte aproape de îndeplini
rea normelcr olimpice sînt și 
Emilia Lită la gimnastică,' M. 
Grosaru, G. Maghiar, Șt. Petre
scu la tir, Iosif Mihalîc la boxj 
echipa de polo pe apă, scrimerii 
etc.

Așteptăm ca în săpfămînile ur
mătoare, pe măsură ce crește 
volumul competițiilor, numărul 
celor cu normele îndeplinite să 
fie tot mai mare.

Citeva gînduri
Retrospectiva primelor competiții internaționale, a pri

melor întreceri de pe stadioanele și din săl'le de sport 
ale tării este convingătoare. Primăvara sportivă se simte 
din plin. în CALITATE, în PERFORMANȚE, în VICTORII I 
Dar, seria examenelor este abia la început.

Sportivii noștri au în față un bogat program de com
petiții interne și internaționale. Se apropie „Cupa cam- 
f(ionilor europeni" și „Cupa Păcii" la rugai, „Curca Păcii" 
a ciclism, „Regata Snagov" la caiac-canoe, numeroase alte 

întreceri de amploare în care reprezentanții noștri trebuie 
să facă dovada bunei lor pregătiri, să lupte eu toa’e for
țele pentru rezultate care să contribuie la creșterea presti
giului sportiv al patriei.

Cu aceeași dîrzenie trebuie să se desfășoare și munca 
de îndeplinire, de către un număr cît mai mare de spor
tivi și sportive a normelor olimpice pe anul 1964. Spor
tivii fruntași au datoria să lupte pentru atingerea aces
tor norme/ pentru depășirea lor, realizînd performanțe 
superioare, la nivelul cerințelor internaționale, al con
dițiilor create mișcării de cultură fizică și sport.
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Cronica
de primâvar

PENTRU l)N SUCCES DEPUN

In numărul 324, din 11 martie, anul 
acesta, al gazetei „METALURGIS
TUL" a apărut in prima pagină ur
mătoarea telegramă trimisă din Leip
zig: „Uzina „1 Mai" Ploiești-Romînia 
— Dir. general ing. N. Popa, Dir. Teh
nic ing. D. Tomozei.

Cu ocazia primirii Diplomei și Me- 
'daliei de aur pentru instalația 3 DH- 
200, expusă la Tîrgul internațional — 
Leipzig 1964, felicităm prin dv. pe 
muncitorii, tehnicienii și inginerii din 
uzină care au contribuit la realizarea 
ei, felicitindu-vă de asemenea și pen- 
trul modul EXCEPȚIONAL în care 
instalația a fost montată și prezentată 
la Expoziție și Concurs de către echi
pa condusă de ing. VTLV01 VICTOR.

Dir. Pavilionului R.P.R.
V. TONCEANU"

dlrzenia sa pe terenul de 
mai amintesc și spectatorii 
oare l-au văzut jucind in e 
nei... și, mai recent, susține 
pei serviciului producției, p 
la întrecerile in cadrul asoci

Sau să vorbim despre tine 
Erhan, tehnolog al servicii 
lurgic pe al cărui piept 
insigna de fruntaș în tnir 
cialistă. Este unul dintre a 
tentați membri ai echipei a 
a uzinei. „De fapt, ne spi 
„sportivii uzinei" sîntem... t 
să zîmbiți, poate, dar. în alt 
personal păstrez ca pe < 
dragă o fotografie, de la o f

1 MARTIE 1964 va rămine o dată 
însemnată în istoria sportului 
rominesc. In această zi s-a dat 

în întreaga tară startul în prima edi
ție a SPARTACHIADEI REPUBLICA
NE. competiție de mare amploare, me
nită să îmbine la cel mai înalt nivel 
activitatea sportivă de mase cu cea de 
performanță.

Desfășurîndu-se în cinstea celei de 
a XX-a aniversări a eliberării patriei, 
prima ediție a Spartachiadei republi
cane constituie și un important prilej 
de întărire a organizațiilor sportive. 
Sub conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, comisiile de organizare 
a Spartachiadei republicane, sprijinite 
de consiliile UCFS și ale asociațiilor 
sportive în colaborare cu organizațiile 
U.T.M., au desfășurat o vie activitate 
de instruire a activului obștesc, de 
amenajare a terenurilor de sport cara 
găzduiesc întrecerile, de completare a 
inventarului de material și echipament 
sportiv. In același timp s-a muncit 
intens pentru popularizarea competiți
ilor, pentru buna lor organizare.

A mai rămas o lună P'nă la înche
ierea primei etape a Spartachiadei re
publicane. Ținînd seamă de faptul că 
aceasta este etapa de mase, că la în
treceri trebuie să fie cuprinse mase 
tot mai largi de oameni ai muncii, 
întregul tineret, vom intensifica în con
tinuare popularizarea întrecerilor, cu 
ajutorul stațiilor de radioamplificare, 
al gazetelor de perete și al afișelor 
realizate pe plan central și local. Lo
zinci mobilizatoare instalate la stadioa
ne, unde vin cu regularitate mii și mii 
de pasionați ai sportului, vor avea 
darul să-i atragă pe toți aceștia la în
trecerile Spartachiadei. Sportivii frun
tași, de la cei de categoria a lll-a 
pînă la maeștri și maeștri emeriți ai

MIRON OLTEANU 
vicepreședinte

al Consiliului General al UCFS 

sportului, vor face tot mai multe de
monstrații în asociațiile sportive și 
vor ajuta practic pe activiștii sportivi 
în organizarea și desfășurarea întrece
rilor.

Rezultatele realizate în cadrul Spar
tachiadei republicane vor trebui larg 
popularizate, constituino astfel un pu
ternic stimulent pentru ca întreaga 
masă a iubitorilor sportului să obțină 
performanțe de valoare. De asemenea, 
este necesar să se dea un și mai mare 
avînt muncii de amenajare a terenu
rilor simple de sport, în așa fel încît 
toate asociațiile sportive să dispună 
de condiții bune pentru desfășurarea 
întrecerilor. In realizarea integrală a 
sarcinilor Spartachiadei republicane va 
fi intensificată cclaborarea strînsă și 
permanentă între consiliile asociațiilor 
sportive, sindicate si organizațiile 
U.T.M.

In cursul întrecerilor s-au eviden
țiat de pe acum numeroase talente în 
diferite ramuri de sport, au fost dobo- 
rite multe recorduri ale asociațiilor, 
orașelor și comunelor, ale raioanelor. 
Se impune deci o și mai serioasă 
muncă din partea profesorilor de edu
cație fizică, a antrenorilor, tehnicieni
lor și instructorilor sportivi în depista
rea și îndrumarea talentelor descope
rite, In zilele care au mai rămas pînă 
la încheierea primei etape toate cadrele 
tehnice să se afle în mijlocul partici- 
panților la Spartachiada republicană, 
să depisteze elementele cu perspectivă, 
să le ia în evidență pentru pregătirea 
lor temeinică și selecționarea în repre
zentativele raioanelor. Pregătirea pen

tru etapele următoare, de la care aștep
tăm performanțe de nivel superior, 
trebuie începută chiar de acum.

Spartachiada republicană prilejuiește 
și o continuă întărire a organizației 
noastre, precum și o importantă lăr
gire a bazei de mase a diferitelor ra
muri de sport. In toate regiunile țării 
numărul membrilor UCFS a crescut 
în aceste zile, laolaltă cu numărul de 
sportivi legitimați și al celor care au 
obținut clasificarea sportivă.

Consiliile raionale și regionale de 
organizare a Spartachiadei republicane 
vor face în aceste zile o profundă ana
liză a muncii desfășurate pînă acum 
și, pe baza concluziilor, vor lua cele 
mai eficace măsuri pentru ca întreceri
lor Spartachiadei republicane să Ji se 
dea pretutindeni un caracter cu ade
vărat festiv. Se va asigura aportul și 
mai intens al tuturor cadrelor de spe
cialitate, care să contribuie la crește
rea calitativă a concursurilor.

Firește, ar fi prematur să facem un 
bilanț al primei ediții a Spartachiadei 
republicane. Marea competiție este in 
plină desfășurare. Ceea ce se poate 
arăta însă este faptul că printr-o mun
că temeinică, organele și organizațiile 
sportive — în strînsă colaborare cu 
celelalte organizații de mase — luptă 
cu avînt sporit pentru realizarea sar
cinii trasate de partid și guvern miș
cării noastre sportive, aceea de a cu
prinde într-o activitate sistematică și 
organizată mase tot mai largi de oa
meni ai muncii, întregul tineret. La 
23 August — cînd poporul nostru va 
raporta partidului marile izbînzi reali
zate sub conducerea lui, mișcarea de 
cultură fizică va adăuga acestui mi
nunat buchet succesele obținute în răs- 
pîndirea sportului de mase și în con
tinua creștere a sportului de perfor
manță din scumpa noastră patrie.

Aceeași gazetă inserează alături de
clarația lui Mr. Drat/son, membru al 
parlamentului britanic, 
mele unui grup de 
parlamentari și oa
meni de afaceri 
din Anglia: „Ne 
bucură că s-a acor
dat medalia de aur 
acestei instalații de 
foraj. Exponatele 
romînești arată lar
ga dezvoltare și 
înalta clasă a pro
duselor de export și 
potențialul care-1 
are Romînia".

Gazeta „Metalur
gistul" apare la u- 
zina „1 MAI" din 
Ploiești și numărul 
acesta ca și alte
le care au suc
cedat. sini păstrate 
abonații săi — muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de aci, deoarece ele vor
besc despre strălucitele succese pe 
care uzina ploieșteană le-a obținut în 
această primăvară.

Cine oare sint făuritorii acestor suc
cese? Să începem cu ing. Victor Vîl
voi, remarcat chiar in rîndurile tele
gramei de felicitare. Spectatorii par
tidelor de fotbal desfășurate pe tere
nul din dealul Copoului își mai amin
tesc de stoperul Științei Iași — Victor 
Vîlvoi. El era pe atunci student și 
juca fotbal cu aceeași pasiune cu care 
cerceta tratatele științifice. Nu o dată 
cronicarii noștri l-au remarcat pen
tru cunoștințele sale tehnice, pentru

fqcută in nu-

La uzina

cu grijă de către

concurs, desfășurat în cădi 
ției...“

Și, intr-adevăr, în secțiile c 
alpinism, 
sportivă. 
ba°l> han 
lupte sat. 
gurează 
mai veci, 
noi „sta. 
ciu", ale 
me le ii 
desea pe 
vidențiați 
tușul Pe 
ru at 
la 400 .; 
lăcătușul 
Georgesc 
list, ca ș 
rul Ion 
montator. 
liogdan

Leipzig în echipa inginera 
Vîlvoi) — unul dintre instr 
luntari pe care se .sprijine 
asociației, voleibalistul 
Gliga, care a cutreierat , 
dealurile Indiei și Cehoslaui 
vărășind tehnica petrolieră r 
oamenii inginerului Guțan 
fectoscopie, alpinisti,de categ 
structor Teodor Adam^~da 
lucrează cu .pricepere f ostii 
balcanic la 3000 m obst.. Ion 
și colegul său de sport cazai 
le Georgescu. înșiruirea acea 
me ar putea ji mare, deoarei 
tinerilor și virstnicilor care 
din asociația Prahova, ale 
uzina „ 1 

. cifra de 
sport se

tl

Mai" din Ploie; 
6700 iar dragost 
înmănunchează cu

Stadionul se. cheamă „Con
structorul*. De la înălțimea 
unde se află așezat (relativă, 
ca toate înălțimile acestui 
oraș), vezi și centrul Capi
talei, cu blocurile turn, dar 
și oglindirea Iui, în noile 
cartiere mărginașe. Din pri
cina asta, poate, de aici, o- 
rașul te înconjoară cu as
censiunea lui vertiginoasă de 
ferestre și pereți pastelați.

Ziua de primăvară e calmă 
și are un farmec dulce, atot
cuprinzător. Floarea sportu
lui — Spartachiada - 
desfășoară-n largul ei. 
poarta stadionului vin 
chete tinere de fete, grupuri 
de băieți cu priviri pline 
emoția întrecerii. Fie că 
crează la „Ascensorul*, 
„Progresul-Pre fabricate*, 
„Încălțăminte-Dîmbovița*, 
fabrica de bere „ Rahova*, la 
„Autobaza nr. 3*, zilele Spar
tachiadei îi adună aici, îi 
atrag pe stadionul construc
torilor bucureșteni. Sportivi 
de frunte ai clubului se a- 
mestecă printre începători, 
le îndrumă antrenamentele, 
îi învață să-și cunoască și 
să-și pună în valoare calită
țile. în mulțimea celor care 
intră cu nerăbdarea cunos
cută pe stadion, începînd încă 
de la poartă să-și schimbe 
haina cu tricoul, recunoști 
figurile rugbiștUor Marica și

se
Pe 
bu-

de 
lu- 
la 
la 
la

Stadionul se cheamă „Constructorul”
Teofilovici, ale antrenorilor 
Radidian și Dumitru lonescu.

Și, probele încep, cronome- 
trele țăcăne. De la „Dîmbo
vița*, filtratorul Niculae Ba
dea face 12,4 secunde pe suta 
de metri; îl urmează la o 
secundă (astronomică dis
tanță din punctul de vedere 
al raportului de timp — per
formanță) colegul său ștan- 
țor Ion Șomoioagă. Apoi tot 
12,4 face și Ion Brînzeanu 
de la Fabrica de utilaj chi
mic. Dar lotul celor de la 
Autobaza nr. 3 îl aduce în 
frunte pe Ion Cornel, tini
chigiu, în vîrstă de 20 de ani. 
care, fără nici un antrena
ment prealabil, realizează pe 
culoarul pistei de 100 m plat 
cifra rotundă de 12 secunde. 
Surpriză! Lumea îl încon
joară, întrebările curg, co
legii cu care acum cîteva 
minute a venit împreună, 
parcă abia acum îl descoperă 
într-adevăr. E un tânăr înalt, 
șaten. Sportul preferat ? Bi
neînțeles, fotbalul, cu toate 
că n-a mai jucat pînă acuma. 
De-abia a început să se an
treneze ca mijlocaș într-o e- 
chipă de începători. La toam
nă vor intra în campionat.

CORNELIU LEU

Dar, pînă la toamnă Ion 
Cornel e hotărît să-și pună 
în valoare aptitudinile pe 
oare i le-a scos în evidență 
întrecerile de la această 
Spartachiadă. Pleacă parcă 
altfel de pe stadion ; cu con
știința că e posesorul unui 
lucru nou, dar și cu convin
gerea că se va întoarce aici 
cit. mai des.

Acum stadionul e plin. Cu
lorile tricourilor înviorează 
și mai mult după-amiaza de 
primăvară. Se sare la lun
gime, la înălțime, se trece 
proba de greutate. Iată, Ion 
Brînzaru, cazangiul de la fa
brica de utilaj chimic, mai 
are un rezultat bun : 5,70 m 
la lungime ; e un om care 
se preocupă în mod complex 
de pregătirea sa fizică. Nu 
degeaba face parte dintr-o e- 
chipă de fotbal care ocupă 
locul întâi în campionatul 

raionului...
în aceste zile de aprilie 

stadionul trăiește mai multe 
emoții, satisfacții și desco-

periri decît în lunga peri
oadă a competițiilor. Iar an
trenorii încep 
pe aceia care, 
in te le vor 
cap și motive 
pe aceia care 
desigur, sportului o și mai 
bună parte din timpul lor 
liber. Iată-l, de exemplu, pe 
E. Radulian, antrenorul de 
atletism al clubului. El însuși 
cîndva deținătorul unor re
zultate spectaculoase e astăzi 
nu numai un antrenor iubit, 
ci și un propagandist al atle
tismului. Cîți dintre cei care 
astăzi îl înconjoară nu-l pri
veau la început cu neîncre
dere, cînd îi sfătuia să se 
dezvolte complex din punct 
de vedere sportiv... Și antre
norul își judecă oamenii cu 
sondele adinei ale pedagogu
lui ; el ne vorbește îneîntat 
și de vîrfurile din preajma 
sa, tânărul Cristian Ivana, de 
exemplu, care a cîștigat o e- 
tapă a campionatului orășe
nesc sărind 6,46 m*sau Elena 
lonescu, eleva de la școala 
profesională a uzinelor Dîrn- 
bopița, care a realizat 64,7 
pe 400 metri și a cîștigat 
locul I pe 500 metri plat la

să-i cunoască 
de acum îna- 
da bătăi de 
de îneîntare, 
vor consacra,

campionatul republican de 
juniori ; dar și de Niculae 
Sofian, ajustor la I.M.D., om 
care nu are nici o perfor
manță pînă în prezent, dar 
a cărui seriozitate și perse
verență în pregătire îl fac 
pe antrenor să-l prețuiască 
la fel de mult și să creadă-n 
el la fel de mult.

Ziua de primăvară își to
pește încet lumina în culoa
rea mierii, dar oamenii tot 
mai vin. Spartachiada îi a- 
trage. De la Trustul de utilaj 
greu au concurat pînă acum 
811, de la „Autobuzul* —- 
1528, de la ,.Progresul-Pre- 
fabricate* 1401. De la Fabri
ca de chibrituri erau înscriși 
250 de participanți și au con
curat 531. Ce dovadă mai 
grăitoare a atracției pe care 
o exercită sportul în mase ! 
Iar pe acest stadion, ca pe 
alte sute din întreaga țară, 
Spartachiada nu este numai 
prilejul unei întreceri între 
colective, ci marșul a sute de 
mii de oameni spre aer, spre 
lumină, spre robustețe și si
guranță în mișcări.

Noua mentalitate sportivă 
se construiește necontenit. 
Spre ea vin noi și noi serii 
de* oameni. întâmplător, sta
dionul pe care am fost în- 
tr-una din zilele acestei ge
neroase primăveri se chema 
„Constructorul*

și înalta lor calificare In n 
Fără îndoială că de 1 Mc 

rit, tehnicienii și inginerii 
ploieșteană vor primi nenu. 
licitări pentru... per for mat
nute în muncă -și în sport ș, 
urări de noi realizări în viite 
turăm și noi cu aceleași d

VALENTIN PJ

Cros...



Toți tinerii în întrecere In aceste zile pe întinsul patriei...
Pe terenul asociației sportive Portul 
anstanța se desfășoară aproape în 
“care zi întreceri entuziaste în cadrul 
oartachiadei republicane. Fotbaliștii, 
leții, cicliștii, handbaliștii au înre- 
strat de acum primele succese în 
area competiție.
Consiliul asociației noastre s-a în- 

ijit din timp ca întrecerile Sparta- 
îiadei republicare să se desfășoare la 
t nivel cît mai ridicat. încă din luna 
bruarie, împreună cu comitetul U.T.M.

cel sindical, am întocmit un plan 
î măsuri cu sarcini și responsabili- 
ți precise privind' organizarea și des- 
ișurarea întrecerilor din prima etapă, 
a obiectiv principal ne-am propus să 
lobilizăm în întrecerile din etapa 1 
300 de sportivi. La alcătuirea planului 
e măsuri am ținut seama de faptul 
ă membrii asociației noastre, care 
ctivează în 14 grupe sportive, sînt 
Jspîndiți pe o mare suprafață a por- 
dui și că nu pot fi cuprinși deodată 
i competiții. De aceea am stabilit ca, 
■.că în prima fază, întrecerile Sparta- 
liadei republicane să se desfășoare în 
ecare grupă sportivă și apoi să or- 
anizăm întreceri intergrupe.
In ultimele două săptămîni spre te- 

enurile noastre s-a îndreptat un mare 
urm" de tineri, în foile ’de concurs 
ind înregistrați pînă acum 830 parti-

cipanți. Cele mai frumoase rezultate în 
ceea ce privește mobilizarea tinerilor în 
competiții le-au obținut grupele sportive 
din secțiile de producție: „mecanizate", 
„manipulări mărfuri", „S.N.M.C.". „că
pitănie", „Romtrans" etc.

Dar consiliul asociației Portul a avut 
grijă nu numai de iubitorii sportului 
de pe... uscat. Marinarii noștri care 
străbat mările și oceanele participă pe 
puntea vaselor cu mare entuziasm la 
întrecerile Spartachiadei republicane. 
Pe fiecare navă au fost organizate 
grupe sportive. La fel ca și pe uscat 
întrecerile se organizează întîi în fie
care grupă, iar la înapoierea vaselor 
în port se dispută întrecerile inter
grupe.

Paralel cu întrecerile Spartach’adet 
republicane sportivii noștri luptă in
tens cu... normele pentru obținerea 
Insignei de polisportiv. Pentru acest 
an consiliul asociației și-a propus ca 
500 de marinari și muncitori portuari 
să cucerească Insigna de polisportiv. 
Deocamdată și-au trecut majoritatea 
probelor 180 de tineri.

Afluența tot mai mare de amatori 
ai sportului pe terenurile asociației 
noastre a făcut ca acestea să nu mai 
poată cuprinde pe toți cei ce doresc 
să joace fotbal, volei sau handbal, să 
se întreacă la atletism sau gimnastică.

ÎNCĂ UN SEMN...
Zilele trecute m-am abătut pe la 

ospodăria colectivă <lin comuna Borș, 
egiunea Crișana. Cînd mă pregăteam 
ă intru în sediu, un sătean m-a între- 
at Ce doresc.
— Aș vrea să scrin ceva ! i-am răs

ti ns.
— Atunci poftiți înăuntru, să vă 

Iau o coală de hîrtie și un toc...
— Mai bine mi-ai da o informație... 

Im auzit că gospodăria colectivă de 
.ici are o legumicultoare.

— Avem mai multe.
-— Știu, dar cea de care îți vor- 

>esc este și o bună jucătoare de vo- 
ei. Și aș vrea să scriu despre ea...

— Cu care din ele vreți să stați 
le vorbă ?

— Păi, nu ți-am spus ? Cu legu- 
niculțoarea aceea care joacă și volei.

— înțeleg I Dar cu care ? Cu Mar
gareta ? Cu Irina ? Cu Marta ? Cu...

—- Va să zică aveți mai multe le- 
țumicultoare voleibaliste în cazul 
acesta să-ți dau încă un semn... Vreau 
lă scriu despre legumicultoarea care 
joacă volei și este și o bună gimnastă.

— Aha 1 zice. Dacă-i așa... iar n-ați 
tinierit-o. Că fetele noastre se pricep 
și la gimnastică. Doar și cînd lucrează 
a grădină se ridică, se apleacă, fac 
uișcări...

— Cam așa e 1 ani recunoscut cu 
> jumătate de gură, în timp ce cu 
cealaltă jumătate am adăiugat imediat 
iă-1 rog să-mi aducă pe legumicultoa- 
ea voleibalistă, gimnastă și crosistă.

— A, care fuge repede ? Adică 
toate 1 a rîs omul.

— Iar am greșit-o !... în cazul a- 
jesta, adu-o, te rog, pe sportiva des- 
lire care mi s-a spus că se pricepe și 
.a cățărări.

— Tovarășe — mi-a răspuns omul

— iar ne încurcăm. De ce nu veniți 
cu un semn mai precis ? Că acesta e 
prea colectiv. Se potrivește la toate 
cele șase fete din brigada noastră le
gumicolă.

— Ei, nai zău ?... Stai că am găsii !
— Eata ?
— Semnul 1 Legumicultoarea despre 

care vreau să scriu cică se pricepe 
de minune și la săritura în lungime.

—■ Da ! Se pricep... toate legumi
cultoarele.

—- Iar, tovarășe 1 Păi dumneata faci 
ce faci și te referi la toate, cînd mie 
îmi trebuie doar una din ele. De asta 
m-am plimbat pînă aici... Plimbare ? 
am sărit după o clipă de gîndire. Asta 
e semnul ! Legumicr.iltoarea în cauză 
se ocupă și de turism.

—■ Acum am înțeles, tovarășe ! a 
dat din cap săteanul. Am înțeles... că 
tot de brigadă e vorba.

— Ce vorbești, omule ?! Dacă n-am 
nimerit cu celelalte sporturi, mai am 
unul de rezervă : ciclismul. Cu ăsta 
cred că nu greșesc și o să știi despre 
care legumicultoare este vorba.

—- Uite ce e, tovarășe ! N.u mai în
șira sporturile ca la „Pronoexpres". Că 
și Margareta și Irina și Ilona și cele
lalte legumicultoare de la noi au tre
cut toate probele pentru Insigna de 
polisportiv.

—- Of, tovarășe — am dat amărîl 
din cap — numai greutăți am !

— Greutăți ? a rîs celălalt. Dați-le 
legumicultoarelor noastre să le arunce 
că sînt neîntrecute și la această probă.

Și așa se face că, în loc să scriu 
despre o legumicultoare, am scris des
pre toată brigada legumicolă de la 
gospodăria colectivă din comuna Borș, 
regiunea Crișana.

V. D. POPA

Consiliul asociației, împreună ea e»> 
miletul U.T.M., a. găsit rezolvarea aces
tei probleme încă înaintea începerii 
Spartachiadei republicane. In apropie
rea atelierului „23 August" din port 
mai există suficient spațiu nefolosit. 
Aici s-a hotărît amenajarea unui teren 
de volei. S-a trecut imediat la treabă. 
Sute de tineri, mobilizați de comitetul 
U.T.M., au muncit neobosiți la nive
larea și delimitarea terenului, la con
fecționarea stîlpilor etc. Acum, pe noul 
teren, tinerii din acest atelier ca și cei 
de la locurile de muncă învecinate 
joacă zilnic volei. Lingă terenul de 
sport a fost instalat un portic de gim
nastică la confecționarea căruia și-au 
adus o contribuție deosebită sportivii 
N. Seitan. A. Abduraman, I. Vasilescu, 
M. loachimescu, R. Cojocaru, T. Mi
trei ș.a.

Consiliul asociației noastre a pre
văzut, de asemenea, procurarea de ma
terial și echipament sportiv, pentru a 
da posibilitate cît mai multor tineri să 
participe la Spartachiada republicană. 
Din cotizațiile sportive am procurat 
de curînd pantofi de tenîs, chiloți. tri
couri, mingi de handbal, bocanci de 
fotbal etc. iar echipamentul care exista 
în magazia asociației a fost recondi
ționat. Trebuie să remarc în această 
privință clubul sportiv orășenesc Farul, 
care ne-a sprijinit îndeaproape, dotînd 
asociația Portul cu echipament nou 
pe care la rîndul nostru l-am repar
tizat sportivilor de pe nave.

ALEX. CIULIANU
secretarul asociației sportive 

PORTUL Constanța

INSIGNA DE POLISPORTIV

ACTIVITATE CONTINUĂ
In aceste zile, pe terenurile de 

sport din Capitală și din țară, mii 
de tineri și tinere participă cu însu
flețire la întrecerile Spartachiadei re
publicane. Corespondenții noștri ne 
relatează că în cadrul acestor con
cursuri sînt realizate și o serie de 
norme ale Insignei de polisportiv.

„Stadionul „23 August" din locali
tate — ne scrie I. HASAȘIU din Tîr- 
năveni — a găzduit zilele trecute un 
pasionant concurs sportiv în care peste 
230 de tineri, din 14 asociații sportive, 
și-au trecut o bună parte din normele 
pentru Insigna de polisportiv.

De la Slatina ne scrie activistul 
UCFS, D. Constantin : „La noi, în 
raion, 703 tineri și tinere și-au trecut, 
pînă acum, toate normele prevăzute de 
concursul pentru Insigna de polispor
tiv. Asociații ca Rapid Piatra Olt, Me
talul Slatina, G.A.S. Piatra Olt, Avîn- 
tul Slatina, Știința, Chimia și Con
structorul, din aceeași loc litate, au ob
ținut succese remarcabile pe această 
iinie.

Ca urmare a măsurilor luate de că
tre consiliile asociațiilor, un număr 
de 1700 de tineri și tinere se antre
nează, în prezent, în vederea trecerii 
normelor „Insignei de polisportiv".

SPARTACHIADA REPUBLICANA — cea mai mare întrecere. sportivă a' 
anului 1964 — cunoaște un succes deosebit în toată țara. Sute de mii de tineri 
și tinere, de la orașe și sate, se întrec în pasionante concursuri, obțin rezultate 
de valoare cu care cinstesc prima ediție a acestei mari competiții sportive de 
mase și de performanță. Din țară, corespondenții ne transmit zilnic numeroase 
vești despre întrecerile Spartachiadei. Vom publica și cu acest prilej cîteva 
din relatările lor.

IAȘI : Juniorii și-au desemnat 
campionii la lupte

In sala C.S.M.S. din Iași au avut loc 
întrecerile fazei regionale din cadrul 
campionatelor republicane de juniori la 
lupte libere. După cum se știe, această 
competiție este inclusă in programul 
primei Spartachiade tepublicane. Iată 
învingătorii :

TURDA : Peste 25 000 de participant!

Pînă la 20 aprilie în raionul Turda 
și-au disputat intîietatea în cadrul pri
mei etape a Spartachiadei republicane 
25 247 de concure'nți. Cei mai mulți 
participant au fost înregistrați la atle
tism (4 954) și gimnastică (4 480).- 
Trebuie evidențiată munca, desfășurată 
de profesorii de educație fizică Ștefan

In orașul Timișoara întrecerile Spartachiadei republicane se bucură de o 
largă participare din partea oamenilor muncii, a tineretului îndeosebi. In foto
grafie, un aspect de la un concurs de atletism organizat de asociația sportivii 

C.F.R. Timișoara

Cat. 55 kg — Gh. Borza ; cat. 59 kg
— Vasile Giosan ; cat. 63 kg — Ștefan 
Ghiricer; cat. 68 kg — Ion loniță; 
cat. 73 kg — Mircea Cihodaru: cat. 
79 kg — Florea Pătrașcu ; cat. 85 kg
— Paul Stoian; cat. peste 85 kg — 
Ioan Luca.

V. ȘTEFANESCU

PETROȘENI : Studenții în întrecere

Timpul frumos i-a stimulat pe stu
denții din Petroșeni să înceapă între
cerile în aer liber. La competițiile din 
cadrul Spartachiadei republicane s-au 
înscris 14 formații de fotbal, 13 de 
volei, 10 de handbal și 10 de baschet. 
Iată cîteva rezultate înregistrate:

Fotbal: Anul II Mine — Anul V 
Electro 8—1 ; Anul Ill Electro — Anul 
II Electro 4—1.

Volei: Anul I Mine — Anul V Mine 
2—0; Anul II Mine — Anul I și II 
Preparare 1—2 ; Anul III Mine — Anul 
I și II Topografie 2—0; Anul IV Mine
— Anul 111 și IV Preparare 2—0; 
Anul I Mine — Anul II Preparare 
2—1 ; Anul III Mine — Anul IV Mine 
2—0; Anul III Electro — Anul V 
Electro 2—0.

S. BALOI

Simion, Mihai Crișan și Dionisie Pop, 
instructorul sportiv Leonida Donciu, 
precum și arbitrii Mircea Pa lade și 
Cornel Mariș.

PETRU LAZAR

HOREZU : Prin muncă voluntară, 
noi terenuri de sport

Tn comuna Mateești din raionul Ho« 
rezu s-a muncit intens la începutul a- 
cestei primăveri pentru a se da o în- 
fățișare cît mai plăcută ulițelor, case
lor, livezilor. în cadrul acestei acțiuni 
de înfrumusețare a comunei consiliul a- 
sociației sportive Recolta, în colaborare 
cu comitetul U.T.M. și conducerea șco
lii elementare, a inițiat amena jarea prin’ 
muncă patriotică a unor terenuri sim
ple de sport pentru desfășurarea în celei 
mai bune condiții a întrecerilor Spartan 
chiadei republicane. Astfel s-au „năs
cut" frumoase terenuri de fotbal, volei 
și handbal, sectoarele de aruncări și 
sărituri și o pistă simplă de alergării 
De curînd au avut loc aici și primele 
întreceri de fotbal, atletism, gimnastică' 
și volei. In zilele care urmează vor fi 
programate noi competiții.

ILIE ION

PLOIEȘTI : întreceri entuziaste 
la „Vagonul"

Foto : T. Roibu

La asociația sportivă Vagonul, de pe. 
lîngă Atelierele de reparat material ru
lant, au avut loc întreceri entuziaste 
în cadrul primei etape a Spartachiadei 
republicane. Sub îndrumarea instructo
rului sportiv Gh. Toma și-au disputat 
intîietatea la tir 30 de concurenți. Cel 
mai bun rezultat l-a realizat Vasile 
Beloaie cu 44 puncte. La șah s-au evi
dențiat Gh. Marin, Ecaterina Stamate,. 
Leonida Vasilescu ș.a. Concursul de 
popice a fost cîștigat de Traian Lu- 
chian (din 60 de participanti) cu 
162 p.d.

1. ION

BRĂILA : Toți elevii în concurs !

în prezent toți elevii școlii profesio
nale Petrol-chimie din Brăila se află 
angrenați în disputele organizate cu 
prilejul Spartachiadei republicane. In
teresant de remarcat este faptul că pen
tru ei vor fi inițiate întreceri la aproape 
toate ramurile sportive prevăzute în re
gulamentul marii competiții. Pînă acum 
s-au remarcat elevii Constantin Anghel, 
Sevastița Neagu, Ștefan Baroc. Gh. 
Burlacu, Stana Băcanu, Ioana Stan și 
alții.

D. CR1STACHE



de joi pînă duminică...
• 1NTTLNIR1 IN: CATEGORIA A, ÎN 

DE JUNIORI, DEMONSTRAȚIE LA

Săptăfiiîiaa aceasta a fost și con 
tinuă sa fie darnica cu iubitorii hand
balului. Marți, spectatorii bucureșteni 
au avut ocazia să .asiste ia restanța 
Dinamo București — Rapid, iar ren 
la doua jocuri din cadrul campiona
tului de juniori. De astăzi, programul 
saptăminii prevede alte evenimente in
teresante, care atrag atenția pasiona
lilor acestui sport din țară. Să le 
enumerăm- în ordinea lor cronologică.

AZI: O RESTANȚĂ ȘI O DEMON-
- ST RAȚIE

Este vorba de partida feminină 
Știința Timișoara — Mureșul Tg. Mu
reș, care interesează deopotrivă am
bele echipe, dar in care prima șansă 
aparținetitnișorencclor. în caz de vic
torie, acestea vor lua un avans de 
trei puncte asupra celei de a doua 
clasate, Știința Cluj, in seria a il-a 
a categoriei A.

Demonstrația handbalistică este re
zervată spectatorilor ieșeni, care aș
teaptă cu nerăbdare evoluția ciștigă- 
toarei „Cupei campionilor europeni", 
Rapid București. Jocul celei mai bune 
echipe din Europa va constitui, fără 
îndoială, o reușită propagandă pentru 
handbal.

DE MIINE: TURNEUL DE LA 
SARAJEVO

Handbaliștii bucureșteni vor fi pre- 
zcnți pentru a treia oară la tradițio
nalul turneu de la Sarajevo, progra
mat în zilele de 1 și 2 mai. Clasați 
jw locul 3 în ediția din 1961 și pe 
primul loc în cea din 1962, jucătorii 
romini speră să reediteze succesul de 
acum doi ani, mai ales că din lotul 
care a plecat aseară în Iugoslavia fac 
parte „internaționalii" Taie. Bogplea, 
Gruia. Nica și I. Popescu, alături de 
elemente tinere dar valoroase (Goran. 
Samungi. Marinescu. Roșescu, Moldo
van etc.).

DUMINICĂ: ETAPA A XI-A

In fine, duminică o nouă etapă — 
de data aceasta incompletă (sint ami
nate 3 meciuri) — în categoria A. 
Meciuri foarte importante pentru cla
sament, în zona retrogradării (toate 
seriile) și în locurile fruntașe (seriile 
a Il-a la băieți și fete). De reținut 
din partidele din țară : Știința Tg. Mu
reș — Știința Timișoara, Dinamo Bra
șov — C.S.M. Reșița la băieți. Trac
torul — S.S.E. Ploiești, Electromagne
tica București — Știința Cluj și C.S.M. 
Sibiu — S S.E. Timișoara la fete. Sînt

L. Popescu (Dinamo) și-a deschis drum la semicerc și înscrie un nou gol. 
Fază din meciul Dinamo-Rapid 22—15 Foto : T. Roibu

Pronosport •
Programul concursului Pronosport 

nr. 18, etapa din 3 mai, cuprinde ur
mătoarele întîlniri:

I. R. P. Romînă — R. P. Bulga
ria (preliminarii olimpice)

II. Atalanta — Lazio (camp, ita
lian A)

III. Bari — Genoa (camp, italian A)
IV. Catania — Fiorentina (camp, 

italian A)
V. Internazionale — Juventus 

(camp, italian A)
VI. Mantova — Bologna (camp, ita

lian A)
VII. Roma — Milan (camp, italian A)

VIII. Sampdoria — Lanerossi (camp, 
italian A)

IX. Spal — Modena (camp, italian 
A)

X. Torino — Messina (camp, ita
lian A)

XI. Napoli — Foggia (camp, ita
lian B)

CAMPIONATUL DE CALIFICARE SI . 
IAȘI Șl TURNEU LA SARAJEVO 
jocuri care se pot încheia cu rezul
tate neașteptate, așa cum s-a intim- 
p'.at duminica trecută la Galați, unde
— după cum ne spunea antrenorul 
emerit 1. Runst-Ghermănescu (Steaua)
— Știința Galați a jucat mai bine și 
a obținut pe merit un meci nul cu 
Steaua, care nu s-a comportat la 
valoarea sa.

PROGRAMUL DIN BUCUREȘTI
Simbătă, la stadionul Tineretului, de 

la ora 15,45 : Rapid — Confecția și 
Știința — Progresul (f.k

Duminică, teren Dinamo, de la ora 
10,30: Electromagnetica — Știința 
Cluj (f) și Dinamo —- Tractorul (m).

FINALIȘTJI CAMPIONATULUI 
DL JUNIORI

în campionatul republican de ju
niori s-a mai disputat un meci: Loco
motiva Teiuș — Luceafărul Brașov (f)
7— 11 (3—5). Echipa din Brașov s-a 
calificat pentru turneul final de la
8— 10 mai, alături de Mureșul Tg. Mu
reș, S.S.E. Constanța și cîștigătoarea 
partidei S.S.E. nr. 2 București — Vic
toria Oltenița.

La băieți, finaliste sînt formațiile 
C.S.M. Reșița, S.S.E. Petroșeni și în
vingătoarele din partidele C.S.Ș. Bucu
rești — S.S.E. Constanța și S.S.E. 
Sibiu — S.S.E. nr. 2 București (pro
gramat duminică).

DOUĂ JOCURI DE CALIFICARE
Ultimele partide din cadrul fazei 

interregionale. a campionatului de ca
lificare vor avea loc simbătă și du
minică, la Odorhei și Hălchiu: Voința 
Odorhei — lost, politehnic Iași (f) și 
Recolta Hălchiu — Voința Tg. Mu
reș (m).

DINAMO BUCUREȘTI - RAPID
22—15

Jocul restanță disputat marți la 
„Dinamo", s-a încheiat cu victoria 
clară a dinamoviștilor, la scorul de 
22—15. După un început echilibrat 
(3—3 în min. 4), Dinamo s-a distan
țat treptat, printr-un joc mai sigur și 
mai eficace, terminînd repriza cu un 
avantaj net: 13—4. La reluare, meciul 
continuă în nota de superioritate a 
dinamoviștilor, dar riposta Rapidului 
este mai puternică și de la 19—9 sco
rul ajunge 22—15. Principalii realiza
tori: Ivănescu, Ionescu și Eftimie cîte 
4, respectiv Constantinescu 6 și Auner 
4. în urma acestui rezultat, Dinamo a 
trecut pe locul I al seriei 1.

Pronoexpres
XII. Padova — Brescia (camp, ita

lian B)

• ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚI- 
LORI Deoarece ziua de 2 mai 1964 
este sărbătoare legală, plata premiilor 
în Capitală — pentru tragerea Loto 
Central din 27 IV 1964 — începe luni 
4 mai 1964, prin casieriile proprii 
Loto-Pronosport.

® Cu prilejul Jocurilor Olimpice de 
la Tokio —1964, LOTO-PRONOSPORT 
organizează cel mai mare concurs spe
cial al anului, SPORTEXPRES OLIM
PIC. La acest concurs special se vor 
acorda 45.960 premii în obiecte și bani 
în valoare totală de 6.000.000 lei. „Ca
petele de afiș" ale listei de premii îe 
constituie 48 de călătorii la Olimpiada 
de la Tokio și 32 de autoturisme. Pre
miile Sportexpres Olimpic se acordă 
pe baza a 42 de extrageri separate.

• PREMIILE PRONOEXPRES: în 
urma omologării variantelor depuse la 
concursul special Pronoexpres nr. 17

Duminică, pe stadionul „23 August“

GRI VITA ROȘIE-R.U. C. CASABLANCA, 
în sferturile de finală ale „C. C. E.” la rugbi

Aspect din finala primei ediții a „Cupei campionilor europeni" disputată 
pe stadionul Dinamo, între campioana Franței—Bezii.rs fi Grivița Roșie

Duminică, în primul joc internațio
nal al anului, echipa Grivița Roșie 
debutează in cea de a doua ediție a 
„Cupei campionilor europeni". Rugbiștii 
romîni vor avea ca adversar formația 
R.U.C. Casablanca — campioana Ma
rocului, o echipă care a realizat în a- 
cest început de sezon cîteva rezultate 
remarcabile, obținind calificarea pînă 
în sferturile de finală ale „C.C.E.".

Jucătorii Griviței Roșii s-au pregătit 
cu toată seriozitatea și — așa cum ne 
declara Viorel Moraru, căpitanul echi
pei noastre — „XV-le Griviței va lupta 
duminică cu toată dîrzenia pentru a 
oferi publicului un spectacol de cali
tate și bucuria unei victorii". O vic
torie care va deschide rugbiștilor noștri 
drumul spre semifinala competiției. în 
care urmează să întîlnească — la 9 
mai — campioana R. F. Germane, 
formația Viktoria Hanovra.

Despre rugbiștii marocani se știe că 
ei sint adepții jocului deschis, că al
cătuiesc o echipă destul de omogenă, 
cu unele individualități de valoare și 
că. în general, reprezintă un adversar 
care nu poate fi depășit decît printr-un 
joc complex, cu o egală folosire a tu
turor compartimentelor.

Echipa R.U.C. Casablanca va fi al
cătuită din următorii jucători : 
M’Hamed Amalfi, Deloge Yvon, Pradie 
Jean Pierre, Felts Robert — căpitanul 
echipei. Lepoivre Michel, Giroux 
Charles, Lauir Ahmed. Sanguere Ro
land, Sutra Jacques, Barbe, Chavagnac 
Robert, Kadmiri, Gaouz Ahmed, 
Dupuis Emile, Gonon Jean Louis, Di 
Giaccomo Michel, Lahcen Nabir. De
legația este condusă de Si Driss Ben- 
jelloun, vicepreședinte al federației 
marocane de rugbi.

Iată acum și lotul echipei Grivița 
Roșie: Dinu, T. Rădulescu. M. Manole, 
Doru Pavel, Grigoriu, Dan Stoenescu, 
Mircea Rusu, Viorel Moraru, Radu 
Demian, Mircea Iliescu, Costel Stănes- 
cu, Mihai Oblemenco, Mihai Vusek,

NUMĂRUL URMĂTOR AL 
ZIARULUI NOSTRU VA A- 
PARE LUNI 4 MAI LA ORA 
OBIȘNUITĂ.

• Pronosport
din 22 IV 1964 au fost stabilite urmă
toarele premii : Premii obișnuite în 
bani : Categoria 1:2 variante a 67.320 
lei; Categoria a Il-a: 8,4 variante a 
17.364 lei; Categoria a 111-a : 90,3 va
riante a 1.739 lei; Categoria a IV-a:
682.6 variante a 295 lei; Categoria a 
V-a: 2,199,4 variante a 91 lei; Cate
goria a Vl-a : 10.694,7 variante a 26 
lei.

Cîștigătorii de la categoria I (6 din 
8) sînt; Ghidu Gh. din București și 
Pomîrleanu M. din Brașov.

Premiile suplimentare în obiecte și 
bani: Categoria 1: 2,1 variante; Ca
tegoria a 11-a: 3 variante; Categoria 
a II l-a-: 20,2 variante; Categoria a 
IV-a: 71,4 variante; Categoria a V-a:
92.6 variante; Categoria a Vl-a : 412,6 
variante; Categoria a VI l-a : 881,8 va
riante; Categoria a VHI-a: 1.889,2 
variante.

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport,

Climovschi, Mihai Țibuleac, Ion Teo- 
dorescu, Licuță Balcan, Valeria Iri- 
mescu, Nichifor Roibu și Marin Bos
tan. Urmează ca maestrul emerit al 
sportului Viorel Moraru, căpitanul echi
pei, împreună cu antrenorul Nicolae 
Pădureanu. care a ajutat în ultima vre
me la pregătirea formației Grivița Ro
șie în vederea participării la „Cupa 
campionilor europeni", să stabilească 
„XV-le" care va evolua duminică în 
partida cu R.U.C. Casablanca, pe sta
dionul „23 August", în deschiderea jo
cului internațional de fotbal R. P. Ro
mînă — R. P. Bulgaria.

Partida Grivița Roșie — R.U.C. Ca
sablanca va fi condusă de arbitrul ce
hoslovac Wladimir Schwor.

IN CATEGORIA A...

Campionatul categoriei A continuă 
cu partidele etapei a VlII-a, care pro
gramează simbătă în București numai 
două meciuri : Steaua — Constructorul 
și Gloria — Rulmentul Bîrlad (Grivița 
Roșie — Dinamo fiind amînat). Du
minică, în țară au loc jocurile: Știința 
Petroșeni — Știința Cluj și C.S.M.S. 
Iași — Știința Timișoara (Ancora Ga
lați — Progresul se dispută sîmbătă).

REZULTATE DIN CAMPIONATUL 
DE CAL1FICARF.

Cîteva din rezultatele etapei a V-a 
a campionatului republican de califi
care : Minerul Lupeni — Chimica Tîr- 
năveni 6—0 (3—0); Constructorul Iași
— Viitorul Săvinești 12—3 (9—0):
Constructorul Ploiești — Cimentul 
Medgidia 6—0 (3—0); C.S.M. Reșița
— Siderurgistul Hunedoara 3—0 (3-0); 
U.S.A.S. Năvodari — Precizia Săcele 
5—11 (0—6); Farul Constanța — Me
talul Buzău 6—0 (0—0).

ETAPA VIITOARE

în campionatul de calificare sînt pro
gramate partidele : Precizia Săcele — 
Petrolul Pitești; Cimentul Medgidia — 
Ideal Cernavodă; Metalul Buzău — 
Constructorul Ploiești; USAS Năvodari
— Farul Constanța; Viitorul Săvinești
— A, S. Tecuci; Laminorul Roman — 
Progresul Bacău; Constructorul Iași — 
Cauciucul Onești; Chimica Tîrnăveni — 
C.S.O Timișoara ; Siderurgistul Hune
doara —' Electroputere Craiova ; 
C.S.M. Sibiu — Metalul Reșița; Mine
rul Lupeni — Metalul Tr. Severin.

BASCHET

Ultima etapă
Ultima etapă a campionatului mascu

lin-'(Seria I) este programată sîmbătă 
2 mai. Iubitorii acestui sport dm Cluj 
vor vedea cu acest prilej pe 3 din cele 
4 finaliste. Astfel, ei vor asista la der
biul ȘTIINȚA—STEAUA (în tur stu
denții au învins cu 70—67) și la ulti
ma încercare de a se salva de la re
trogradare a Politehnicii Cluj în fața 
unui adversar redutabil — Dinamo 
București. In cazul unei duble victori: 
a echipelor bucitreștene, acestea vor 
intra în turneul final — alături de frun
tașa clasamentului—cu același număr 
de puncte. Dacă însă Știința va reedita 
victoria de la București, atunci liderul 
va începe turneul cu un avans consis
tent (4 puncte).

• Cea de a 4-a finalistă, Rapid 
București, susține, de asemenea, un 
meci dificil, la Timișoara, în compania 
Științei.

II

Campionatele republicane
în plină desfășurare

Sîmbătă dimineața, pe terenul P 
greșul din str. Ion Vidu, se desfășoară 
înțreeerile din cadrul campionatului 
republican pe echipe seria A la „li
bere". în grupa de la București vor 
evolua formațiile Dinamo, Progresul 
și C.F.R. Timișoara. Întîlnirile „cheie" 
vor avea loc la Tîrgoviște, în grupa 
a IV-a, unde fruntașa clasamentului, 
Steaua, susține meciurile în compania 
redutabilelor formații Steagul roșu Bra
șov și Rapid București. La Arad acv 
loc reuniunea din grupa a Il-a (Rul
mentul Brașov, Vagonul și A.S.M. Lu
goj), iar la Galați cea din grupa a 
II l-a (Siderurgistul, C.S.M. Reșița și 
Mureșul Tg. Mureș).

Tot sîmbătă sînt programate și în
tîlnirile din etapa a Il-a a campio
natului republican de „clasice" seria
B. Vulturul Tulcea—Viitorul Buc.,
C. S.M.S. Iași—I.M.U. Medgidia, Electro-
putere Craiova—Petrolul Ploiești, Car- 
pați Sinaia—Dinamo Pitești, Construc
torul Marghita—Vagonul Arad, Con
struct orul Hunedoara—Mureșul Tg. 
Mureș, Crișul Oradea—Rulmentul Bra
șov și Independența Sibiu—C.S.M. 
Cluj. ----

★
După desfășurarea etapei a IH-a a 

campionatului de lupte clasice seria A

ETAPA A II-A LA LIBERE

clasamentul are următoarea înfățișare:
1. Dinamo 7 7 0 0 101: 9 = 21
2. Steaua 7 7 0 0 87:17 = 21
3. Steagul r. Bv. 7 6 0 1 70:38=19
4. Unio Satu Mare 7 5 0 2 56:44=17>
5. Met. Buc. 7 3 1 3 41:49 = 14
6. Chim. B Mare 7 3 0 4 44:58 = 13
7. Rapid 7 2 1 4 45:63 = 12
8. C.S.M. Reșița 7 2 1 4 45:57 = 12
9. C.F.R. Timiș. 7 2 0 5 33:73 = 11

10. Sider. Galați 7 2 0 5 42:56=11
îl. Progresul Buc. 7 1 1 5 40:66= 10
12. A.S.M. Lugoj 7 0 0 7 20:84= 7

Petrolul Ploiești—Metalul Tîrgoviște 
12—4i> Cimentul Bicaz—Electroputere 
A—12, Progresul Brăila—Metalul Buc. 
8—8, Jiul Petrila—Crișul Oradea 8—8, 
LM.U. Medgidia—Viitorul Buc. 6—10, 
Metalul Bocșa—Constructorul Hune
doara 3—13, Unio Satu Mare—Chi
mistul Baia Mare 9—3, Au tos port Sf. 
Gheorgbe—C.S.M. Cluj* 9—7.

campionat
• Payiidele Siderurgistul Galați — 

Știiriia Craiova și Știința Tg. Mureș — 
Di norm Oradea ait o mare importantă 
pentru 'desemnarea cefei de-a doua 
echipe care va retrograda.

• ■Singurul meci în care formațiile 
sînt scutite de orice fel de emoții, este 
cel din Capitală (sala Floreasca, de 
la ora 9,30), care opune Științei Bucu
rești pe Steagul roșu Brașov.

• lată cum arată clasamentul coșgete- 
rilor înaintea ultimei etape: I. R. Țedula 
521 p, 2. A. Novacek 436 p, 3. A. Savu 
393 p, 4. P. Dumitrescu 385 p, 5. Gh. 
Hof mart 341 p, 6. O. Teodora 340 p, 7. 
N. Viciu 323 p, 8. N. Ionescu 322 p. 
9.. R. Popov ici 318 p. 10. H. Demian 
317 p, 11. M. Alba 308 p. 12. Gh. Dra 
gdș 302 p.

• în meciul restant dintre Aurul 
Brad și Olimpia M. I. prima formație 
a cîștigat cu 93—69 ( 43—28).



In cadrul preliminariilor olimpice Ecouri

O partidă de mare atracție:
ROMÎNĂ—R. P. BULGARIA

dupd meciul
cu echipa

Suediei

unui mare eve-Sîntem în așteptarea 
niment sportiv. Duminică 3 mai, la 
ora 16,30, pe stadionul „23 August", 
arbitrul Michel Kitabdjian (Franța) 
va fluiera începutul mult așteptatului 
meci dintre echipele olimpice ale R.P. 
Romîne și R.P. Bulgaria. Spunem mult 
așteptat, gîndindu-ne la scopul acestei 
duble partide (returul: 31 mai la 
Sofia): calificarea în turneul, olimpic 
de la Tokio. Vom fi — sperăm — 
martorii unui joc de „zile mari", în care 
cele două fo-rmații vor arunca în luptă 
întregul lor potențial.

După cum știm, reprezentativa bul
gară deplasează la București un lot 
de (jucători tatentați, bine dotați fizic. 
Oaspeții s-au pregătit cu minuțiozi
tate, s-au „rodat" în cîteva partide cu 
olimpicii iugoslavi și sovietici. Și, cu 
toate că rezultatele nu le-au fost favo
rabile, au practicat un fotbal de cali
tate. în ultimul meci, disputat dumi
nică la Sofia, olimpicii bulgari au în-

- cu 3—1 prima reprezentativă a 
țării. Pe scurt, deci, o formație reduta
bilă pe care o așteptăm să sosească 
în cursul zilei de vineri în Capitală.

La ora cînd apar aceste rînduri, în 
lotul nostru pregătirile continuă. Jucă
torii manifestă o bună dispoziție și în
credere în propriile lor forțe. înaintea 
meciului de duminică fotbaliștii noștri 
vjr mai susține azi un joc de antre
nament în compania unei echipe din 
categoria O.

Reprezentativa olimpică a țării noas
tre va avea în față un adversar difi
cil. Va fi un joc de mare luptă, în

care fotbaliștii noștri vor trebui să de
pună eforturi deosebit de mari, să dea 
dovadă de maturitate și calm. „Unspre- 
zecele" nostru are posibilitatea și da
toria să ofere maselor de iubitori ai 
fotbalului o victorie de prestigiu, care 
să contribuie la calificarea echipei 
noastre în turneul final de la Tokio. 
Ei au dovedit această capacitate în 
prima parte a jocului de luni cu olim
picii cehoslovaci, cînd formația a avut 
inițiativa, a atacat pe un front larg, în 
viteză și, ceea ce este mai important, 
a marcat trei goluri în 17 minute. 
Același lucru îl dorim și duminică: 
să înceapă jocul decis, să nu slă
bească ritmul nici un moment pînă la 
fluierul final, să practice un fotbal de 
factură modernă și de mare eficaci
tate.

In discuțiile avute cu jucătorii echi
pei noastre, ei ne-âu asigurat că nu-și 
vor precupeți eforturile pentru a sa
tisface din plin speranțele zecilor de mii 
de pasionați ai fotbalului, că vor lupta 
cu elan nestăvilit pentru o victorie cit 
mai concludentă, spre a răsplăti astfel 
încrederea ce le-a fost acordată, de 
a fi purtători ai tricoului naționalei.

FORMAȚIILE PROBABILE

Înaintașii romîni asaltează poarta lui Naidenov. Fază din meciul disputat în 
1959 la București (1—0 pentru Ii.P.R.)

(Foto : Roibu)

STOCKHOLM, 29 (Agerpres), —
Meciul de fotbal dintre echipele do 

tineret ale R. P. Romîne și Suediei, 
disputat marți seara pe stadionul 
„Idrottspark", din orașul Norrkiiping, 
a fost urmat de comentarii elogioase 
la adresa tinerilor jucători romîni care 
au repurtat victoria cu scorul de 3—1.

Unul din selecționerii echipei sue
deze, Ingemar Ingevik, a declarat după 
meci : „Știam că echipa de tineret a 
Kominiei este puternică, dar de data 
aceasta ne-a surprins prin abilitatea cu 
care s-a apărat 
modul energic în 
de-a doua parte 
oaspeților noștri 
ritată".

în prima repriză și 
care a atacat in cea 
a jocului. Victoria 

este pe deplin me-

ziarului „Idrotts
în

„Conduși cu 1-—0 la

Pentru spectatorii

R. P. ROMINA: Mîndru — Popa, 
Nunweiller III, C. Dan, Ivan (Grea- 
vu), E. Petru, N. Georgescu, Pîrcă- 
lab, Constantin, Sasu (Țîrlea), Crei- 
niceanu,

R. P. BULGARIA : Pașoolov — Șa- 
lamanov, Vuțov, Stoinov, Gaganelov, 
Penev, Dimitrov, Popov, Diskov, Kot- 
kov, Gugalov.

Arbitri: Michel 
tru), Andre Herbert 
relle (la tușă) toți

Kitabdjian (cen- 
și Louis Ohume- 

din Franța.

meciului de fotbal

R. P. Pomină—P. P. Bulgaria

în vederea întîlniril de fotbal din
tre selecționatele olimpice ale R.P. 
Romîne șl R.P. Bulgaria din preli
minariile J.O., ziarul SPORTUL 
POPULAR a editat un program cu 
un conținut bogat șl interesant.

Spicuim din sumar :
?— Prezentarea jucătorilor, romîni 

și bulgari.
Palmaresul întîlnirilor Romînla- 
Bulgaria.

— Situația în preliminariile tur
neului olimpic,

t— Caleidoscop și varietăți fotba
listice.

»— E gol sau nu e gol ? (Verifica- 
ți-vă cunoștințele de regula
ment).

Cereți acest program, mîlne 
dlfuzoril speciali și duminică 
porțile șl în Incinta stadionului 
August".

★

ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE 
DISPUTATE IERI:

I
Siderurgistul Galați — Spartac Sofia : 

2—1 (1—0) U.T.A. — Dozsa Ujpest 2—1 
(1—0), Metalul Tîrgoviște — Beroe Stara 
Zagora 3—4 (1—2).

Meciurile etapei din categoriile B și 
C (care, conform unei decizii a F.R.F. 
se dispută sîmbătă cu începere de la 
ora 17), alcătuiesc un program bogat, 
interesant de urmărit.

In fruntea etapei din categoria B, 
seria 1, se situează partida Poiana Cîm- 
pina — Știința Craiova. Neinvinși de 
5 etape, craiovenii au avut o ascen
siune foarte frumoasă în această pri
măvară și se află acum la două puncte 
de lider, Poiana Cimpina. De aceea, 
partida se anunță ca foarte interesantă 
și, în același timp, importantă pentru 
viitoarea configurație a clasamentului 
Un alt derbi, de data asta al „cozii", 
se dispută la Galați: Știința (locul 
14) — Foresta Fălticeni (locul 13).

Capul de afiș în seria a 11-a e de-

ținut de partida Minerul Lupeni — 
C.F.R. Timișoara. Un joc este amînat i 
Flamura roșie Oradea — Minerul Baia 
Mare.

In categoria C (unde mai sînt 5 et'i- 
pe de disputat) se recomandă singure 
meciurile Laminorul Brăila — Chimia 
Onești (seria Est), Dinamo Victoria 
București — Victoria Giurgiu (seria 
Sud), Vagonul Arad — Siderurgistul 
Hunedoara (seria Vest) și Chimica Ttr- 
năverti — Recolta Cărei (seria Nord).

Corespondentul 
bladet“, Tommy Engstrand, scrie 
comentariul său : “
pauză, fotbaliștii romîni nu s-au dat 
bătuți. Ba, dimpotrivă, iu repriza a 
doua ei au preluat inițiativa, acționind 
ca un „11“ bine sudat. Echipa ro- 
mină a jucat rapid, cu combinații bine 
concepute la mijlocul terenului și fi
nalizate cu mare efect. Jucătorii noș
tri au încercat să oprească elanul ro- 
mînilor prin pase scurte și repetate, 
dar partenerii lor au găsit întotdeauna 
drumul cel mai direct spre poartă. 
Mi-au plăcut foarte mult din echipa 
romînă Frățilă, care a marcat două 
goluri, mijlocașul Iancu, fundașul Du
mitru Nicolae și portarul Ilaidu. 
Acesta din urmă a apărat șuturi peri
culoase în prima repriză1',

★

Selecționata de fotbal (tineret) a 
orașului București va susține 2 partide 
în R. F. Germană: astăzi la Nurnberg 
și la 4 sau 5 mai la Munchen — eu 
echipa Munchen 1860.

ft la tir
pentru a 6-a oară in posesia sportivilor romîni

a

(Urmare din pag. 1)
prinde o probă în plus : arma standard 
3x20 focuri.

Iată rezultatele: pistol viteză: 1. I. 
TRIPȘA 593 p. — NOU RECORD AL 
R.P.R. (vechiul record 592 p.) ; 2. 
M. Dumitriu 588 p; 3. St. Petrescu 
586 p; ... 6. V. Atanasiu 583 p. Pe 
echipe: 1. R.P. ROMINA 1757 p: 2. 
Spania 1728 p; 3. Italia 1726 p. Armă 
liberă calibru redus 3x40 focuri: 1. 
I. OLĂRESCU 1156 p (395+387+ 
374); 2. T. Ciulu 1139 p; 3. I. Sîrbu 
1130 p; 4. N. Rotaru 1128 p. Pe echipe: 
1. R. P. ROMINA 3397 p; 2. Italia

3346 p; 3. Spania 3282 p. Armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat: 1. I. 
SIRBU593p; 2. N. Rotaru 587 p; 3. 
Dalia (Italia) 587 p; 4. M. Ferecatu 
586 p. ... 10. T. Ciulu 582 p. Pe echipe: 
1. R. P. ROMINA 1762 p: 2. Grecia 
1746 p; 3. Italia 1746 p. Pistol preci
zie: 1. Garcia (Spania) 553 p; 2. Si- 
moni (Italia) 547 p; 3. Ercolani (Ita
lia) 546 p; 4. G. Maghiar (R. P. Ro
mînă) 545 p; 5. N. Bratu (R. P. Ro
mînă) 542 p. ... 13. 1. Nițu (R. P. Ro
mînă) 517 p. Pe echipe: 1. Italia 1634 
p; 2. Spania 1624 p; 3. R. P. ROMINA 
1604 p.

Reprezentativa de polo a L P. Romîne 
participă la turneul de la Budapesta

După „Turneul celor șase națiuni", desfășurat săptămîna trecută la Mag
deburg, în R. D. Germană, iată că a venit rîndul Budapestei să găzduiască o 
competiție internațională de polo. In bazinul de pe insula Margareta din 
capitala Ungariei se vor disputa — în zilele de 1, 2 și 3 mai — jocuri în 
cadrul unui turneu la care participă reprezentativele Ungariei, Iugoslaviei, 
Romîniei și R. F. Germane.

lată programul : vineri i Ungaria — R. F. Germană, Romînia — Iugo
slavia ; sîmbătă: Ungaria — Romînia, R. F. Germană — Iugoslavia > du
minică : Ungaria — Iugoslavia, Romînia — R. F. Germană.

SCURTE ȘTIRI EXTERNE

Sala Dinamo, 2—4 mai

dintre scrimerii care vor evolua 
in concursul dintre echipele orașelor 
București și Belgrad, sabrerii D. M'us- 
țață și H. Bădescu, intr-un asalt de 

- antrenament...

_ Sala Dinamo găzduiește, începînd de 
sîmbătă, prima întrecere internațională 
de scrimă din acest an, ja startul că
reia se vor alinia trăgătorii din repre
zentativele orașelor București și Bel
grad.

In vederea concursului de la Bucu
rești, federația de specialitate a R.S.F, 
Iugoslavia a fixat un lot cuprinzînd pe 
cei mai în formă trăgători belgrădeni. 
Printre aceștia se află Svetlana K.U- 
K1C, Miroslava Z1VKOVIC-STANNO- 
JEVIC, Alojs UJES, Slobodan GR1GU- 
ROVIC, Branislav PERCEVIC, Pavle 
BA1C și Anionije Jovanovic.

Scrima din R.S.F.I. s-a impus, în 
ultima vreme, prin cîteva rezultate re
marcabile, printre care și o victorie, la 
spadă, în fața redutabilei echipe a

Austriei. De asemenea, la Budapesta, 
cu prilejul primei ediții a campionate
lor mondiale de scrimă pentru tineret, 
trăgătorii iugoslavi au lăsat o frumoasă 
impresie.

La acest concurs vom participa cu 
două selecționate: București I și Bucu
rești II. Din prima selecționată fac 
parte, printre alții, T. Mureșan. I. Drîm- 
bă, Olga ORBAN-SZABO, Maria VI- 
COL, Ileana GHIULA1, Ana ENE, C. 
Stelian, O. Viniilă, Gh. Culcea, L. Ro- 
honi. In formația secundă vor evolua 
o serie de trăgători ca M. Țiu, I. Zila- 
hi, C. Costescu, Ecaterina 1ENC1C, 
Suzatia TASI, Marina STANCA, Ma
nuela CH IR A, C. Țintea, D. Iortescu, 
D. Mustață ș.a.

• In primul joc din turneul pe care-1 
întreprinde în R.P. Polonă, echipa fe
minină de baschet Voința București a 
întrecut, la Sczeczin, formația locala 
Start, cu scorul de 62—60. Cele mai bune 
jucătoare au fost Spiridon (23), Simen 
(18) și Vogel (12).
• Concursul internațional de gimnas

tică, desfășurat la Varșovia, cu partici
parea echipelor olimpice feminine ale 
R.D. Germane, R.P. Ungare și R-P- Po
lone, a fost dominat de sportivele ger
mane. clasate pe primele 4 locuri. In 
meci interțări, R.D. Germană a învins 
R.P. Polonă cu 376,033—371,665 puncte. 
Clasament la individual compus : 1. Ra- 
dochla (R.D.G.) — 75,933 puncte ; 2. Fost 
(R.D.G.) — 75,700 puncte ; 3. Ban 
(R.D.G.) — 75,167 puncte; 4. Starke 
(R.D.G.) — 74,900 puncte; 5. Niedurna 
(R.P. Polonă) — 74,699 puncte; 6. Mak- 
ray (R.P. Ungară) — 74,367 puncte.
• In primul meci al finalei „Cupei 

campionilor europeni” la baschet (mas
culin), echipa Spartak Brno a dispus 
cu scorul de HO—99 (55—54) de Real 
Madrid. Returul se va desfășura la Ma
drid.
• înaintea jucării ultimelor partide 

întrerupte, în meciul de șah feminin 
Iugoslavia — Romînia, scorul a devenit 
lO^—l'A în favoarea jucătoarelor iugo
slave. In cel de-al doilea tur, gazdele au 
înregistrat victorii la primele patru 
mese. Alexandra Nicolau a pierdut la 
Milunka Lazarevici, după ce remizase 
partida din prima rundă.
• Cu prilejul unui concurs de atle

tism desfășurat la Melbourne, Ron Clar
ke a stabilit un nou record australian 
în proba de 10 mile cu timpul de 
48:21,4. Clarke este recordman mondial 
în proba de 6 mile și 10.000 m,
• Reprezentativa masculină de baschet 

a S.U.A. a susținut cel de-al 5-lea meci 
al turneului pe care-l întreprinde în 
U.R.S.S., fiind învinsă cu 61—35 (34—35) 
de selecționata R.S.S. Letone.
• După 7 runde, în turneul internațio

nal de șah de la Vîrșeț, liderul clasa-

mentului este marele maestru iugoslav 
Bruno Parma cu 5 puncte, urmat de 
Matulovici cu 4,5 puncte șl două partide 
întrerupte. In runda a 7-a, șahistul ro- 
mîn Victor Ciocîltea l-a învins cu ne
grele, în 30 de mutări, pe maestrul bul
gar Popov.
• Turneul de fotbal pentru juniori 

al țărilor din Asia a fost cîștigat, la 
egalitate, de echipele Izraelului șl Bir- 
maniei, in ultima etapă, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Izrajel—Birmania 
0—0 ; Malaya—Coreea de iîid 5—1.
• Echipa Dinamo Tbilisi a suferit pri

ma înfrîngere de la începutul campiona
tului unional de fotbal. Fotbaliștii dini 
Tbilisi au pierdut cu 1—3 partida cu 
Dinamo Moscova. Toate cele trei goluri 
ale moscovlților au fost marcate de Vi-, 
șlvțev. Intr-un alt meci de campionat. 
Kairat Alma-Ata a întrecut cu 1—0 pe 
Neftianik Baku.
• Halterofilul sovietic Nikolai Miro- 

nenko a stabilit un nou record mondial, 
la categoria semigrea, stilul împins, cu... 
performanța de 165,5 kg. Vechiul record 
deținut de englezul Martin era de 165 kg. 
Cu același prilej, Ghenadi Troițki a 
corectat recordul unional la aruncat, 
ridiclnd o halteră de 186 kg.
• Turneul final al campionatului mon

dial feminin de baschet de la Lima a 
programat derbiul : U.R.S.S.—R.S. Ceho
slovacă. Echipa sovietică a repurtat vic
toria cu scorul de 70—35 (34—14). Echipa 
R.P. Bulgaria a întrecut cu 60—38 (26-18) ! 
echipa Iugoslaviei șl cu 79—44 echipa 
statului Peru iar S.U.A. a întrecut Bra
zilia cu 51—43. în clasament conduce 
U.R.S.S. cu 6 puncte, urmată de Bulgă
riți, Cehoslovacia, S.U.A. cu cite 4 
puncte.
• Scrimeri din 7 țări au participat la 

turneul individual de spadă desfășurat 
la Varșovia. Pe locul 1 s-a clasat spada
sinul maghiar Miklos Meszoni, urmat de 
campionul mondial Iakov Rîlski 
(U.R.S.S.) și polonezul Andrei Piont- 
kovski. tn turneul final Jțțeszoni a obfH 
nut trei Pictorii,
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La iarbă ve • • •

Pa ra șut ist irl Portarul de fotbal

I

în troleibuz strigă cit poate
Punitid in glasu-i hotărîre:
— Nu mai împingeți, cei din spate, 
Că mă pricep... la coborlrei

Deși nu-i fire mitwădoasă, 
A consumat total din plasă. 
Din deplasare să na vină 
Măcar acum cu... plasa plină.

Luptătorul Baschetbalistul

Peste iarba răcoroasă
In poiana din. vîleea
Toți au pus pături de-acasă. 
Doar el puse o... saltea

Pe drum, un gînd prinde să-l fure 
Și spune către copilași:
— Eu sper
Noi n-avem

că pînă la pădure 
de făcut... mulți pași.

Sprinterul

Ca o tonă de piper
își presară el pir foaia
Doar așa, el ca sprinter
Să stea bine cu... iuțeala.

DIALOG...
Portarul: Punctul de 11 m mi se 

pare foarte aproape !
Centrul înaintaș : Mie... dimpotri

vă !
— tore —

Halterofilul

Purtînd, cum i-a cerut nevasta,
Cinci coșuri mari cu bunătăți, 
Oftează: — Nici în ziua asta
Nu pot scăpa de... greutăți t

Rugbistul

ZșZ caută un loc anume
Acolo unde-i multă lume.
Deh, ca rugbist, el dă dovadă
Că-i nelipsit de la... grămadă

Catrene de RADU POP 
Desen de AL. CLENCIU

CUP1DON

ACOLO EI S-AU CUNOSCUT

VOINICII

Familia „Popescul
Printre cei aproape 300 

de fotbaliști care acti
vează în echipele din^ca- 
tegorta A, sînt atît de 
mulți cu același nume, in
cit de multe ori aproape 
că te încurci între... Po
pești, Ionești sau printre 
numeroșii fotbaliști care 
au numele de familie Ma
tei.

Desigur, amatorii de 
fotbal îi cunosc pe frații 
Munteanu și pe frații Dri- 
dea care joacă la Petro
lul, pe Ion Nunweilîer

(III) și Lică Nunwell'.er
(IV) de la Dinamo Bucu
rești. De curind, în acea
stă echipă și-a făcut de
butul un alt membru al 
familiei Nunweilîer: Radu, 
al șaselea frate.

Dar contingentul cel 
mal numeros cu același 
nume este cel al Popeș
tilor: Octavian Popescu — 
Dinamo București, Du
mitru Popescu și Ioachim 
Popescu — Progresul, 
Traian Popescu — Petro
lul, Viorel Popescu și

OPTIMISM...
Desen de N. CLAUD IU

Foto » B. Romoșan

Cornel Popescu—C.S.M.S. 
Nu sînt de loc rudă între 
ei. Ii unește doar faptul 
că poartă același 
de familie și... pasiunea 
pentru fotbal. Ii tatonează 
îndeaproape cei cinci Ma
tei : Constantin Matei — 
C.S.M.S., Tudor Matei — 
Știința Timișoara, Ale
xandru Matei — Știința 
Cluj, Radu Matei și alt 
Constantin Matei, ambii 
de la Siderurgistul. Dar, 
iubitorii fotbalului știu 
întotdeauna pe care din 
Popești, Ionești sau Geor- 
gești să-i aplaude și să-i 
admire : pe cei mai buni...

La meci povestea
a-nceput ;

Acolo ei s-au cunoscut 
Și-ntr-o secundă Cupidon 
l-a săgetat pe stadion.

Dar mai apoi, cind ea 
țipa : 

„Hai, Farule, nu te lăsa!* 
Iar el striga: Etnii, ce stai? 
încă un gol, Dinamo, hai!

în ochii lui și-n ochii ei 
Mînia a aprins scîutei

Fără cuvinte

Desen de CL. NACU

Și rezultatul—l-ați ghicit! 
De-atunci aici nu și-au 

mai vorbit 
...S-au revăzut, și nu

în al tribunelor tumult, 
Cind el striga și ea striga: 
„Ilai R.P.R.,nu te lăsa!* 
Și nici că se putea altfel 
Avînd comun același țel; 
Și împreună, de la meci 
Prieteni au plecat pe veci.

FL IORDÂCHESCU

2 Mingea de fotbal Mingea de fotbal 3

Vestea câ ne vom muta într-unul din blocurile de pe Magistrala 
nord-sud ne-a umplut inimile de bucurie, dar —- în același timp — 
mie mi-a strecurat în suflet o undă de nostalgie.

— Știi — i-am spus puștiului meu — undeva, pe acolo unde o sâ 
ne mutăm, mi-am petrecut craii vîrstei tale.

Cristian lăsă pentru o clipă împachetatul lucrurilor sale și cu 
mingea de fotbal în mina se întoarse mirat :

— Nu mi-ai spus niciodată că ai locuit acolo... Mă bucur, tată. 
Poate o dată, cind o să ai timp, o să batem împreună mingea, chiar 
pe terenul unde ai jucat și tu fotbal cind erai ca mine...

S-a înserat... De la fereastra noii mele locuințe luminile de neon 
ale Magistralei par uriașe aripi fluorescente. Oare aici, de unde 
privesc eu, în locul blocului cu 13 etaje a fost odată bordeiul de 
lut al lui Nea Vasile cîrpaciul ? A fost oaie cu sute de ani în urmă ? 
Caut să regăsesc în amintiri străduțele întortocheate de altădată, 
casele vechi cu tencuiala căzută. Unde a fost strada Rădăuți, casa 
într-o rînă în care stătea Gore, băiatul spălătoresei ?

Ierî, cînd am despachetat, Cristian și-a găsit mingea și -mi-a adus 
aminte :

— Tată, mi-ai promis că o să-mi arăți unde jucai fotbal...
Unde jucam fotbal ? Cu ce jucam eu fotbal ? Cu o biată minge de 

cîrpă... Ba nu ! O dată am avut chiar o minge adevărată. Și am 
jucat cu ea. Era într-o vară...

încerc să privesc pe deasupra blocurilor, să regăsesc dincolo de 
ele, maidanul de lîngă postul de pompieri Radu Vodă. Parcă ieri a 
fost după-amiaza aceea de vară...

...Ora patru după-amiază. Căldurile sfîrșitului de august au gonit 
lumea la adăpostul caselor cu storuri trase, lăsînd străzile pustii, 
în colț la Radu Vodă, lîngă simigerie, ne strînsesem șapte prieteni, 
întreaga echipă de fotbal „Șerban Vodă*.

Eram emoționați, trăiam împlinirea marelui nostru vis : aveam o 
minge de fotbal, o minge adevărată.

Ideea o dăduse cu luni de zile în urmă, Lache. .Ce-ar fi, fraților, 
să cumpărăm o minge ? Una d-aia număru’ trei 1"

La început am rîs neîncrezători. Se scrîntise bietul Lache 1 De unde 
am putea să avem — noi, desculții, — atîția bani ?

Dar ideea era prea frumoasă ca să nu ne intre în suflet... Gata l 
Din clipa aceea nici un ban — pentru vreun covrig cald 1 Apoi 
colecțiile noastre de nasturi și bile cu care ne mîndream atîta, au 
trecut la ștrengarii de pe Lînăiiei... Filip s-a despărțit, ce-i drept, 
mai greu, do compasul pe care i l-a făcut cadou de ziua lui mătușa 
Zoe, iar Gică și-a vîndut în ultimă instanță cartea de geografie și 
pe cea de istorie. Apoi, după școală ne-nființam în Piața Mare... Cîte 
coșuri cu zarzavat n-am cărat noi pentru cei cîțiva bănuți ?

Dar ce mai contau toate astea, în ziua cînd deveniserăm posesorii 
celei mai frumoase mingi de fotbal ?

Aproape ca uitasem și de meci, necontenind să privim, să mîngîiem 
bunul cel mai de preț al copilăriei noastre.

Ne trezi la realitate Sile.
—■ Haideți, fraților. Ne mai uităm la ea și după meci. Acu* se face 

cinci și dacă întîrziem pierdem cu 3 Ia 0.
— Păi dacă nu jucăm cum o să fim bătuți ? Știi că ești deștept ? 1 

se revoltă Gică, centrul înaintaș.
— Dacă așa scrie... uite, negru pe alb I...
Lache scoase din tricoul peticit o bucată de hîrtie și începu să 

citească cu glas tare :
„Echipa Bucur, către echipa Șerban Vodă

PROVOCARE
Vă provocăm la un meci de fotbal miine la ora cinci pe maidanul 

de lîngă pompieri. Pentru a nu ne cotonogi, fiindcă noi nu avem 
toți ghete, meciul se va juca în picioarele goale.

Cine va lipsi va mînca bătaie cu 3 la 0, conform regulamentului. 
Hip 1 Hip 1 Ura 1

Căpitanul echipei Bucur
Leon Comșa"

— Dacă-i așa, atunci direcția teren... dădu comanda Gică, becul 
echipei.

.Terenul" era un loc viran, care despărțea postul de pompieri de 
o veche casă boierească.

Echipa Bucur ne aștepta nerăbdătoare.
— Era gata să plecăm și râmineați bătuți cu 3 la Q — ne întîmpină 

Leon, căpitanul echipei Bucur.
— E drept că am întîrziat dar priviți ce avsim — zise Gore arătînd 

mîndru mingea nouă-nouță.
— Oho 1 O minge de fotbal 1
Fotbaliștii făcură roată în jurul mingii. O lua fiecare în mînă, o 

cîntărea, nu se mai îndurau s-o lase.
— Cu asta mai zic și eu fotbal — se bucură Radu, înaintașul cen

tru al echipei Bucur — poți să driblezi ca lumea.
In timpul acesta Lache și cu Leon Comșa pregăteau .terenul’. 

Intr-o parte a maidanului un bolovan și șapca lui Barbu, în cealaltă 
două cutii goale de conserve și alt bolovan. Astea însemnau porțile. 
Tot terenul nu măsura nici 20 de metri, așa că „unsprezecele" era 
redus la 5 metri. In schimb „lateralul* era întregul maidan, lucru 
care ne bucura : nu avea cum să iasă mingea din teren.

— Dar n-avem arbitru, remarcă unul din fotbaliștii de la Bucur. 
Dați de la voi pe cineva l

— Tot noi să dăm, care sîntem numai șapte ? De unde ? Dați voi 
— sări Gore.

— Păi noi tot șapte sîntem. Egali 1 răspunse căpitanul celeilalte 
echipe, ciufulindu-și încurcat moțul de păr.

— Atunci îi dăm drumul și așa. fără arbitru. Adică o să fluierăm 
fiecare cînd o fi nevoie, propuse Sile.

— S-a făcut l Numai să începem o dată 1 strigă din «poartă* Lache. 
Gore își vîrî două degete în gură și se auzi un fluierat de care ar 
fi fost mîndru orice ,vardi3t* din București. Jocul începu.

Mingea parcă zbura prin gropile maidanului. Băieții nici nu sim
țeau în picioarele goale zgîrieturile scaieților, înțepăturile pămîntu- 
lui zgrunțuros și tare, pietrele ascuțite.

— Hai, Barbule, driblează, așa, ușor...
—* Pasoaz-o, paseaz-o, mă, nu dormi 1 Dă-mî-o mie i
— Trage, trage... trage o dată 1
Gata-gata să fie gol. Dar Lache s-a aruncat voinicește și a prins 

mingea în ultimul moment.

— Bravo 1 Bravo 1 se aplaudă singură echipa Șerban Vodă.
Fazele se succedau fără contenire, mingea se rostogolea cu repe- ' 

ziciune de la o poartă la alta. Gore oprește mingea cu capul și trage. 
Bravo 1 Gol 111 Unu la zero pentru Șerban Vodă... Băieții aplaudară • 
trenetic.

E gata să aplaude și vardistul care privește de cîteva momente la I 
meciul nostru. Ilie, vardistul cartierului, mergea grăbit spre circiuma 
din colțul străzii, unde știa că va găsi ceva „rece", dar i-a mag- j 
netizat privirile mingea nouă-nouță, care zbura voioasă de la un capăt 
la celălalt al terenului

— Ce-o fi cu mingea asta ?!? Ce nalba mi-aduce aminte ? se 
întreba nedumerit, cînd deodată mintea i se limpezi. Se vedea 
în biroul domnului comisar Tărbăcuță. Tocmai venise și domnișoara 
Lily, drăguța domnului comisar.

— Și ce, nu poți să faci dumneata rost de-o minge de fotbal ? 
Am neapărată nevoie pentru nepotul meu... I-am promis și obișnuiesc 
să mă țin de cuvînt — parcă auzea glasul înțepat al domnișoarei 
Lily.

— N-am de unde, puișorule — își frîngea mîinile domnul comisar — 
n-am în cartierul ăsta nici un negustor de mingi... Că dacă aș avea, 
ar ii simplu de tot, s-ar prezenta bobocul cu două mingi nu cu una... 
Dacă vrei niscaiva farfurii, sau niște poșete, că de-al d-astea se 
mai găsesc...

Domnișoara Lily n-a mai ascultat, a plecat trîntind ușa, iar domnul 
comisar și-a vărsat focul pe el, amintindu-i de toți sfinții și dum
nezeii.

„Ce bucurie pe dom’comisar să-i fac rost de mingea asta — gîndi 
Ilie și un zîmbet hoțesc îi întinse semnele de vărsat care-i împodo
beau fața. Se repezi la minge, tocmai cînd Gore se pregătea să 
tragă un șut formidabil... Gol sisur 1

— Mă 1 Pă loc repaos. Nu mișcă nimeni !
Băieții s-au strîns unul în altul. Au îngălbenit; Lache a simțit 

un junghi în inimă, de parcă s-ar fi răsucit acolo înăuntru un cuțit.
Vardistul îi privi pe fiecare pe sub sprincene și țipă cu glas 

răgușit :
— Băl Se confiscă l Să vâ-nvâțați minte altă dată să mal jucați 

pe proprietatea domnului Bochori.
— Dă-ne mingea, nene, zău că nu mai facem — îndrăzni Gote să 

vorbească. Uite, o ținem numai în casă. Nu mai jucăm cu ea.
— Gura mă, că vă conlîsc și pe voi. Acu vă înșfac la secție !
De-abia după ce vardistul a cotit pe strada Crișului, băieții au 

început să plîngă în voie. Cerul a căpătat culoarea violetă a începu
tului de seară, luceafărul încerca timid să străpungă lumina încă 
vie a zilei. In aer se simțea o adiere care făcea să fluture părul 
și sâ usuce lacrimile.

Intr-un tîrziu, Leon, căpitanul echipei .Bucur’ se întoarse către 
noi :

— Haideți mă, fraților, nu mai fiți supărați. Uite... ne-ați bătui cu 
trei la zero. Și miine jucăm din nou... cu mingea noastră de cîrpă.. 
E bună și ea.

Gore își îndreptă umerii. In definitiv Leon avea dreptate. Prea era 
frumoasă mingea ca să ne rămînă nouă...

Mă trezi din amintiri țîrîitul soneriei. In casă intră vesel Cristian.
— Tăticule, facem un teren de sport 1 Așa am hotărlt cu tovarășul 

diriginte.
— Mă primiți și pe min® să vă dau o mînă de ajutor ? Și cind o 

fi gata terenul, o să vă fac un dar : o minge nouă-nouță de fotbal.

MARIAN SANDU
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