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DINAMO BUCUREȘTI din nou în finala Cupei R. P. R. 
în compania unei echipe de categoria B

icic

Ene I a scăpat singur spre poartă, a tras, dar Todor plonjează curajos și va bloca balonul.
(Foto I. Mihăică)

Surpriza. Ia Arad

C.S.M. Baia Mare-Progresul București 2-1!
ARAD 3 (prin telefon'). — Practicînd 

un ‘ joc foarte bun și aruneînd în 
luptă toate rezervele de energie și de 
voință, fotbaliștii de la C.S.M. Baia 
Mare din categoria B au repurtat un 
deodebit succes, învingînd pe Progre
sul. București cu 2—1 (1—1) și ca- 
lificîndu-se astfel pentru finala tradi
ționalei competiții „Cupa R.P.R.“.

Chiar de la început s-a văzut clar 
că jucătorii din Baia Mare sînt de
ciși să lupte din răsputeri pentru un 
rezultat cît mai bun, în timp ce Pro
gresul juca mai degajat, probabil bi- 
zuindu-se pe avantajul „teoretic" al

unei echipe de categoria A. Și a ve
nit min. 6 cînd C.S.M. a beneficiat 
de al doilea corner. Sulyoc a execu
tat foarte bine lovitura de colț și 
mingea, lovindu-se de bară, a in
trat direct în plasă: 1—01 încu
rajați de acest gol, băimărenii atacă 
dezlănțuit și realizează o serie de 
faze frumoase. Riposta Progresului 
n-a fost cea așteptată; combinațiile 
sale — frumoase în cîmp — s-au 
irosit în preajma careului de 16 m. 
In min. 22 s-a produs totuși egala- 
rea : Smărăndescu combină frumos cu 
Dinulescu și acesta marchează din

apropierea porții : 1—1, Pînă la sfîr- 
șitul reprizei am asistat la un joc 
aproximativ egal.

După pauză, C.S.M. Baia Mare a-

ST. WEINBERGER,
corespondent

(Continuare in pag. 5)

„Cupa țărilor

CONSTANTIN ANTONESCU

Concursul internațional de tir de la 
Madrid, „Cupa țăriîor latine", a luat 
sfîrșit. Sportivii noștri, comportîndu-se 
excelent, au cîștigat cupa pusă în joc. 
Trăgătorii noștri s-au impus cu au
toritate în 3 din cele 4 probe desfășu
rate, iar presa spaniolă a publicat ma
teriale elogioase la adresa sportivilor 
romîni. In ciuda faptului că nu au avut 
timp suficient de acomodare cu noli- 
gonul, trăgătorii noștri au dovedit încă 
o dată clasa ridicată a tirului din 
R.P.R., depășind categoric adversari 
redutabili din Franța și Italia. Dintre 
trăgători s-au remarcat în mod deo
sebit Constantin Antonescu, Marin Fe
recata, Valentin Enea și Petre Mocuță. 
Primii trei în proba de armă liberă 
calibru redus realizînd 3372 p. au si
tuat echipa noastră pe locul I. De ase
menea ei au cîștigat la individual și 
pe echipe încă două titluri de campioni 
la poziția culcat și în genunchi. Petre 
Mocuță s-a clasat primul în proba de 
pistol viteză. Iată rezultatelearmă 
liberă calibru redus 3 x 40 jocuri, po
ziția culcat: 1. Constantin Antonescu, 
Marin Ferecatu, Racca' (Franța) 392 
p, Valentin Enea s-ă clasat pe locul 4 
cu 391 p. Poziția în genunchi: 1. Ma
rin Ferecatu 378 p, 2, Biava (Italia)

TOATE DRUMURILE
LE SÎNT LARG DESCHISE...

l-am întîlnit în curtea fabricii, ime
diat după/ pauza de prînz. Gheorghe 
Stoca, secretarul comitetului U.t'.M., 
abia terminase de citit ultimul articol 
din regulamentul cu privire la orga
nizarea și funcționarea irivățămintului 
șerpi și fără frecvență de cultură ge
nerală și superior. Cu ziarul încă în 
mină, le explica celor cîțiva tineri acele 
pasaje care-i interesau în deosebi.

— Cum zici că scrie acolo, întrebă 
'Ciheorghe Ast, de la strungărie — pot 
fi înscriși și cei cu 7 clase?

— Desigur! In invătămîntul seral șl 
'cel fără frecvență pot fi admiși, in 
mod excepțional, și muncitorii care 
au absolvii cursul elementar, în în
tregime, au făcut ucenicia, au un sta
giu în producție de cel puțin 3 ani 
ca muncitori calificați și dovedesc apti
tudini pentru învățătură...

— Absolvenții școlilor profesionale 
au dreptul la examen?...

— Dar cei care au o școală echiva
lentă?...

— Ni se acordă concedii de studii?
— La noi cînd încep lucrările de 

selecționare?...
întrebările nu mai contenesc, se 

abat ca o avalanșă. însă Ciheorghe 
Stoca le răspunde tuturor, calm, exact...

Cei mai mulți au părăsit băncile șco
lii în armă cu ani și ani, dar sînt 
dornici să-și completeze studiile în
trerupte.

Iată-l pe Gheorghe Ast. Un strun- 
rgar priceput, voleibalist talentat. S-a 
retras deoparte cu colegul său de aso
ciație, electricianul Butoi Apolinar și 
a prins să-l descoasă. Apolinar, care ur
mează de acum cursurile clasei a IX-a 
(datorită acestui lucru este foarte soli
citat). îi împărtășește acestuia marea 
mulțumire, sufletească pe care, o în

cearcă seară de seară pe băncile șco
lii.

— In curînd voi termina școala 
medie de cultură generală, îmi iau 
„malaritalea" și...

— ...Și ce girtduri ai? — îl între
rupse curios, Gheorghe.

— Bineînțeles, Politehnica. Dar mai 
știi?..

Planurile lui Apolinar, îndrăznețe 
dar realizabile, trezesc în sufle
tul Iui Gheorghe Ast ambiția, intere
sul, mal mult, dorința de a se pregăti 
cît mai temeinic pentru viață.

Va învăța, va învăța și întocmai că 
și Apolinar Butoi, va tinde cît mai 
sus: școala medie, facultatea — spre 
a fi apoi cit mai folositor în pro
ducție (el preferă mecanica) șl... 
poate peste cîțiva ani vom încerca, 
stind de vorbă cu proaspătul inginer 
Gheorghe 'Ast, să ne amintim de discu
ția de azi.

Discuțiile șt comentariile pd margi
nea regulamentului și a dispazițiuni- 
lor sale au continuat toată ziua; 'm 
secții, la masă și Chiar și după amiază, 
înainte de antrenament.

Cei mai mulți au și luat hniărîrea 
de a se prezenta la cursurile de pre
gătire și, mai apoi, la examenul de ad
mitere în școala medie. Alții, cum. 
este Gheorghe Stoca, secretarul comi
tetului U.T.M., care a absolvit de 
acum cursurile școlii medii de cultură 
generală, privesc încrezători și se pre
gătesc cu aceeași sirguință pentru exa
menul de admitere în cursul superior. 
Vor reuși? Desigur. Toate drumurile 
spre învățătură ie sînt larg deschise.

POMPILiU CELAN
(Material primit în cadrul concursului 
„Pentru cea mai bună corespondență").

PETRE MOCUȚĂ

377 p, 3. V. Enea 374 p, 4. C. Anfo-*- 
nescu 369 p. Poziția în picioare: 1a 
Racca (Franța) 368 p, 2. C. Antonescin 
364 p, 3. V. Enea 360 p, 5. M. Ferecatu 
352 p. Clasament general individual:
1. C. Antonescu 1125 p, 2. V. Enea 
1125 p, 3. Racca (Franța) 1123 p, 4. 
M. Ferecatu 1122 p. 5. Biava 
1115 p. Pe echipe reprezentativa 
tră a ocupat locul I cu 3372 p. 
liberă calibru redus 60 focuri 
(probă olimpică). Individual: 1. 
(It) 588 p, 2. V. Enea 586 p, 
Antonescu 585 p, 4. M. Ferecatu 584 p. 
Echipe: 1. R.P.R. 1755 p. 2. Italia 3+ 
Franța. Pistol viteză individual: 1. 
P. Mocuță 573 p, 2. Șt. Petrescu 569 
p. 3. Varetta (It) 569 p, 4. Malle (Fr) 
566 p, 5. Mazzoni (It) 565 p, 6. Dumi-» 
triu 559 p. Echipe: 1. R.P.R. 1701 [v
2. Italia, 3. Franța, 4. Spania, 5. Por-, 
tugalia, 6. Monaco. Pistol precizie: in- 
dividual: 1. Leon (Spania) 564 p, 2. 
Ercolani (It) 555 p, 5. Dumitriu 535 
p, Echipe: 1. Spania, 2. Italia, 3, 
Franța, 4. Portugalia, 5. R. P. Romînă» 
6 Monaco. Clasamentul general al ,£ti- 
pei țărilor latinei L R. P. ROMI NA 
37 p, 2. Italia, 3. Franța, 4. Spania, 5+ 
Portugalia, 6. Monaco,

ta 
(It.) 

noas- 
Armd 
culcat 
Biava 
3. Q,

Conducătorii partidului și statului
au vizitat expozifia

„Construcfia economică a R.P. Chineze
Marți după-amiază, expoziția 

„Construcția economică a R. P. 
Chineze" a fost vizitată de tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chî- 
vu Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Leonte Răutu și Leontin Sălăjan.

Conducătorii partidului și statului 
au fost primiți de Van Lu-min, în

sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Chineze la București, Siao 
Fan-ciou, secretar general adjunct 
al Comitetului chinez pentru pro
movarea comerțului internațional, șl 
specialiștii chinezi care se află în 
țara noastră cu prilejul organizării 
expoziției.

AU fost de' față tovarășii Ana 
Toma șt Valentin Steriopol, adjuncțl

i£

a| ministrului Comerțului, și Mart» 
Abraham, vicepreședinte al Ca+ 
merei de comerț a R. P. Romîne.

După vizitarea expoziției, condu-» 
cătorii partidului și statului s-au în+ 
treținut cordial' cu tovarășii Vani» 
Lu-min, SiaO Fan-ciou și organiza* 
toril expoziției.

(Agerpres)

Conducătorii partidului și statului in vizită la expoziție,.



La Complexul sportiv al tineretului

Printre viitorii înotători...
Despre turneul înotătorilor 

de la Rapid București in R. P. Polone
*" Și în acest an, la data tradițională 
— 1 iunie — s-au deschis cursurile 
de inițiere în natație rezervate copii
lor, organizate la Complexul sportiv 
al tineretului de către secțiunea de 
învățămînt și cultură a Sfatului Popu
lar al Capitalei în colaborare cu co
misia orășenească de natație a U.C.F.S. 
și comitetul orășenesc U.T.M. Aproape 
600 de copii din toate raioanele Capi
talei au „luat startul" în prima serie 
a cursului. De acum și pînă la începe
rea viitorului an școlar, mii de copii din 
București (organizatorii nădăjduiesc 
să atingă cifra record de 10.000) vor 
avea prilejul să se inițieze în „tainele" 
acestei discipline sportive.

I-am cunoscut și noi pe acești mi
cuți sportivi, pe care cerul mohorît, 
norii plumburii și vin Iu’ rece al a- 
cestui început de iunie mi-i prea sperie.

Iată-1 bunăoară pe Iulian Vișan, 
„mezinul" grupei a IV-a... N-a îm
plinit încă șase ani, dar se arată foarte 
curajos, dornic orițînd să intre în apă. 
Deocamdată ascultă atent lecția teo
retică a Sfirsului, însă privirile îi sînt 
ațintite necontenit către bazin. Intr- 
adevăr, cursul de inițiere în natație 
începe pe... usca!. Inipărțiți pe grupe 
copiii învață, mai întîi, exerciții pen-

&
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O inițiala vai. c-m-e 
ar trebui extinsa
La Depoul C.F.R. din Arad, pe lingă 

celelalte activități pe care le organi
zează comitetul sindical de secție este 
și aceea a unor întreceri la diferite 
ramuri sportive între muncitorii cefe
riști din Arad și din alte localități. 
Așa de exemplu, echipele de fotbal, 
popice și șah ale Depoului Arad s-au 
deplasat li Oradea, unde au întîlnit 
echipele feroviarilor de acolo. La fot
bal și popice, orădenii au fost supe
riori, în timp ce la șah rezultatul a 
fost de 4—4. Pe lingă întrecerea pur 
sportivă, această inițiativă frumoasă 
(și care ar trebui extinsă) a dat po
sibilitatea cunoașterii și împrietenirii 
ceferiștilor din cele două orașe.

Ion Luca — coresp.

La prima lecție a cursului de inițiere in natație... Copiii din grupa 
a TV-a, ascultînd cu atenție îndrumă rile profesorului de educație fizică Al. 
Monescu. (foto : V. Bageac)

tru deprinderea mișcărilor de brațe și 
picioare, precum și jocuri pentru asi
gurarea plutirii și dezvoltarea res
pirației. Bineînțeles că se intră și în 
bazin. Puțin contact cu apa nu strică, 
înotul propriu zis se învață însă abia 
în a doua săptămînă a cursului, cînd 
se trece la fixarea stilului. Băieții vor 
învăța stilul craul, care este mai băr
bătesc, în timp ce fetele se vor iniția 
în bras. Este de relevat faptul că 
copiii manilestă mult interes, fiind a- 
tenți la îndrumările profesorilor și an
trenorilor. La sfîrșitul cursului îi aș
teaptă doar... un examen: o probă 
practică pe distanța de 25 -rn, iar pro
movați! vor primi pd- dîngă brevetul 
de absolvire a cursului și insigna de 
înotător.

Și acum cîteva calificative: cei niai 
disciplinați — Trandafir Pavelescu și 
Mihai Panpuru. Cei mai zeloși — Ro
meo C'jtoman și Teodor Voicu. O 
mențiune specială pfentru pasiunea, 
priceperea și buna pregătire pedagogică 
pe care o manifestă profesorii de edu
cație fizică Plena Gornescu, Al. Mo
nescu și Leontiria lonescu, ca și an-

trenorii Augustin Ganga, Teodor An- 
gelescu și Constantin Dima. Ceea ce 
ne întărește convingerea că la aceste 
cursuri nu vom avea de a -face cu... 
corijent i.

Zilele trecute s-a înapoiat în țară 
selecționata de natație (înot și polo) 
a clubului Rapid București, care a 
susținut trei întîlniri în R. P. Polonă. 
Imediat după sosirea sportivilor fero
viari, am fost vizitați la redacție de 
dr. Ion Drăgan, membru în biroul 
Federației romîne de natație, care a 
însoțit pe înotătorii de la Rapid în 
această deplasare.

El ne-a declarat: „Prima întllmre 
am susținut-o la Krotoszyn in com
pania echipei locale „Astra", Urășelul 
cu numai 20.000 locuitori are o mare 
tradiție în sportul natației. Peste 1000, 
de spectatori au urmărit cu viu inte
res evoluția Sportivilor noștri, care in 
țină! și-au adjudecat intîlnirea de înot 
cu scorul de 88—75, iar jocul de polo 
cu scorul de 6—3. Trebuie spus că 
întrecerile s-au desfășurat intr-un 
bpzin lung, de 50 m, lat de 20 m șt 
cu 8 culoare, dimensiunile reglemen
tare ale unui bazin olimpic, S-a re
marcat cu prilejul acestei întîlniri for
ma bună a înotătorilor Șt. lonescu, 
Iulian Nagy, lldiko Csordas și Blisa- 
beta Bratu. A doua intilnire am sus
ținut-o la Dzierzoniow in ziua de 20 
mai, intr-un bazin acoperit, cu dunenr 
siunile 25\8 m. Și in acest oraș, .un 
mare număr de spectatori au aplau

dat evoluția sportivilor romini. Scc 
ruri finale: la înot: Rapid — Dzier 
zoniowski Klub Plywacki —59 ; i 
polo: Rapid — D.K.P. 9—3 (5—2).

Ultima și cea mai dificilă intîlmr 
s-a desfășurat la Wroclaw cu eciup 
C. S. Sleza. Gazdele, cu o formați 
puternică, in care figurau 5 inotătoi 
din lotul național, au reușit să ciștig 
intilnirea de înot cu rezultatul d 
87—71. Înotătorii polonezi au stabili 
cu acest prilej și trei recorduri d 
juniori ale țării lor in probele de 2P 
m fluture băieți (Stankiewicz 2:39,5) 
200 m bras fete (Maria Wirsfa 
3:28,3) și 400 m liber băieți (Stan 
kiewlcz 4:54,8). Dintre înotătorii noș 
tri, Șt. lonescu, Nicoleta Ștefânesci 
și lldiko Csordas au lăsat o jrumoa 
să impresie. Meciul de polo Rapid (ju 
niori) — C. S. Sleza (juniori) s-< 
soldat cu victoria jucătorilor noștri ci 
scorul de 3—2. S-au remarcat: Mo 
canu, Alexandrescu și Țăranii. Pe to 
timpul vizitei noastre în R. P. Polonă 
organizatorii turneului (clubul C. S 
Sleza) s-au străduit și a.u reușit s- 
ne facă șederea cit mai plăcută îi 
țara prietenă. Vom căuta, la rîndu 
nostru, ca la sfîrșitul lunii august 
cind va avea loc la București intilnr 
rea retur, să ne „revanșăm"...

Primele meciuri ale returului cam
pionatului categoriei B la baschet 
masculin, spre deosebire de jocurile 
din tur, s-au încheiat — în general — 
la diferențe mici. Acest fapt dovedește 
că răgazul dintre tur și retur a fost 
folosit cu chibzuință de cele 20 de 
echipe participante, eare s-au pregătit 
intens pentru a avea o comportare 
cît mai bună în această competiție. 
Stimulentul produs de ocuparea pri
mului loc (care aduce promovarea în 
categoria A) s a făcut simțit în spe
cial în jocurile echipelor fruntașe 
(Știința Craiova, Steagul roșu Orașul

București, Construc- 
au realizat partide 
nivel tehnic. Merită

Stalin, Progresul 
torul Cluj) care 
valoroase, de bun 
semnalată, de asemenea, comportarea 
echipelor Petrolul Ploești, Voința Rm. 
Vîlcea, Voința Oradea, Luceafărul Si
biu și Mureșul Deva.

Iată acum rezultatele și clasamen
tele :

(29—24) ; Mureșul Deva — Răpii 
Cluj 91—49 (37—19) ; Voința Sati 
Mare — Progresul București 41—51 
(18—35); Strungul 
tractorul Cluj 37—65

Cons

SERIA I:
t

C A R N E T I

Știința Craiova — C. S. Bacău 
91—40 (40—21); Politehnica Orașul 
Stalin — Steagul roșu Orașul Stalin 
75—87 (33—42) : Farul Constanta — 
Medicina Iași 40—38 ( 23—18) ; Voința 
Rm. Vîlcea — C.S.M. Rădăuți 67—66 
(38—33) ; Petrolul Ploești — Sănăta
tea Roșiorii de Vede 57—46 (30—19).

1.
2.
3.
4.
5.

Progresul București 
Constructorul Cluj 
Voința Tg. Mureș 
Voința Oradea 
Strungul Arad

6. Mureșul Deva
7. Voința Sa tu Mare
8. Medicina Timișoara

Luceafărul Sibiu
li). Rapid Cluj
9.

io 
io 
io 
io 
io 
io 
io 
io 
io 
io

1 
o 
o 
o
2
1 
o

531;
547:570
521:571
492:563
500:593
529:625
477.629

3(
21
22
21
lf
18
18
14
15
14

Cursa de marț București—Giurgiu
Federația de atletism, prin comisia 

de marș, va organiza la sfîrșitul aces
tei săptămîni ștafeta de marș Bucu
rești—Giurgiu, competiție dotată cu
„Cupa F.R.A.". Plecarea se va da du
minică dimineața la ora 8 de la km 8. 
Ștafeta se desfășoară în cinci schim
buri care măsoară: 15 km, 10
8 km, 12 km și 11,200 km.

km,

„Cupa orașului
O nouă competiție 

atletism figurează în 
cursurilor interne. La 
dionul. Republicii din
găzdui întrecerile din cadri 
lui cu caracter republican,

București"
importantă 

calendarul con- 
4—5 iulie, Sta-
Capitală va 

cadrul concursu- 
, organizat

de

de F.R.A. și dotat cu „Cupa orașului 
București". La acest concurs vor lua 
parte cei mai buni atleți ai țării.

Două noi recorduri de juniori...
...au fost stabilite la stîrșitul sâp- 

tămînii trecute în proba de ciocan de 
6 kg. Unul a fost realizat de Adal
bert Karoly din Cluj (49,18 m). iar 
celălalt a fost înregistrat la Hune
doara de către Adrian Gatană 
(49,60 m).

In cadrul concursurilor desfășurate 
recent, au fost înregistrate o serie de 
rezultate bune. Astfel, la București pe 
Stadionul Tineretului, maestra sportu
lui, Florica Grecescu a parcurs dis
tanța de 800 in în 2:12,5 — cel mai 
bun rezultat romînesc din acest se-

m — Aranka Lîpoczt-Weiss
800 m — Lucian Borcescu

zon ; 400
60,8 sec. ;
1:58,8; Mihai Pridvornic 1:59,4; Ovi- 
diu Lupu 1:59,8.

lată și cîteva din cele mai bune re
zultate înregistrate în cadrul etapei pe 
Capitală a campionatelor republicane 
de juniori: lungime: M. Axente 6,91; 
înălțime : Simona Dăscălescu 1,48 m ; 
înălțime: Grig. Marinescu 1,92 m; 
Eugen Ducu 1,88; Viorel Păltineanu 
1,80; disc f.: Anca Gurău 37,82; 
1C0 m: Aurel Stamatescu 11,2.

SERIA

1. Știința Craiova 10 9 0 1 845:491 28
2. Steagul roșu Or. St, 10 9 0 1 774:442 28
3. Farul Constanța 10 7 0 3 650:523 24
4. Petrolul Ploești 10 6 0 4 566:585 22
5 C.S. Bacău 10 4 0 6 578:695 13
6. Politehnica Or. St. 10 4 0 6 560:570 18

i 7- Med'cina Iași ro 3 0 7 472:298 16
! 8. Sănătatea Roșiori 10 3 0 7 540:749 16

9. C.S.M. Rădăuți 10 3 0 7 599:746 16
10 Voința Rm. Vîlcea 10 2 0 8 494:780 14

A II-A:

AL REVISTEI I1IISTRAIE

Oradea

zț Z- S'

g Turiștii și-au croit drum...

’ Era greu de ajuns la cabana de pe 
marginea lacului Mogoșa de la Baia 

drum de 
construit 
frumoasă 
și-au dat 
întreprin-

Sprie, din cauza lipsei unui 
acces. De curînd însă, s-a 
pe o porțiune de 1500 m o 
șosea. La această acțiune 
contribuția muncitorii de la 
derea „Gheorghe Gheorghiu-Dej”, fot
baliștii și luptătorii de la C.S.M. Baia 
Mare, sportivi ai asociațiilor AAinerul 
Baia Sprie, Topitorul Ferneziu, Dinamo 
Sifcar, Viitorul Baia Mare, Făclia Baia 
Mare etc. ca și numeroși membri ai 
filialelor de vînătoare și pescuit din 
Baiat* Sprie și Baia Mare.

V.
(Ma terîal trimis în cadrul
„Pentru cea mai bună corespondență")

Săsărantt 
concursului

Sportivi fruntași Ia locul de muncă

tivi fruntași ca electricianul Florea 
Ancuța, tehnicianul Ștefan Iliescu, te
lefonista Eugenia Marinescu, inginerul 
Sever Cerchez și alții. Acesta din ur
mă a dat în folosință mai multe ino
vații ; Nicol ae Mihăescu a adus în
semnate economii, realizînd o comanț 
dă de la distanță a separatorilor ro‘ 
tativi 110 kW, iar Petre Badea o co
mandă de la distanță a întrerupători
lor F.S. a 35 k\V.

Sportivii de la I.E.T., ca șahiștii 
Ștefan Iliescu, Toma Ilie, Pantelimon 
Cîrtiță, Sandu Barbu, jucătorii de te
nis de masă Eugen Mihăilescu, Du
mitru Dumîtrache și alții, au contri
buit la mărirea numărului de diplome, 
plachete și cupe care împodobesc vi
trina cu trofee sportive a asociației.

Mișu Avanu 
(Material trimis în cadrul concursului 
„Pentru cea mai bună corespondență")

Voința
șoara 62—45 (27—15) ; 
Sibiu — Voința. Tg. Mureș

Medicina l'imi-
Luceatărul

55—43

Mai multi halterofili juniori
tru ridicarea cît mai multor elemente 
tinere. Juniori talentați s-au dovedit 
și Dia Niculescu (Victoria Buc.) — 
antrenor Ilie lenc'u; D Leica (Rapid 
Oradea) — antrenor D. Bejan; Ad. 
Barbu (Cîmpina) — antrenor Lorin 
Stănescu.

Primul concurs al juniorilor (cu 
toate că numărul participanților a fost 
foarte redus) a arătat totuși că în 
rîndurile tineretului se află halterofili 
talentați. Anul viitor va fi organizat 
primul campionat republican pentru 
juniori. Asociațiile și cluburile sporti
ve precum și antrenorii acestora tre
buie să se preocupe de pe acum de 
angrenarea și 
cît mai mare 
de specialitate 
de pe acum 
tului pentru 
de greutăți pe categorii și alte amă
nunte organizatorice.

SPORI

întreprinderea de electricitate Tîrgo- 
viște se numără printre unitățile frun
tașe din orașul nostru. Aceasta o do
vedește faptul că pe semestrul II al 
anului 1958, muncitorii de aici au ob
ținut pentru a doua oară steagul de 
întreprindere fruntașă pe ramură. In 
curstil^Jrimelor 4 luni ale anului 1959 
s-au realizat Economii la prețul de 
cost, îrl. valoafd de lei 582.000. Ld 
ace'sț^j-eplizăr'î au contribuit în mare 
măsuța șî sportivii.

j Es^cunogjtită’ activitatea unor sppry

Printre popicarii din Babadag

La popicăria nou construită în in
cinta gospodăriei agricole colective 
Babadag își petrec timpul liber un 
mare număr de sportivi. Jocurile nu 
se termină decît seara tîrziu... Printre 
cei care S-ait evidențiat se numără, 
tovarășii Ion Ștefănescu, Stelian Vis-' 
terrieănu, Vasile Ivanov, Marin Păcu
rarii. De remarcat că sportivii de lâ 
I.C.R. au luat și ei inițiativa de a-și 
amențaja o, gopicărie din resurse locale1.

Ni Fucifiiu

In sportul cu haltere problema ju
niorilor trebuie să constituie una din 
preocupările de seamă ale asociațiilor 
și cluburilor noastre sportive.

Nu de mult, cu prilejul campionate
lor republicane de haltere, a avut loc 
un concurs rezervat juniorilor. Cu a- 
cest prilej am putut constata ceh mai 
bine că tinerilor halterofili nu li se 
acordă toată importanța cuvenită.

Din cei peste 80 de halterofili 
care au luat startul, numai 11 au fost 
juniori 1 Aceasta dovedește cu priso
sință că antrenorii din cluburi și aso
ciații sportive au lăsat pe planul ;al 
doilea problema angrenări juniorilor 
în competiții. Mentalitatea aceasta este 
dăunătoare dezvoltării sportului cu 
haltere în țara noastră. Este greu de 
crezut că în afară de orașele Cîm- 
pina, Oradea, Craiova, Orașul Stalin 
și București nu mai sînt și 
în care tineretul nu ar 
practice acest sport.

Vina cea mai mare o 
care nu se preocupă 
măsură de atragerea tineretului din 
fabrici, uzine și din școli, în prac
ticarea halterelor.

Primul concurs rezervat juniorilor 
a dovedit că tinerii halterofili au 
frumoase perspective și că printr-o 
atentă îndrumare ei pot obține rezul
tate cu mult mai bune. Menis Dome
nico din Craiova, în vîrstă de 17 
ani este foarte bine dezvoltat fizic, 
are o forță remarcabilă și cu sigu
ranță poate obține rezultate bune la 
categoria semigrea. Un alt junior ta
lentat s-a dovedit a fi Gh. Constân- 

■liride via,Olimpia Orașul Stalin, care, 
-în .limita' categoriei, semimijlocie, a 
obținut 252,5 kg, rezultat promițător 
pentru categoria șî -vîrstă sa. Antre
norii acestora (V. Becteraș șî George 
Pițicaru) vor trebui să-și continue 
munca frumoasă pe care o depun pen-i, 

.felii,

PREȚUL 2J50LEI

Din toate sporturile
CONCURS DE CĂLĂRIE IN CAPITALA

fi

au 
în

alte orașe 
dornic să

antrenorii 
suficienta

pregătirea unui număr 
de concurenți. Federația 
va trebui să elaboreze 

regulamentul campiona- 
junfori, fixînd limitele

Incepînd de mîine, pe baza hipișâ din 
Caisa Plevnel din Capitală, călăreții 
fruntași din asociațiile și cluburile spor
tive vor lua startul în cel de al treilea 
concurs republican ai anului, probele 
de dresaj șl obstacole se vor desfășura 
zilnic pînă duminică, intre orele 9—13 și 
1'5—19. Biletele se găsesc la casele ins
talate la teren.

ii. o)

ASTAZI, IN CAMPIONATUL UE POLO: 
DINAMO-ȘTIINȚA BUCUREȘTI

Astăzi la ora 18,30 ștrandul Tineretului 
din Capitală va găzdui meciul de polo 
dintre formațiile bucureștene Dinamo Șl 
Știința.

Concursul pe teme sportive 
organizat de „Contemporanul"

Cu apariția numărului de vineri revista Contemporanul 
primul său concurs pe teme sportive. Condițiile concursului 
publicate în revista menționată. Ceea ce vrem să remarcăm 
pentru prima oară, o revistă de cultură se ocupă de sport, 
oferite pentru cei care vor depune buletinele cu semnalarea 
cerută de concurs vor răsplăti pe cei care au urmărit cu atenție cro
nica sportivă a revistei Contemporanul.

Tragerea> la sorți va avea loc duminică 7 iunie la stadionul Repu
blicii în pauza celui de al doilea meci, cind se vor oferi și premiile. 
Pentru aceasta, două cutii de scrisori cu titlul revistei vor fi instalate 
la cele două intrări principale ale stadionului. Este bine ca cei care 
concurează să respecte intrutotul condițiile cerute de concurs.

închide 
au fost 
este că. 
Premiile 
greșelii

;>



Steagul roșu Orașul Stalin 
a trecut de U. T.A. fără emoții

ORAȘUL STALIN
— Peste 12.000 de 
mit să asiste astăzi la partida 
tanță de campionat dintre Steagul roșu 
Orașul Stalin și U.T.A. Victoria a re
venit echipei gazdă cu scorul de 
4-1 (1-0).

în ciuda ploii care a căzut tot 
timpul primei reprize, jocul a satis
făcut atît din punct de vedere tehnic 
cît și tactic. Apărarea a fost și de 
astă dată punctul forte al gazdelor, 
iar atacul după ce a apărut la început 
într-o formulă curioasă, după pau
ză — revenind la alcătuirea normală
— a dat un randament mult supe
rior. La aceasta a contribuit și linia 
de mijlocași Hidișan-Bîrsan, care a 
alimentat atacul cu baloane utiliza
bile și s-a intercalat, deseori, în ac
țiunile ofensive. De altfel, Hidișan a 
și marcat un gol.

U.T.A. a lăsat impresia că nu-i 
convine terenul alunecos, iar apăra
rea — întărită prin retragerea lui

3 (prin telefon), 
spectatori au ți- 

res-

Igna — nu a corespuns, fiind de
pășită cu regularitate. Pe un astfel 
de timp și pe un teren alunecos am
bele formații au demonstrat o bună 
tehnică individuală. Punctele âu fost 
înscrise de Campo (min. 40), Pușcă
rii! — un junior — (min. 52), Pro- 
ca (min. 54), Hidișan (min. 63) pen
tru Steagul roșu și de Petschoivski 
care a executat în min. 89 o lovitură 
de la 11 m la un lienț. făcut în careu 
de Szigeti.

Arbitrul I. Chirițescu (București) 
a condus foarte bine echipele:

STEAGUL ROȘU: Ghită — Sbir- 
cea, ZAHARIA, T1RNOVEĂNU — III- 
DIȘAN, BIRSAN — CAMPO (Fusu- 
tan), Fusulan (Szigeti), Szigeti (Pro- 
ca), Proca, (Gampo), PUȘCARIU.

U.T.A.: Coman — SZUGS, Capaș, 
Molnar — PETSCHOWSKI, KOZKA 
— JURCA, Igna, Szoher, Țîrlea, 
Budai.

GH. MAZGAREANU 
C. GRUIA

corespondenți

In categoria € la fotbal

Lupta continuă pentru primul loc 
și pentru evitarea retrogradării în trei serii

Cu etapa de duminică a categoriei 
s-a mai produs o clarificare în cla

samente: în seria a IV-a, prin vic
toria echipei Chimia Făgăraș (antre
nor Gh. Albit) asupra formației Car- 
pați Sinaia (antrenor T. Befa). Astfel 
că la ora actuală trei echipe sînt si
gure de primul loc: C.S.U. București 
(seria a IlI-a), Chimia Făgăraș (se
ria a IV-a) și Rapid Cluj (seria a 
V-a). In celelalte trei serii, lupta 
pentru primul loc continuă și e pro
babil să fie decisă de ultima etapă, 
care va avea loc la 14 iunie. In pri
vința întrecerii din fruntea clasamen
tului este interesant să arătăm...

...Cine cu cine mai are de jucat
SERIA I.

C.S.M.S II Iași 
Neamț (a); Sp. 
cu: Minerul C. 
Botoșani (a).

SERIA A II-A: Victoria Buzău cu:

c

C.F.R. Pașcani cu: 
(a), C. S. Piatra 

Muncitoresc Rădăuți 
Lung (a), Textila

C.S.M. Galați (d), S.N.M. Constanța 
(a); S.N.M. Constanța cu: Ancora 
Galați (a), Victoria Buzău (d).

SERIA A III-A. C.S.U. București 
cu: Jiul Craiova (a), Metalul Tîrgo- 
viște (a); Jiul Craiova cu: C.S.U. 
București (d), Victoria București (a).

SERIA A IV-A. Chimia Făgăraș cu: 
Rafinăria Cîmpina (a), Voința Tg. 
Mureș (d); Carpați Sinaia cu: Voința 
Tg. Mureș (a), Metalul Aiud (a).

SERIA A V-A. Rapid Cluj cu: Stă
ruința S. Mare (a), Voința Oradea 
(d); C.F.R. Cluj cu: Someșul S. Mare 
(d), Dinamo Săsar (a).

SERIA A VI-A. Metalul Oțelul Roșu 
cu: Indagrara Arad (d), ’ Șantierul 
Govora (a); Șantierul Govora cu: 
Aurul Brad (d), Metalul Oțelul Roșu 
"" " ’ ' ~ ’ cu: C.F.R.

(a).

Un adevărat meci de Capă

Dacă apărarea Rapidului nu s-ar 
fi lăsat depășită atît de ușor în pri
ma repriză, astfel îneît Dinamo să 
ajungă să conducă din minutul 8 cu 
2-0 și să aibă pînă la pauză Un a- 
vantaj hotărîtor de 4 goluri, am fi 
asistat, fără discuție, la una din cele 
mai spectaculoase partide de Cupă din 
ultimul timp. Și așa, meciul a avut 

desfășurare pasionantă, pentrucă de 
»a 0-4, scor care nu mai lăsa aproa
pe nici o speranță, Rapid a ajuns la 
2-4, în mai puțin de 10 minute de 
la reluarea jocului, deci Ia o situa
ție .cînd, firește, partida era departe 
de a mai fi jucată. Mai erau încă 
36 de minute de joc și feroviarii pre- 
luaseră cu totul inițiativa! Dinamo, 
care considerase încheiată întîlnirea 
la 4-0, a fost derutat de acest șoc 
neașteptat și timp de 15 minute a 
treferiit să facă mari eforturi pentru 
cat aspectul partidei și mai ales sco
rul ei să nu se schimbe și mai mult. 
De-aîtfel, n-a lipsit nici acel „mo
ment psihologic" aiît de frecvent în 
mleiurile de Cupă, care putea să d»a 
o desfășurare și mai dramatică par
tidei. Dar... mingea lovită puternic 
cu capul de Georgescu în min. 61 și 
pe care toți cei 40.000 de spectatori 
o și vedeau scuturînd plasa a fost 
totuși respinsă în ultimă instanță de 
Uțu 1 In această situație de tensiune, 
Dinamo, datorită mai ales liniei de 
•>tae, care a acționat cu multă mă

ritate și stăpînire de sine, a izbu
tit să treacă... intact peste aceste noi 
momente de dificultate și după o ac-

țiune bine „lucrată" de Nunweiler Ș‘
Ene, Szakacs I înscrie golul care a- 

a 
a

o victorie 
pentru fi-

mari, des- 
a celei de 

interval de trei
— Rapid, 

scorului, 
cum șade

vea să calmeze ofensiva năvalnică 
Rapidului. E adevărat că Ene II 
redus din nou handicapul în același 
minut, dar presiunea Rapidului, deși 
a continuat, n-a mai avut aceeași 
forță și același ritm, astfel că Di
namo s-a putut bucura de 
mult muncită, califieîndu-se 
nala Cupei R.P.R.

Aceasta a fost, în linii 
fășurarea — pasionantă, — 
a doua ediții (în
zile) a meciului Dinamo 
Interesantă ca evoluție a 
bogată în peripeții, așa 
bine unui meci de Cupă, partida de
ieri nu s-a apropiat însă de nivelul 
tehnic al celei de duminică. Firește, 
au fost și faze de fotbal clar, ac
țiuni spectaculoasei cu treceri subtile 
de balon, create mai ales de înain
tarea dinanioviștilor, dar în ansamblul 
ei întîlnirea a purtat amprenta de 
luptă, 
cursul 
greșeli, 
produs 
ele au 
se explică și avalanșa de goluri, care 
a fixat scorul final de 5-3 (4-0) în 
favoarea lui Dinamo.

Dintre cele două apărări, mai slabă 
a fost aceea a Rapidului, care, în 
prima repriză, pe lîngă faptul că a 
fost întrecută cu surprinzătoare ușu-

de încleștare puternică, în 
căreia s-au făcut și multe 
Și fiindcă aceste greșeli s-au 

cu deosebire în apărări, firește, 
avut un caracter decisiv. Așa

C S M. Baia Mare-Progresul București 2-1!
(Urinare din pag I)

se
45 

le-au 
jocul

apără cu toată 
de minute le

aparținut 35.'
pe cont pro-

75) dar, deși
clare, n-a putut înscrie nici 
In schimb, a marcat C.S.M. 
77 Rusu aleargă pe extremă,

a avut cîteva

V 
tăc.a mai mult și 
atenția. Din cele 
;oc, băimărenilor 
Progresul a luat
p'r.ii' numai dc-a lungul a zece minute 
(65 — 
acțiuni 
un 'gol. 
In min.
pătrunde în careul bucureștenilor și 
șutează puternic. Mingea lovește bara 
și-i revine tot lui. Atent, Rusu mar
chează peste Mîndru care ieșise din 
poartă: 2—1. Imediat apoi, Soare 
trece extremă stînga, dar prezența 
Iui în linia de atac nu mai poate

ajuta în nici un fel la modificarea 
scorului.

In felul acesta întîlnirea s-a înche
iat cu victoria perfect meritată a echi
pei de categoria B, C.S.M. Baia Mare.

Arbitrul D. Rusu (Arad) a condus 
bine următoarele formații:

C.S.M. BAIA MARE: Fejes — 
AîALAIERU, Gergely I, Vasilescu — 
GERGELY III, Feher — SULYOC, V, 
Moldovan, DRAGAN, Vlad, RUSU.

PROGRESUL: MINDRU — Do- 
brescu, Caricaș, Soare (Nedelcu) — 
Petrescu, COJOCARU — Oaidă, Smă- 
răndescu, Dinulescu, Pereț, Nedelcu 
(Soare).

Raport de cornere 4—3 (3—2) 
tru C.S.M. Baia Mare.

pcn-

ȘTIRI DE FOTBAL
• Meciul de categorie B C.F.R. Ti

mișoara — C.S.A. Sibiu se dispută 
sîmbătă la Timișoara.

® Duminică va avea loc un nou 
cuplaj în Capitală, pe Stadionul Re
publicii : Progresul — Dinamo Bacău 
(ora 15,30) 
17,15).

și C.C.A. J:ul (ora

• Turneul 
publican de
Programul primei etape "cuprinde ur
mătoarele jocuri : C.Ș.M.S. Iași—Vic
toria Suceava, Unirea Focșani — 
Textila Buhuși, C.S.M. Baia Mare —

final al campionatului re- 
juniori începe duminică.

U.T.A. Arad, Rapid Oradea — Știința 
Cluj, C. S. Tg. Alureș — Aurul Brad, 
Raf. 4 Cîmpina — Dinamo Orașul 
Stalin, campioana regiunii Craiova — 
campioana orașului București, învin
gătorul din meciul Oltul Slatina — 
Dunărea Giurgiu (joc de calificare, 
care se dispută astăzi la Slatina) — 
Farul Constanța. Învingătorii din ace
ste opt meciuri se vor întîlni Ia 14 iu
nie în sferturi de finală.

® Meciul de categoria A Rapid — 
Farul, programat în ultima etapă a 
campionatului, se va disputa marți 9 
iunie.

și greșeli soldate cu 
două puncte înscrise 
min. 3 și 8 (prin 
1) au fost rezultatul

rință, a comis 
gojnrî. Primele 
de Dinamo în 
Szakacs și Ene
unor acțiuni bine concepute și des
fășurate, care au făcut „mat" apă
rarea adversă. Celelalte două goluri 
(înscrise de Ene în min. 19 și Sza
kacs în min. 42) au „căzut" însă în 
urma unor greșeli ale lui Todor și 
Dodeanu. E drept, Dinamo a fost su
perior în prima repriză, însă scorul 
de 4-0 este exagerat, ținînd seama 
și de revenirea Rapidului de la sfîr- 
șitul reprizei. El exprimă însă un 
fapt și anume că atacul lui Dinamo 
a fost mai prompt la poartă și â 
știut să folosească greșelile apărării 
feroviare.

Atacul Rapidului a funcționat mai 
bine după pauză și mai ales atunci 
cînd golurile marcate de Georgescu 
(min 47 și 54) au dat aripi întregii 
echipe, Dar, diferența de scor pe care 
a avut-o mereu în față i-a făcut să se 
precipite în acțiuni și să nu fructi
fice astfel superioritatea teritorială 
din repriza a doua, marcată dealtfel, 
și prin raportul de cornere: 7-1 (11-4 
în total).

Dinamo a meritat victoria, a jucat 
mai organizat, a avut o înaintare 
care a ajuns mai repede la poartă, 
a fost mult mai periculoasă prin ac
țiuni variate în adîncime.

Arbitrul D. Schtilder a urmărit jo
cul destul de atent și a intervenit 
doar atunci cînd a fost nevoie.

DINAMO: UȚU — Popa, CÂLI- 
NOIU, Panait — AL. VAS1LE, Nun- 
weiller — V. ANGHEL, Varga, 
ENE I, SZAKACS, Kdszegi.

RAPID: Todor
cu, MACRI 
Copil, Ozon, 
VĂCAR U.

Dodeanu, Stan-
BODO, Neamțu — 

ENE II, GEORGESCU,

JACK BERARII)
PETRE GAȚU

Cti meciurile programate în con
cursul nr. 23 de duminică 7 iunie, 
Pronosportul spune „la revedere" cam
pionatului categoriei A. Intr-adevăr, în- 
țrucît ultima etapă a ediției 1958/59 
a campionatului categoriei A se dis
pută miercuri, partidele de duminica 
aceasta sînt ultimele din actualul se
zon care apar în programul Prono
sport. Ele sînt însă cu adevărat demne 
de această 
Cele șase i 
resantă ca 
dintre ele 
atît pentru 
șamentului T. ,____  _______ _
evadare de pe locurile codașe. Mari
nescu, căpitanul echipei Petrolul, ca
racterizează astfel etapa: „Meciuri foar
te echilibrate, in carp pot apare multe 
surprize. Ultimele întilniri au demons
trat că echipele luptă cu forțe înze
cite spre a termina puternic. Unele 
spre a obține clasări cit mal bune, 
oițele spre a se saluți din pozițiile d.U

i „închidere de stagiune", 
înfîlnirî sînt una mai inte- 
alta ; ceva mai mult, cinci 
au importanță deosebită 

întrecerea din fruntea cla- 
cît și pentru încercările de

(d); Drubeta Tr. Severin 
Simeria (a), U. M. Cugir

La golaveraj !...
Spuneam că in trei serii __

tinuă. Intr-adevăr, în seriile I, a II-a 
și a Vl-a șapte echipe au șanse egale 
la primul loc. C.F.R. Pașcani și Sp. 
Muncitoresc, Victoria Buzău și S.N.M. 
Constanța, Metalul Oțelul Roșu, Șan
tierul Govora și Drubeta Tr. Severin 
sînt la egalitate de puncte; nu le des
parte decît golaverajul...

-uptă mare în zona 
retrogradării

_ Deosebit de pasionantă este lupta 
din coada clasamentelor, poate mai 
■ Ț——..'.ă acum decît aceea din frun-interesantă
te. In trei serii se pare că lucrurile 
s-au cam limpezit. Gloria Dorohoi și 
Unirea II Iași în seria I, Metalul Pi
tești, Oltul Tr. Măgurele și Dunărea 
Corabia în seria a IlI-a, Âvîntul Re
ghin, Torpedo și Mureșul Toplița în 
seria a IV-a au prea puține posibili
tăți să refacă din diferența de puncte 
care le separă de restul echipelor.

Cele mai bine clasate dintre ele 
(Gloria Dorohoi, Metalul 
Avîntul Reghin) sînt la trei, patru și 
respectiv cinci puncte distanță de e- 
chipele clasate imediat înaintea lor.

In schimb, în celelalte trei serii 
situația nu-i clară — cu două etape 
înainte de terminarea campionatului 
— decît in ce privește ultima clasată: 
Ancora Galați, Voința Oradea și mai 
ales Indagrara Arad nu mai pot evita 
locul 10. Pentru îndepărtarea de locu
rile 8 și 9, care de asemenea aduc 
retrogradarea, se dă în prezent o bă
tălie dîrză între I.M.U.M. Medgidia, 
Comb. Poligrafic București, Știința 
Galați și Cimentul Medgidia în seria 
a II-a, Someșul S. Mare. Arieșul Tur
da, Dinamo Săsar, Rapid Oradea, 
Stăruința Sighet și Stăruința S. Mare 
în seria a V-a, C.F.R. Simeria, Olim
pia Reșița, Flacăra Tg. Jiu și U. M. 
Cugir în seria a Vl-a. Clarificarea o 
poate aduce penultima etapă sau — 
cine știe? — chiar ultima.
Liderii au trecut încă un

Și acum, cîteva amănunte 
de duminică, comunicate de 
denții noștri.

în primul rînd se cuvine 
niem faptul că cinci din cei șase lideri 
au trecut cu succes examenul de du
minică, adăugind puncte prețioase la 
bagajul acumulat pînă acum.

• C.F.R. Pașcani a cîștigat la un 
scor concludent la 
Minerului (3—0), 
scrise de Vornicii, ™>-
drieș (din 11 m.). Jocul a fost fru
mos, 
tații.

de Vornicii.

Pitești și

examen
din etapa 
corespon-

să stibli-

C. Lung, asupra 
prin punctele în- 

Rozolea

desfășurat
(V. Pleșca, coresp.). 

Record de spectatori

în limitele

și An-

sportivi-

s-a înre
gistrat la Făgăraș unde Chimia a 
tranșat în favoarea sa rivalitatea cu 
Carpați Sinaia (2—0) și și-a mărit a- 
vansul la patru puncte. 4.000 de spec- 
tori au asistat la un joc dinamic, pe 
un teren desfundat de o ploaie toren-

țială căzută înainte de meci. Echipele 
au luptat cu dîrzenie și timp de 75 de 
minute jocul a fost egal, iar scorul 
alb, deși înaintările și-au creat ocazii 
de gol, dar le -au ratat. Din min. 
75 cînd Pufescu a deschis scorul. 
Chimia a luat inițiativa și și-a asi
gurat un succes meritat. Raport de 
cornere: 8—3 pentru Chimia. CHIMIA: 
Grămadă — Szekely, Taslau, Terna— 
Bălcățeanu, Herman — Mifric, Năstâ- 
năilă, Popa, Palfy, Pufescu’ CAR
PAȚI: Panțuru — Oancea, Vîlceanu, 
Toniță — Horvath, Dulamă — Onu, 
Alecu, Petrescu, Decu, Constantin. 
(V. Lazăr, coresp.).

• In ciuda ploii, meciul Rapid Cluj 
— Arieșul Turda a prilejuit un joc 
fnimos. Clujenii au cucerit o victorie 
netă (4—0) grație jocului bun și 
eficace. Au marcat:, Bartha (min. 

20), Avram (min. 27 și 60) și Onaca 
(min. 39). (R. Fisch, coresp. reg.).
• Metalul Oțelul Roșu a trecut ușor

peste Olimpia Reșița (3—0), într-un 
joc în care au fost ratate multe ocazii. 
Titel........................... ....
torii 
lescu 
min.

® ___ __ ,
la Tr. Măgurele unde pînă la urmă 
a scos un 1—1, stabilit încă din pri
ma repriză. Oltul a ratat o lovitură 
de la 11 m. Au marcat: Ionescu (Ol
tul) și Ștefănescu (C.S.U.).

O excepție : S.N.M. Constanța
Un singur lider a rămas... corijent: 

S.N.M. Constanța, care a pierdut par
tida de la Galați cu Știința (0—1). 
A fost surpriza etapei,’ pe care stu
denții au prodîis-o prinfr-un joc bun. 
Unicul gol a fost marcat de Voicu în 
min. 24 (A. Schenkman, coresp.).
In acest timp, la Buzău, concurentul 
cel mai serios al constănțenilor, Vic
toria, a cîștigat la un scor concludent 
meciul cu I.M.U.M. Medgidia (4—1), 
prin punctele marcate de Stanciu 
(min. 7), Condruț (min. 10), Diaco- 
nescu (min. 55 și 75), respectiv Flo- 
rescu (min. 70). Victoria s-a prezen
tat mai slab în prima repriză, dar 
și-a revenit și a jucat bine după 
pauză. Cu acest succes. Victoria a 
egalat la puncte pe S.N.M. și a trecut 
pe primul loc datorită, cum spuneam, 
golaverajului. (Marin Dumitru, cores
pondent).

In tabăra „urmăritorilor"
• A doua clasată în seria 1, Sp. 

Muncitoresc Rădăuți, a reușit o pre
țioasă victorie într-un meci greu în 
deplasare- 2—1 cu Textila la Buhuși. 
Apărarea gazdelor și mai ales fundașii 
au jucat slab, înlesnind victoria oas
peților. Punctele au fost marcate de 
Chirilă și Seniuc 
toresc și Cojocarii 
Florescu, coresp.).

• Jiul Craiova, 
nici o șansă la 
acum pentru locul 
un joc de bună 
ceea ce i-a pernus 
narea Corabia destul de ușor.

• C.F.R. Cluj a pierdut la 
în fața Stăruinței (2—4), iar 
Cărei la Oradea în fața 
(1—2) și au ieșit complet din cursa 
pentru primul loc. Au marcat: Roman 
(3) și Konkos, respectiv Kiss și Bălu- 
țiu la Sigliet, Ionaș și Ștrengarii, res
pectiv Fazekas la Oradea. (Gr. Dăba- 
lă, I. Ghișa și M. Roxin, coresp.).

• In fine, Drubeta Tr. Severin a în
vins la Bocșa Romînă (2—1) prin 
golurile marcate de Ahmed și Glă- 
meanu, respectiv Perian (S. Stoia ți 
T. Țăranu, coresp.), iar Șantierul Go
vora a cucerit încă două puncte, prin 
neprezentarea Indagrarei. Șantierul a 
reușit o performanță rară: 14 puncte 
din 7 jocuri disputate în retur.

(de două ori) și Sir au fost au- 
golurilor echipei Metalul. Bădu- 
(Olimpia) a ratat un penalti în 

40. (Zeno Radu, coresp.).
C.S.U. București a avut emoții

pentru Sp. Munci- 
pentru Textila. (V.

care nu mai are 
primul loc, luptă 
al doilea, prestînd 
factură și 
să întreacă

eficace, 
pe Du-

Sigliet 
Recolta 
Voinței

Isaun final de campionat echilibrat. A, 
cum n-am mai avut de mult..."

Ce vreți un mai bun indiciu i 
concursul Pronosport de duminică va 
fi interesant? Și că deci nu trebuie să 
lipsiți, depunînd cît mai multe va
riante și asigurîndu-vâ astfel premii 
importante. De altfel la Pronosport 
continuă...

...SERIA MARILOR PREMII

că

și omologării varian- 
concursul Pronosport 
stabilite următoarele

In urma trierii 
telor depuse la 
nr. 22 au fost 
premii:

1 variantă ou’ 
131.125 lei.

. „— ..... 60 variante cu 11 rezultate exacte
jicile în care se află. Intr-un cuvint: a cîte 2.622 lei.

12 rezultate exacte a

641 variante cu 10 rezultate exacte 
a cîte 368 lei.

Premiu! I a fost obținut de parti
cipantul Eugen Groza din Oțelul Roșu.

Fond de premii: 524.503 lei.
Seria marilor premii la Pronosport 

continuă după cum se vede. După 
premiul de 130.875 lei obținut de par
ticipantul Gh. Cîțea la concursul din 
17 mai, au urmat uremiile de cîte 
28722 lei obținute de patru partici
pant! (doi 
Blaj și altul 
din 24 mai. 
de 131.125 
importante!

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres 

care a avut loc la Satu Mare 
extrase din urnă următoarele numere: 
8

din 
din 
Iar 
iei.

Bticurcșt’. unul din 
Craiova) la concursul 
acum un nou premiu 
Un lanț de vremii

nr.
au fost

10
Numere
Fond de

33 26
de rezervă: 7 
premii: 822.960 lei.

25 13
16

Rubrică 
Pronosport

redactată de 'I. S. Loto-



Zî apropie meciul cu Franța 
din cadrul „Cupei Davis’ 

Jucătorii romîni participă 
la un concurs de verificare

Federația romînă de tenis orga
nizează de astăzi și pînă luni un 
concurs de verificare a jucătorilor 
din lotul reprezentativ al țării noastre 
în vederea meciului cu Franța din 
cadrul Cupei Davis. La acest concurs 
de verificare au fost invitați să par
ticipe Gheorghe Viziru, Marin Viziru, 
Ion Țiriac, Dumitru Viziru, Alexandru 

Bardan și Tudorel Bădin.
Partidele se vor desfășura în fie

care zi după-amiază, începînd de la 
ora 16, pe terenurile Centrului de 
antrenament Nr. 2. In programul de 
astăzi figurează meciurile : Gh. Viziru- 
D. Viziru, I. Țiriac-T. Bădin și M. 
Viziru-A. Bardan. întrecerile se vor 
disputa simultan.

Echipa Franței pentru meciul 
de tenis cu echipa R.P.R.

PARIS 3 (Agerpres). —
După cum se știe în sferturile de 

finală ale „Cupei Davis" (zona euro
peană), echipa reprezentativă de tenis 
a R. P. " ’ ............. ~ ■
în zilele 
Franței, 
federația 
meciurile
Darmon și Robert Haillet, iar la dublu 
va evolua perechea Jean Noel Grinda 
— Jean Claude Molinari. întîlnirea 
este programată pe terenurile Roland 
Garros.

Romîne va întîlni la Paris 
de 12, 13 și 14 iunie echipa 
In vederea acestei întîlniri, 
franceză a anunțat că în 
de simplu vor juca Pierre

Selecționata de baschet a R. S. S. Gruzia a învins

Zilele 
(Italia) 
național

trecute a avut loc la Como 
un important concurs inter- 
de scrimă, la <care au parti

cipat cele mai bune floretiste din 
Franța, Belgia, Olanda, R. P. Romînă, 
Austria, Danemarca, R. F. Germană, 
Anglia și Italia. Țara noastră a fost 
reprezentată prin Maria Vicol și Eu
genia Tărăngoiu. Ambele trăgătoare au 
avut o comportare meritorie, cîștigînd 
cîte o serie eliminatorie, iar apoi, în

finală, Maria Vicol a ocupat un va
loros loc III, la egalitate de puncte 
cu Colombetti (Italia) și Af/eroieg 
(Olanda). Pentru a se stabili ordi
nea în clasamentul final, aceste trei 
trăgătoare au susținut un baraj, care 
a dat cîștig de cauză, în cele din 
urmă, floretistei italiene. Performanța 
reprezentantei noastre este cu atît mai 
valoroasă, cu cît ea a concurat — în 
turneul final — accidentată.

selecționata Oradiei cu 53-45 (30-27)
Echipa oaspe joacă azi la Tg. Mureș

A început „Cupa Știința" la tenis
Marți a început pe terenurile 

Știința de pe malul lacului Herăstrău 
competiția de tenis „Cupa Știința", 
organizată în cinstea Festivalului de 
la Viena. Remarcăm participarea 
masivă 
printre care semnalăm pe Năstase, 
Dancea, Bosch, Zacopceanu, Rakossi, 
Schmidt. 
Roșianu, Julieta Namian, Irina Po
nova, Mariana Nasta etc. In cadrul 
concursului masculin participă 53 ju
cători, iar la startul celui feminin 
s-au înscris 32 jucătoare.

In primele două zile de concurs 
s-au înregistrat următoarele rezultate 
mai importante : Simplu bărbați : Al
bert—Grad 6-4, 6-4, Kiselef—Bardan 
3-6, 9-7, 6-4 (1); sferturi de finală: 
Mita—Popovici 6-1, 6-0, Năstase— 
Burciu 6-1, 6-3. Simplu femei: Irina 
Ponova—Aneta Verone 6-2, 6-2, Ro- 
dica Andriescu—Manana Ciogolea 
6-2, 6-3, Ecaterina Horșa (Roșianu)— 
Irina Cobzuc 6-lt 6-1, Julieta Na-

a jucătorilor
participarea 
bilaireșteni, x

Eva Stăncescu, surorile

mian—Maria Andruță 6-2, 
riana Nasta—Sibila Resu 
sferturi de finală: Julieta 
Trepcea 6-1, 6-0, Eva Stăncescu— 
Mariana Nasta 6-3, 6-1.

Competiția continuă astăzi și 
mîine după amiază, începînd de la 
ora 15,30 pe aceleași terenuri. Sem
nalăm pentru astăzi după amiază 
partidele 
Roșianu, 
varu—Rakossi și Bosch cu învingă
torul din întîlnirea Schmidt—Basarab.

6-2, Ma-
10-8, 6-1 ; 
Namian—

amiază
Irina Ponova—Eleonora 

Zacopceanu—Albert, Chi-

ORADEA, 3 (Prin telefon). —
Primul meci din cadrul turneului pe 

care îl susține în țara noastră selec
ționata feminină de baschet a R. S. S. 
Gruzia s-a desfășurat marți la Ora
dea, unde a întîlnit selecționata ora
șului. întrecerea a stîrnit un mare in
teres. Echipa oaspe, din care fac par
te opt din componentele lotului Uniunii 
Sovietice pentru campionatul mondial, 
a învins cu 53—45 (30—27), după un 
meci în care scorul s-a menținut e- 
chilibrat pînă în ultimele trei minute. 
Apărarea în zonă a orădencelor a fă
cut față cu succes acțiunilor impe
tuoase ale gruzinelor, iar atacurile lor 
s-au succedat în mod organizat, reu
șind să mențină scorul echilibrat. In 
ultimele minute însă, jucătoarele so
vietice au lansat contraatacuri promp
te, precise, soldate cu coșuri care le-au 
adus victoria la diferență de opt

puncte. Componentele echipei gruzine 
au impresionat prin excelenta lor pre-l 
gătire fizică, prin îndemînarea deose« 
bită în execuția elementelor tehnice.

In această partidă, excelent condusă 
de arbitrii maghiari Karsai și Vincze, 
punctele au fost înscrise de: Goarie 
Gregorian 7, Neli Djaparidze 4, Tiala 
Djanelidze 10, Liana Kvelidze 14, Tina 
Sahadașviii 10, Tvetlana Tinikașvili 2, 
Neli Totiașvili 6 pentru echipa oaspe 
și Iolanda Darabas 9, Ana Cociuban 6, 
Clara Taub 11, Maria Zima 3, Ana 
Farkas 5, Ileana Tîrziu 11 pentru se4 
lecționata Oradiei.

Următoarea întîlnîre a reprezentati
vei R. S. S. Gruzia are Ioc joi la 
Tg. Mureș, în compania selecționatei 
feminine locale.

Z. SINGER și P. NED1ANU 
coresp.

Cupi „Traian Vuia" la aeromodelism
La Tg. Mureș s-au desfășurat recent 

întrecerile de aeromodelism dotate cu 
cupa „Traian Vuia". In cadrul celor 
3 categorii de zbor liber au luat startul 
cei mai buni constructori de aeromo- 
dele din țară.

Surpriza concursului a constituit-o 
victoria tînărului Iuliu Szabo din Sa
lonta care, la categoria propulsoare, a 
întrecut concurenți cu o lungă activi
tate aeromodelistică. De altfel, în ge
neral, la această categorie s-au obținut 
rezultate superioare față de 
anul trecut.

Iată rezultatele tehnice.
Categoria planoare A2: 1. 

gesc.u (București) 733 sec. 
Barbu (Cluj) 715 sec. 3. Șt. 
(Tg. Mureș) 666 sec.

Categoria propulsoare: 1. I. Szabo 
(Salonta) 845 sec. 2. Al. Bedo (Tg.

Mureș) 797 sec. 3. E. Tcrok (Oradea) 
764 sec.

Categoria moiomodcle: Șt. Purice 
(București) 841 sec. 2. M. Radu (Iași) 
819 sec. 3. O. Hints (Tg. Mureș) 816 
sec.

Clasament pe echipe: 1. Tg. Mureș 
2279 sec. 2. Cluj 2020 sec. 3. Oradea 
1805 sec. 4. Salonta 1757 sec. 5. Ora
șul Stalin 1567.

ȘT. BENEDEK-corespondent

cele de

I. Cieor-
2. Gh. 
Filimon

R, P. F. Iugoslavia—R P- Romînă 
la gimnastică

Simbătă seara, în incinta stadionului 
Tașmajdan din Belgrad va avea loc 
întîlnirea internațională de gimnastică 
dintre echipele feminine ale R.P.F. Iu
goslavia și R. P. Romîne. Reprezentan
tele noastre pleacă la Belgrad in cursul 
zilei de azi.

Fotbal pest° hotare
• Ieri după amiază la Stuttgart 

s-a desfășurat finala „Cupei Campio
nilor Europeni", care a opus dețină
toarei trofeului, Real Madrid, echipa 
franceză Stade de Reims. După un 
meci presărat cu puține faze intere
sante, victoria a revenit lui Real 
cu scorul de 2—0 (1-0). Punctele au 
fost înscrise de interul dreapta 
Mateos în primul minut al partidei și 
centrul Di Șfefano la începutul re
prizei secunde (min. 46). In min. 14 

. .portarul francezilor Colonna a apărat 
un pcnalti executat de Alateos.

® In cele două etape ale campiona
tului italian desfășurate în ultimele 
zile, Milan a obținut alte două vic
torii : 1—0 cu Padova și 7—0 cu
Udincse. Cu un total de 51 p. Alilan 
a devenit campioana Italiei, indife
rent de rezultatul pe care-1 va ob
ține duminică în ultimul meci. Pe 
locul II se află Fiorentina cu 47 p„ 
urinată de Internazionale cu 44 p. 
Torino și Triestina vor retrograda în 
divizia secundă.

• Echipele braziliene de fotbal își 
continuă turneul în Europa. La Hel
sinki, Vasco da Gama a făcut meci 
nul 1—1 cu selecționata Finlandei, 
iar la Bruxelles F.C. Santos a dispus 
cu 4—2 de Andcrlecht. Echipa Bota- 
fogo a învins cu 3—1 o combinată 
a cluburilor suedeze Aîalmo-Norrko- 
ping.

Simbătă și duminică la Iași 
„CUPA DE VARĂ” 

LA SCRIMĂ
Scrimerii noștri fruntași vor parti

cipa la campionatele mondiale — pe 
echipe și " individual — care vor avea 
Ioc la Budapesta între 12—25 iulie. 
Firește, apropiatul eveniment este pri
vit cu toată seriozitatea de către tră
gătorii noștri. Ei se pregătesc asiduu 
în asociațiile și cluburile din care fac 
parte.

In cadrul acestor pregătiri au loc 
și cîteva verificări ale nivelului și for- 
mei atinse. Așa au fost: „Cupa de 
iarnă", „Cupa de primăvară", la care 
au participat cei mai buni trăgători 
la fiecare probă și turul campionatului 
categoriei A pe echipe. Peste două 
zile, la 6 și 7 iunie, fruntașii scrimei 
au din nou prilejul să se întîlnească 
— de data aceasta la Iași — în ,,Cupa 
de vară", competiție organizată de 
federația de specialitate. întrecerile 
„Cupei de vară" se vor desfășura în 
sala Voința. Printre participant se 
numără: Olga Orban, Maria Vicol, 
Eugenia Tărăngoiu, Iosif Zilahy,«So
rin Poenaru, Constantin Stelian, Du-, 
mitru Mustață, Adalbert Gurath și 
alții

Voleibaliștii noștri pleacă 
azi la Budapesta

Mîine începe în capitala Republicii 
Populare Ungare un turneu internațio
nal de volei masculin la care, în afară 
de selecționata țării gazdă, participă 
reprezentativa R. D. Germane și echipa 
de tineret a R. P. Romîne. Tinerii noș
tri voleibaliști, care au confirmat spe
ranțele puse în ei cu ocazia meciului 
susținut în compania selecționatei Pa
ris, au ocazia să-și verifice încă odată 
posibilitățile în cadrul unui turneu de 
o dificultate mai mare.

Jucătorii noștri părăsesc Capitala 
astăzi după amiază. Vor face deplasa
rea următorii: Pavel, Chiriță, Timir- 
gazin, Manta, Szocs, Stănculescu, lor- 
dache, N. Popescu, Zeithamel, Mincev, 
Wolf.

înaintea plecării, tov. I. Takacs an
trenor federal, ne-a făcut următoarea 
declarație : „Turneul este dificil pentru 
noi fiindcă vom prezenta o echipă de 
tineret. Federația noastră și-a propus 
să se ocupe mai mult decît pînă acum 
de ridicarea noilor elemente pentru <ț- 
chipele reprezentative. Turneul de la 
Budapesta constituie o verificare a ti
nerilor noșiri jucători înaintea turneu
lui internațional, ce va avea loc la 
București intre 1—7 iulie, la care vor 
lua și ei startul^

de handbal masculin
După cum se știe, între 13 și 21 iu

nie va avea loc în Austria cea de a 
V-a ediție a campionatului mondial 
masculin de handbal. La această im
portantă întrecere sportivă va participa 
și echipa reprezentativă a țării noastre, 
care sa calificat invingînd, nu de 
mult, la Radziborz, selecționata R. P. 
Polone.

Alături de sportivii noștri la cam
pionatul mondial de handbal vor mai 
participa încă alte 7 formații. Echipele 
(8) au fost împărțite în două serii, re
prezentativa romînă făcînd parte din 
seria a Il-a împreună cu echipele A’.P. 
Ungare, Elveției și Austriei.

In vederea acestei competiții, hand- 
baliștii maghiari și-au început din 
vreme pregătirile. De antrenamentele 
selecționabililor se ocupă Zolian So- 
radi, antrenor federal, care recent a

alcătuit un lot de 
care 16 vor face 
tria. Iată-i pe cei 
lotul reprezentativ 
Harkai, Sardi, Jtinasz (portari), <r. 
Nagy, Horvath, Keszfar, Mcrkovanyi, 
Penezi, Skultety, Baialc (apărători), 
Somm, Csiki, Fekete, lietenyi, Kaloczy, 
Nadasdi, Tamasi, Sipos. La ultimele 
antrenamente jucătorii selecționați au 
arătat că sînt în progres în ceea ce 
privește concepția de joc și siguranța 
în mînuirea mingii. Un capitol defici
tar a fost acela al preciziei și forței 
loviturilor la poartă. Așa după c."m 
ne-a informat telefonic redacția ziar 
„Nepsport" din Budapesta, de la ca.e 
deținem toate aceste amănunte, la ultiJ 
mele jocuri din campionat o formă 
bună au manifestat jucătorii Somm 
(C se pel) și Skultety (Vasas).

18 jucători, dintre 
deplasarea în Aus- 
18 care alcătuiesc 
al R. P. Ungare: 

Jtihasz (portari), C

Bogat program internațional 
al sportivilor sovietici

MOSCOVA (Agerpres). —■ In luna 
iunie sportivii sovietici vor participa 
la numeroase competiții internaționale.

Motocicliștii rom ini 
participă la întrecerile de la Riga

Marți a plecat spre Riga reprezen
tativa de motocros a R. P. Romîne 
care va participa în zilele de 6 și 7 
iunie la un mare concurs internațional. 
Echipa țării noastre este condusă de 
antrenorul Nicolae Buescu și este ior- 
mată .din alergătorii Iosif Popa (125 
cmc), Ștefan iancovici (175 cmc), Va- 
sile Szabo (250 cmc) și Grigore Be- 
reny (350 cmc). întrecerile se desfă
șoară pe un traseu situat în împreju
rimile orașului Riga și la ele participă 
sportivi din R.P. Ungară, R. Ceho
slovacă, Austria, Finlanda, U.R.S.S. 
ș.a.

Programul concursului este următo
rul : 125 cmc, 175 cmc, 250 cmc (la 
6 iunie), 350 cmc, 500 cmc, clasa ne
limitat, ataș și întrecere rezervată 
concurentelor (la 7 iunie).

întrecerile de motocros care se des-

fășoară în fiecare an în Uniunea So
vietică (locul de disputare se schimbă 
de la o ediție la alta) stîrnesc un 
deosebit interes în rîndul iubitorilor 
sportului cu motor. Alături de maeș
trii sovietici evoluează o serie de aler
gători de valoare europeană, astfel că 
întrecerile se ridică la un înalt nivel 
tehnic.

Reprezentanții noștri nu au o prea 
mare experiență în întrecerile inter
naționale de motocros. In ultimul timp 
(datorită numărului mare de concur
suri' interne la care au participat) ei 
au progresat însă vizibil și este de 
așteptat ca Ia această ediție a con
cursului internațional de motocros 
de Ia Riga să obțină rezultate mai 
bune decît în întrecerile din anii pre
cedent i.

Călăreții vor lua startul în campiona
tele europene de la Paris, tenismanil 
vor pleca în Anglia pentru a participa 
la concursurile de la Wimbledon, iar 
maeștrii canotajului academic vor fi 
prezenți la un mare concurs program 
mat la Milano.

Iu U.R.S.S. va sosi echipa de luptei 
libere a S.U.A. Meciul dintre reprei 
zeutativele U.R.S.S. și S.U.A. va avea 
loc la 20 iunie în Palatul Sporturilor: 
din Moscova. Intre 21 și 26 iunie, în 
apropiere de Leningrad, se vor de 
șura concursurile de iahting cu 
ticiparca sportivilor din R. D. Ger-t 
mană, Danemarca, Norvegia, Fmlan4 
da. Suedia și alte țări.

_ Cu mare interes este așteptat me4 
ciul de atletism dintre echipele R. P. 
Polone și R.S.F.S. Ruse, care sc va 
desfășura la Varșovia după progra
mul olimpic.

Tot în luna Iunie va avea- l<Jc lă 
Moscova un concurs de haltere l»,care 
vor participa echipele cluburilor ,,mili-: 
tare din R. P. Ungară, R. D. .Ger
mană, R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
R. Cehoslovacă și U.R.S.S. !'l

• INTR-UN CONCURS desfășurat 
la Kaunas, atleta sovietică Birute Za- 
lagaitite a aruncat sulița la 53,03 m, 
realizînd cea mai bună performanță a 
sezonului.

® IATA CITEVA performanțe ale 
atfeților ucrainieni, care vor întîlni în 
luna aceasta reprezentativa R. P. Un
gare : triplusalt Alabiev 15,44 m, disc 
Kompaneev 53,17 m, 100 tn femei 
Krepkină 11,9, greutate femei Sif- 
kova ’ 15,48 m, disc femei Jclkina 47,98 
m, suliță femei Visoțkaia 49,08 m.

• ATLETUL AMERICAN Nieder a 
aruncat greutatea la 19,67 m, perfor
manță care însă nu poate fi omolo
gată ca record 
fost obținută în 
strații.

•ATLETUL
Norris a stabilit un nou record de 
triplu salt al țării sale cu perfor
manța de 15,97 m.

• LA VIENA a luat sfîrșit cursa 
ciclistă Viena — Bratislava — Viena

PE SCURT

mondial deoarece a 
cadrul unei demon-

neozeelandez David

desfășurată în cinstea celui de al 
VII-lea Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților. Victoria a revenit 
alergătorului cehoslovac Pecina, ur
mat de Aliiller (Austria), Knezourek 
(R. Cehoslovacă).

® ETAPA DE IERI a Turului ci
clist al Italiei (Genova — Torino — 
180 km) a revenit italianului Faverp. 
In clasamentul general Anquelil (Fr.) 
continuă să conducă cu 1 min. 37 
sec. avans față de Van Looy (Belg.) 
și 1 min. 48 sec. față de Gaul (Lux.). 
Astăzi se aleargă etapa Torino —■ 
Susa contracronometru, care poate 
aduce modificări clasamentului.

• IN BAZINUL OLIMPIC
Roma înotătorul 
cronometrat cu 
liber. Denerlein 
ture în 1:02,4.

italian Pucci
58,3 sec. pe 
a înotat 100

de la 
a fost 
100 m 
in flit—

• IATA ULTIMELE REZULTATE 
ale înotătoarelor olandeze (în bazin 
de 25 m) : 
1:02,6, 100 
1:11,7, 200 tn bras Kroon 
m fluture Voorbich, 1:13,2.

® CEA DE A CINCEA 
campionatului european de 
(250 cmc) disputată la Praga a re
venit cunoscutului campion cehoslovac 
J. Cizek pe o motocicletă Jawa. Cizek 
se află în fruntea clasamentului ge
neral.

• REPREZENTATIVA de polo pe 
apă a R. D. Germane care se află în 
turneu în U.R.S.S a jucat la 2 iunie 
la Stalingrad cu formația locală Spar
tak. Meciul s-a terminat la egalitate: 
5-5.

• CEL DE AL 32-LEA campionat 
de șah al orașului Leningrad s-a în
cheiat cu victoria marelui maestru 
Boris Spasski. El a cîștigat 11 par
tide și a remizat 6 totalizînd 14 
puncte.

100 m liber Gastelaars 
m spate Van Veltsen 

2:54,8, 100

PROBA a
motodclism

Luptătorii bulgsri 
învingători la Torino

TORINO (Agerpres). —
A luat sfîrșit turneul internațional1 

de lupte greco-romane la care au par-> 
ticipat cei mai buni luptători din R..PS 
Bulgaria, Italia, Suedia și Finlanda. 
Luptătorii bulgari au arătat o mare 
superioritate, cîștigînd primul loc în 
clasamentul pe echipe cu 29 punctai 
Pe locurile următoare s-au clasat edit, 
pele Italiei, Suediei și Finlandei.

Iată ecle mai importante rezultata 
înregistrate în ultimele meciuri: cat, 
muscă: Moskov (R. P. Bulgaria) în-i 
vinge la puncte pe Patterson (SueM 
dia); cat cocoș: Marazov (R. P-' 
Bulgaria) pierde la puncte în fața lut 
Fabra (Italia); cat. pană: P. Petrov, 
(R. P. Bulgaria) învinge la puncte 
pe Borjjesson (Suedia) ; cat. semî4 
mijlocie: D. Petrov (R. P. Bulgaria)' 
termină la egalitate cu Benedetti (Ita
lia).
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