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Acolo unde stăpîneau străinii

Popas li Ki it * Ai Japca" din fiinigin
ALTADATA...

— „De aici, „duduia" avea perspec
tiva întregii fabrici. Cu binoclul ur
mărea munca grea a muncitorilor. Și 
vai de cel ce era văzut stînd o clipă ! 
Pedepsele variau între bătaie, sus
pendare pe două, trei sau chiar mai 
multe zile. De cele mai multe ori 
însă „vinovatul" era concediat Mînă 
de lucru ieftină găsea fascistul Huberț 
(soțul „duduii", unul dintre paraziții 
hrăniți ani de-a rîndul din munca grea 
a celor ce trudeau la fabrica de zahăr 
din Giurgiu). Ii găsea prin alte părți 
ale țării. „Metoda" lui avea un scop 
bine stabilit. Să ne facă pe noi, cei 
de aici, să muncim pe mai puțin. 
Adică, pe atît cit să nu nnirim de 
foame".

discutam cu Vasile Lazarenco de 
j bine de un ceas despre acele 
vremuri de cruntă exploatare. La un 
moment dat, vechiul muncitor al fa
bricii de zahăr „Popa Șapcă" din Giur
giu (acum vicepreședinte al comitetu
lui de întreprindere) a început să 
rida cu poftă. Asta a fost cînd mi-a 
povestit cum prin 1947, în primăvară, 
tinerii au intrat cu plugurile în gră
dinile patronilor, „dîndu-Ie peste cap". 
Voiau cu orice preț un teren de fot
bal. Și pentru că li se refuza și-au 
făcut ei singuri dreptate. Ce s-a în- 
tîmplat cu cel care îi mobilizase pe 
tineri în această acțiune? „Ei, tova
rășe, l-au dat afară". Dar după un 
an, Nicolae Serghie s-a reîntors în 
fabrică. Prin actul istoric de la 11 
iunie 1948 fabrica devenise a celor 
ce înainte trudeau cîte 12 ore în șir.

Din cînd în cînd, Vasile Lazarenco 
se oprește din povestit. A uitat ceva? 
Nu, vremea cînd el și atîția alți mun

Știrile

citori au fost exploatați crunt de pa
tronii de teapa lui Hubert sau a bel
gianului Vanlen, îi stăruie în minte. 
Dar se gîndește care din mîrșăviile 
acestora s-o povestească mai întîi. H 
mai ajută și tovarășul loanid, un alt 
muncitor. Așa aflu că aici, îna
inte, muncitorii aveau de lucru două- 
trei luni pe an; că în fabrică se 
muncea în condiții neomenești; că 
muncitorii dormeau în dormitoare cu 
cîte 60—70 paturi suprapuse; că în 
locul numit de către Vanlen cantină 
era de fapt o... circiumă și cîte altele. 
Dar patronii? Ei, aceștia aveau cres
cătorie de urși, locuințe cu cîte 10—12 
camere sau... 24 (cum avea directorul 
Vanlen), cai, trăsuri și terenuri de 
sport îngrădite cu garduri de trei 
metri înălțime.

— Muncitorii făceau și ei sport ? 
întreb într-o doară, bănuind răspun

sul.
— Da! Sport în înțelesul lui Vanlen. 

Adică, într-o magazie, unii jucau po
pice pe băutura ce o cumpărau de la 
„cantină"...

ACUM...

...puteți să vă descurcați șj singuri. 
Eu n-am să vă mai povestesc. Vă 
las să vedeți cum trăim noi azi. Am 
să vă însoțesc doar.

...Vizitez o parte din fabrica ce se 
pregătește intens pentru noua recoltă. 
Trec la clubul instalat în fosta locuin
ță a „duduii". Iată pianul la care 
aceasta își mai alunga plictiseala. A- 
cum cîntă la el copiii muncitorilor or
ganizați în cercul de muzică. In cor
pul clădirilor administrative văd dis
pensarul bine amenajat, cu personal 
calificat. Peste drum cantina, adevă
rata cantină, atît de mult dorită altă
dată. Cinematograful — recent termi
nat — are o capacitate de 400 locuri

+ iar „scena este ca aceea a Teatrului 
C.C.S. din București", îmi spun cu 

•■mîndrie gazdele. Lîngă cantină, ultima 
"realizare pe linie sportivă: o arenă 
■►modernă de popice cu 300 locuri. Iar 
"în spatele ei, baza sportivă: un fru- 
■ ■mos teren de fotbal gazonat, terenuri 
j' de volei, baschet și tenis, pistă de 
. ■ atletism...
” — Acum facem adevărat sport —

îmi spune tovarășul Lazarenco. Aso
ciația noastră numără 380 membri în
scriși în U.C.F.S. Muncitorii fabricii 
joacă fotbal, popice, tenis de masă și 
de cîmp, fac atletism, tir. Avem prin
tre sportivi muncitori de nădejde, iu
biți și apreciați de întreaga fabrică 
cum sînt jucătorii de popice lann la- 
nicek, electrician, fruntaș în producție, 
Petre losub și Al 'xandru Mitrofan, lă
cătuși, fotbaliștii Alexandru Vulpe, a- 
justor, Cornel Popescu, contabil, atletul 
Francisc Szilăgyi și tntriți alții.

Și pentru a-mi dovedi decîtă apreciere 
se bucură sportivii vrednici, tovarășul 
Lazarenco mi-a mai relatat un fapt: 
comuniștii de la fabrica de zahăr au 
hotărît să scurteze perioada de can
didatură în partid a lui Alexandru 
Vulpe cu 6 luni. Acum el a intrat în 
rîndul comuniștilor...

...ȘI IN VIITOR

Proiecte de viitor au multe cei de 
la fabrica de zahăr din Giurgiu. Să 
mecanizeze în și mai mare măsură 
procesul de producție, să construiască 
alături de cele 24 apartamente recent 
date în folosință alte zeci, să mă-

ELENA MATEESCU

(Continuare In pag. a 2-a)

LUPTE

Echipa de polo Dinamo București 

la turneul international 
de la Buterdorf (R. D. G.)
Ieri a părăsit Capitala lotul echipei 

noastre campioane la polo — Dinamo 
București, care va participa la turneul 
internațional de la Buterdorf din R. D. 
Germană. întrecerile se vor disputa in
tre 12 și 15 iunie. Echipa dinamovistă 
cuprinde pe: Samoilă, Zahan, Bădiță, 
Al. Popescu, Kroner, Cociuban și alții.

Din frumusețile Patriei

Frumusețea peisa/uiui înconjurător face ca Timișut de Sus să fie una 
dintre cele mai căutate stațiuni de pe Valea Prahovei. In fotografie, citeva 
din casele de odihnă de la Timișul de Sus.

(Foto I. Mihăică)

Astăzi la Sinaia

Start in cea de a V a ediție 
a „Cursei Munților"

Sinaia, pitoreasca stațiune de la 
poalele Bucegilor, găzduiește astăzi 
un important eveniment sportiv: 
startul în cea de a V-a ediție a com
petiției internaționale de lung kilo
metraj „Cursa Munților". Tradiționa
la întrecere ciclistă organizată de 
clubul sportiv Dinamo se desfășoară 
anul acesta de-a lungul a patru e- 
tape care însumează peste 600 km. 
Pentru titlurile de învingători ai ce
lei de a V-a ediții a „Cursei Munți
lor" vor lupta cei mai valoroși ru
tieri din țara noastră precum și o 
serie de cicliști cunoscuți din R. P. 
Ungară și R. D. Germană.

Ludovic Zanoni — cîștigătorul edi
ției a IV-a — ne-a declarat urmă
toarele cu privire la disputa care în
cepe astăzi :

„Cursa Munților" va da loc — 
fără îndoială — la dispute dîrze, 
care se vor solda cu medii orare ri
dicate. Rutierii romîni sînt bine pre
gătiți și bănuiesc că și oaspeții noș
tri dispun de o formă bună. Va fi 
foarte greu de obținut primul loc de
oarece sînt mulți rutieri care... riv- 
nesc la el. Sper totuși ca „tricoul 
galben" să intre și, firește, să ră- 
mînă în posesia unui alergător dina- 
movist".

Cicliștii formațiilor Dozsa Buda
pesta și Dynamo Berlin au sosit de 
luni la Sinaia. In zilele dinaintea 
startului ei au făcut antrenamente pe 
traseul concursului, au vizitat sta
țiunile de odihnă de pe valea Pra
hovei și au legat noi prietenii cu ru
tierii romîni. De altfel o parte din
tre cicliștii maghiari au mai concu
rat în țara noastră, iar cei germani 
îi cunosc pe unii dintre alergătorii 
noștri din vizitele pe care aceștia

le-au făcut în R.D. Germană.
Startul în primele două etape se 

va da astfel: etapa I (Sinaia—Orașul 
Stalin — Bran — Orașul Stalin — 
Sinaia, 144 km) la ora 14; etapa a 
Il-a, vineri 12 iunie (Sinaia — Cîm-: 
pina — Sinaia — Orașul Stalin — 
Sinaia, 160 km) la ora 14.

Pentru iubitorii sportului cu pedale, 
care vor fi prezenți cu siguranță pe 
întreg traseul acestei importante com
petiții, publicăm mai jos, pentru recu
noaștere, numerele pe care le vor 
purta participanții:

1. G. Torok; 2. F. Sztamus; 3. M. 
Tarapcsak; 4. L. Mate; 5. I. Mezei 
(Dozsa Budapesta); 6. K. Muller; 7.
H. Fidler; 8. H. Scheibner; 9. H. Ku-
bicki; 10. Gunter Teske — Dy
namo Berlin; 11. G. Moiceanu;' 
12. L. Zanoni; 13. A. Șelarii; 
14. Marcel Voinea; 15. Gh. Calcișcă 
(Dinamo I);’ 16. W. Ziegler; 17. L 
Cozma; 18. C. Moiceanu; 19, R. 
Schuster; 20 P. Șoltuz (Dinamo’II); 
21. C. Dumitrescu; 22. I. Vasile; 23. 
Gh. Rădulescu; 24. A. Simion ; 25.
I. Braharu (C.C.A. I); 26. Al. Mitroi;
27. C. Tudose; 28. Gr. Nicolae; 29, 
N. Niculescu; 30. Fr. Czeke (C.C.A. 
II); 31. D. Munteanu; 32. Șt. Pore- 
ceantt; 33. V. Dobrescu; 34. E. Mi- 
hăilă; 35. C. Dumitru (Victoria); 36. 
I. Stoica; 37. V. Cohanciuc; 38. N. 
Pelcaru; 39. V. Grigorescu; 40. C. 
Bilciu (Voința 1); 41. M. Sîrbu; 
42. C. Ăîușetescu; 43. N. Pavel;
46. N. Stepanian; 47. D. Stănescu; 
48. Gh. Neagoe ; 49. I. Stan; 50. L 
Hora (Recolta); 51. I. Sima; 52. P. 
Gane; 53. P. Greff; 54. P. Nuță;' 
55. I. Garcia (Tractorul Orașul Sta
lin).

• Reprezentativele R. P. Romîne” 
au plecat la Istanbul

Azi dimineață au părăsit Capitala,-, 
plecind la Istanbul, reprezentativele* 
de lupte clasice șl libere ale R.P. Ro- ■ ■ 
mine. Întrecerile din cadrul „Trojeu-y 
lui orașelor țărilor balcanice" la care'., 
participă cinci țări, încep miine dupăy 
amiază. Reprezentativele noastre sînt i ’. 
formate din: Gh. Szabad, I. Cernea,-■ 
M. Șullz, Gh. Dumitru, V. Bularca,'.”. 
I. Ionescu, Gh. Popovicl șl I. Radu • • 
la lupte clasice șl C. Ofițereștii!, D.'.‘, 
Crăciun, V. Popescu, T. lula, K. Hat--- 
hâzi, Gh. Marinescu, I. Țăranu șl Gh.'.”. 
Crișan la libere.

Campionatul categoriei A la fotbal a
Campionatul categoriei A la fotbal, care virtual se 

încheiase duminică, o dată cu Stabilirea echipei campi
oane și a celor două echipe care vor retrograda, a luat 
sfîrșit ieri, cum s-ar spune cu... forme în regulă, prin 
disputarea jocurilor din ultima etapă.

Campioana se cunoaște: Petrolul Ploești. Dinamo 
București, care a terminat -tare", a ocupat locul II și 
are în plus satisfacția de a fi întrecut în meci direct 
pe... proaspeții campioni.

Cele două -Științe" și-au luat rămas bun de la prima 
categorie prin două victorii care arată de pe acum 
rolul pe care îl vor avea in campionatul viitor, în cate
goria B.

In concluzie: a fost, în general, un campionat pasio
nant, care a ținut încordată atenția iubitorilor fotbalului.

Și de-acum, speranțe și... pronosticuri pentru viitorul 
campionat pe care-l dorim la fel de pasionant și — în 
plus — de un nivel tehnic ridicat.

luat sfîrșit
mult și mai precis la poartă, în con
cluzie au muncit mai mult și au meri
tat pe deplin rezultatul.

In prima repriză, Dinamo atacă in
sistent, acțiunile sale sînt mai înche-

ULTIMELE REZULTATE

Dinamo și-a făcut datoria...
București : Rapid-harul
București : Dinamo—Petrolul
Arad : U.I.A.-C.G.A.
Orașul Stalin : St. roșu-Progresui 
Cluj : Știința—Jiul
Tim șoara t Știmța-Dinamo Bacâu

7-0 (2-0)
2-0 (2 0)
1-1 (1-1)
2-2 (1-i)
2-0 (0-0)
6-1 (4-1)

TIR
« ►

• Trăgătorii romîni participă la-- 
concursul internațional de la" 
Budapesta ”

- ►

Incept nd de astăzi, capitala R.P,'.’. 
Ungare găzduiește un important con.'., 
curs internațional de tir la care par--- 
ticipăi trăgători din R.P. Bulgaria, /?." 
Cehoslovacă, R.P. Romînă, R D. Ger--- 
mană, R.P. Ungară și R.P. Polonă.’,’. 
Concursul se desfășoară individual și'.’, 
cuprinde probele de armă liberă caii--’ 
bru redus 3X40 focuri, meci englez,'.”, 
talere aruncate din șanț 300 bucăți ♦ 
(manșe de cite 100 t), pistol viteză,'.’, 
pistol precizie și pistol calibru mare. ■ ■ 
Lotul nostru de sportivi, compus din',’ 
N. Rotaru. T. Ciulu, M. Ferecatu, St'.’. 
Petrescu. P. Mocuță, M. Dumitriu, T. - - 
Jeglinschi, G. Maghiar, V. Manciu,'.’. 
G. Florescu, G. Enache și I. Dumitres- ■ - 
cu, a plecat marți dimineața spre'.” 
Budapesta. ' \

Atac la poarta echipei Dinamo. Uțu respinge balonul cu pumnii peste 
Moțroc și Dridea, (fază din jocul. Duianio—Petrolul &—Q)

Ne așteptam să asistăm la un joc 
relaxat, deschis, lipsit de obsesia punc
telor. Petrolul cîștigase campionatul 
încă din etapa trecută, ca urmare a 
victoriei sale asupra arădenilor și a 
rezultatului, mai mult decît onorabil, 
obtinut de Jiul în fața echipei C.C.A. 
(1—0) ; Dinamo juca fără emoții, lupta 
pentru titlu fiind epuizată. Așteptările 
însă, au fost înșelate. Fruntașa cam
pionatului R.P.R., Petrolul, s-a prezen
tat sub așteptări, a jucat fără orizont, 
înghesuit și cu greșeli elementare, Li 
special pase date la adversar. Rare au 
fost meciurile în care am văzul atîtea 
greșeli de ordin tehnic și chiar tactic 
ca acela de ieri. Petrolul s-a bîlbîit per
manent în prima repriză și a jucat — 
ca să spunem așa — ...mai puțin slab 
în a doua.

Nici Dinamo n-a strălucit, n-a jucat 
la valoarea și forma arătată în ultime
le partide. Totuși, jucătorii echipei di- 
namoviste, luînd jocul în serios, au 
sțăgîuiț mai mult terenul, au șutat maț

CLASAMENTUL FINAL
1. KTROLUt 22 15 1 6 47:23 31
2. Rinamo București 22 13 4 5 47:27 30
3. C.C.A. 22 12 5 5 35:26 29
4. Rapid 22 11 4 7 46:28 26
5. Dinamo Bacâu 22 9 5 8 32:35 23
6. Progresul 22 9 3 10 39:34 21
7. Steagul roșu 22 7 6 9 31:33 20
8. U.T.A. 22 7 5 10 27:28 19
9. Jiul 22 7 4 11 26:42 18

10. Farul 22 6 5 11 31:53 17
11. Știința Cluj 22 2 11 9 23:35 15
12. Știința Timișoara 22 5 5 12 25:44 ÎS

gate, Ene I r^marcîndu-se ca un bun 
coordonator al înaintării. In min. 6, 
primind mingea în adîncime, Ene I 
trece peste Marinescu și ajuns în fața 
porții Petrolului, saltă mingea peste 
Sfetcu ieșit în întîmpinarea sa. Min
gea, atinsă ușor de acesta, lovește bara 
de sus ieșind în corner.

Faza în care se marchează primul 
gol se poate spune că este aproape iden
tică cu faza creată în min. 6. In min,;

V. GRADINARU
(Continuare iț» pag a 3-a)



Penfru a patra oară fruntașă pe ramură de producție
«

Fabrica de încălțăminte „Kirov" din 
tCapitală este o întreprindere fruntașă. 
Henumele acestei fabrici (care a primit 
ionul acesta pentru a patra oară dra
pelul de fruntașă pe ramură de pro-

După actul revoluționar de la 11 iu
nie 1948, înfăptuire măreață a clasei 
muncitoare condusă de partid, vechile 
barăci insalubre au fost înlocuite cu 
hale moderne, producția a fost în mare

sar, casă de odihnă, iar copiii 
cămine și tabere de odihnă.

Și, firește, sportul nu putea 
din preocupările ' muncitorilor 

,Kirov". Asociația lor sportn

Utemistul Constantin Aloga, muncitor fruntaș la fabrica de pielărie și 
încălțăminte „Kirov" din Capitală,, este unul din cei mai buni jucători de 
fotbal din echipa de juniori a fabricii.

Iată-1 lucrînd la mașina de ștanțat talpă.
’ducție), a trecut de hotarele țării, ilx- parte automatizată (benzi de transport 

’potiatele niarelui combinat bucureșteon rulante, ■ uscător automat) ':-și recent 
au participat adesea cu succes la ma
rile expoziții și tîrguri internaționale 
de la Leipzig, Bruxelles, Paris, viina, 
'Buenos Aires, iar produsele sale au 
fost in u.iimul timp dese ori solicitate 
țn multe țări europene.

Toate aceste frumoase realizări, că
rora li s-ar putea adăuga multe altele, 
du fost posibile numai după istoricul 
det al riăționalizării.

fabrica s-a îmbogățit cu o nouă secție 
de fabricare a tălpii sintetice, care va 
ddticd industriei noastre ușoare nume-, 
roase economii. De asemenea, în tot 
acest timp grija pentru muncitori a 
fp.st o permanentă preocupare a con
ducerii întreprinderii. Lucrătorii de la 
„Kirov" au astăzi la dispoziție con
diții de lucru igienice, cantină, dispen-

Popas la fabrica de
(Urmare din pag. 1) 

bească capacitatea tribunei stadionului 
și cîte altele.

Peste puțină vreme, poporul nostru 
va sărbători a 15-a aniversare a eli
berării sale. Și muncitorii de la fa
brica „Popa Șapcă" vor să cinstească 
cum se cuvine acest eveniment. Cum? 
In curînd vor începe prelucrarea 
noii recolte de sfeclă cu 3 săp
tămîni mai de vreme ca anul tre
cut, vor da — pînă la 23 August — 
42 vagoane de zahăr peste sarcinile

zahăr „Popa Șapcă0
de plan ce le revin și vor economisi 
7,5 tone prin reducerea pierderilor. De 
asemenea, vor face economii, care 
micșorează prețul de cost cu 33.530 lei 
acumulînd peste plan alți 36.425 lei.

„Și tot ca un angajament 
puteți nota că în anul 1959, 
an al eliberării, muncitorii 
noastre vor da patriei o 
dublă față de cea de vîrf a
tilor, din 1937, m-a asigurat tovară
șul Gheorghe Cristescu. directorul ad
junct al fabricii.

de viitor 
al 15-lea 

fabricii 
producție 
capitaliș-

Campionatul de calificare la handbal
In momentul de față, campionatul 

feminin fiind terminat iar cele două 
întreceri masculine. întrerupte, atenția 
Iubitorilor de handbal este îndreptată 
către campionatele de calificare, la 
•fîrșitul cărora vom putea cunoaște

tre- 
ca-

în- 
Pe-

Două competiții de verificare 
tenis de masă 
„Criteriul european” 
de juniori

întrecerile der tenis de masă 
pentru juț

la
pentru

Pînă la
ăle „Criteriului european" pentru ju
niori a mai'rămas o lună de zile. Ir? 
vederea acestei importante competiții, 
care va avea loc la Constanța între 

—19 iulie, tinerii sportivi au înce
put antrenamentele la cluburile și aso- 
jeiațile lor. In cadrul acestor pregătiri 
sînt incluse și o serie de concursuri 
de verificare și selecționare. Chiar la 
«fîrșitul acestei săptămîni se vor des
fășura la București și Cltij două concur
suri de verificare. Astfel, duminică di
mineața cu începere de la ora 8,30 în 
sala din str. Mendeleev nr. 34 din 
Capitală se va disputa o competiție 
'desch'să tuturor tinerilor și tinerelor 
din București care n-au împlinit încă 
18 a ii. înscrierile se pot face joi, vi
neri și sîmbătă dimineață și după- 
amiază în str. Alendaleev nr. 34 la 
sala de sport.

La Cluj, întîlnirile vor avea loc sîm
bătă și alături de juniorii Negulescu, 
Rcthi, ludith Krejak etc. au m>ai fost 
Invitați să ia parte și o serie de ele- 
imente fruntașe ca : GI1. Cobîrzan, Ga- 
■jVrilescu, Maria Biro, Marta Tompa și 
Doina Vușcan.

noile promovate în campionatul femi
nin de cat. A și în cel masculin de ca. 
tegoria B. La sfîrșitul săptămîni: 
cute s-a disputat prima etapă din 
drul acestor întreceri.

Iată cîteva dintre rezultatele 
registrate : Masculin : Utilajul
troșani-Sîrma Cîmpiâ Turzii 12—11 
(4—4); Petrolul Teleajen-Vointa Ol
tenița 12—10 (7—3); C. S. Piatra 
Neamț-Flacăra Brăila 8—3 (4—3); 
Metalul Titanii București-C.S. Bără
ganul 10—9 (5—4); Electroputere 
Craiova-Rapid Oradea 11—6 (5—2); 
Flamura roșie Agnita-înainte Odor- 
hei 6—0 (neprezentare). Feminin : 
Confecția București-Spartac: Constan
ța 2—2 (1—0). Meciul se va rejuca. 
C.S.M. Reșița-Dinamo Craiova 10—’1 
(5—0); Harghita Odorhei-1 Mai Pe- 
trești 1—0 (0—0); Stăruința Odorhei- 
Tipo Oradea 4—2 (1—1).

Duminică 14 mai va avea loc cea 
de a doua etapă, în care se vor în- 
tîlni echipele învingătoare din prima 
fază a întrecerii.

incepe „Cupa Carpaților” 
la tenis

mîine.’ Timp de patru zile (azi, 
isîmbătă și duminică), orașul Sibiu va 
găzdui întrecerile de tenis ale tradi
ționalei competiții dotată cu „Cupa 
Carpaților". Startul va fi luat de cei 
«nai buni tenismeni din țară, cu ex
cepția fraților Gheorghe și Marin 
Sfeiru gi Iqq Tiriac plecați Ja Paris.

lor —•

Zipsi 
de la 

>,[\m uu . fit>ut,iuțta lui bfj.umeă CU- 
prinde astăzi 900 membri, echi Ne de 
fotbal și volei activează cu sm s in 
campionatul orășenesc și raional, iar 
echipa de șah este campioană pe ra
ion. In același timp, muncitorii fabricii 
au îndrăgit tot mai mult gimnastica 
de producție, pe care o practică astăzi 
cu regularitate aproape 1500 dintre ei.

A. V.

CAMPIONATUL CAPITALEI 
LA GIMNASTICĂ

în 
_ _____ . „la

gimnastică. La âcest concurs au parti
cipat 11'6*’ gimnașii și gimnaste, iată ciș- 

• • ----------- * J.
p; 
p; 
p;

Săptămîna 
sala Dinamo

trecută s-a. desfășurat 
campionatul Capitalei

tigătoni pe categorii: BĂIEȚI — c^t. 
Sieghardt Fabrițius (Dinamo) 56,65 
Cat. II: Gh. Condovlci (C.S.S.) 54,9G 
Cat III: A. Bolboatcă (Dinamo) 55,40 . 
Cat. I. jun.: Șerban Popescu (C.S.S.) 
55,60 p; Cat. II jun.: B. Alexandru 
(C.S.S.) 55,60 p; FETE — Cat. I.: Ana 
Mărgineanu (Din^ano) 35,85 p; Cat. II.: 
Elena Tutan (C.S.S.) 52,89 p; Cat. III.: 
Margareta Dima (Spartac) 48.80 p; Cat. 
I jun.: Ioana Ghițuliescu (C.S.S.) 52,30 P; 
Cat. 11 jun; M. Brașoveanu (Progresul) 
48,75 p.

Despre sportivii
Printre cluburile sportive bucureș- 

tene care își fac simțită prezența în 
activitatea sportivă cotidiană se află 
și Recolta. Activitatea acestui club 
este pe larg comentată de iubitorii spor
tului. Reprezentativele purtînd ecuso
nul clubului sportiv Recolta și-au cîș- 
tigat un bine meritat prestigiu în în
trecerile sportive din ramurile enume
rate mai jus. Ele au cucerit titluri 
de campioane ale țării, au înregistrat 
rezultate superioare și au obținut 
simpatia publicului prin dîrzenia și 
buna lor pregătire. De un an (clu
bul sportiv Recolta a luat ființă la 
1 iunie 1958) evoluția sportivilor de 
la Recolta este așteptată cu interes 
pe terenurile și în sălile de 
din diferite colturi ale țării.

Cei peste 400 sportivi activi 
drați în clubul sportiv Recolta 
desfășoară activitatea în cadrul 
secții: atletism, călărie, box, natație, 
popice, ciclism, caiac-canoe. tir, pen
tatlon modern, fotbal. Acești sportivi 
își desăvîrșesc măiestria sub supra
vegherea și îndrumarea unor tehni
cieni calificați. Pe bazele sportive din 
șos. Iancului, Floreasca, Herăstrău și 
Colentina 
6 maeștri 
cat. I, 54 
a IlI-a și

Printre 
tuie tnîndria clubului 
titlurile de campioni obținute 
Dumitrescu (tir), echipa feminină de 
popice, Elena Leov (călărie), juniorii 
A. Rotman și P. Decuseară (sărituri 
în apă), Magdalena Udrea (patinaj). 
Aceste performanțe precum și rezul
tatele obținute în întîlnirile interna
ționale sînt stimulente puternice în 
munca de instruire a tinerilor sportivi 
din clubul Recolta.

Printre preocupările de seamă ale 
conducerii clubului sportiv Recolta 
(președinte — P. Moldovan, vicepre
ședinți — L. Negrea, N. Popescu, L. 
Kars, secretar — P. Popescu) se e- 
vidențiază aceea privind munca de 
educație a sportivilor. Sportivii de la 
Recolta au participat regulat la cursu
rile de învățămînt politic și și-au făcut

sport

înca-
își 

a 10

se pregătesc cu sîrguință 
ai sportului, 51 sportivi de 
de cat. a Il-a, 38 
peste 150 juniori, 
performanțele care

se

de cat.

consti- 
numără 
de Ion

Marți, pe C iu'ești. la o oră cînd 
cantinele întreprinderilor mai erau 
încă ptii.e, pe o căldură de miez 
de vară, două echipe de fotbal din 
categoria A: Farul șl Rapid și-au 
luat rămas bun pînă’în toamnă de 
la publicul care făcuse neîncăpăior 
stadionul feroviarilor.

Despărțirea a arătat celor de 
față, că dacă lo
cul 10, în clasa- r
meat, ocupat de //
prima echipă este 
cu totul meritat, 
treapta a patra în
ierarhia celor mai bune formații 
din țară, nedreptățește oarecum pe 
tinerii oeferiști. Nu sini unul din
tre admiratorii fanatici ai „tărcați- 
lor", dar trebuie să recunosc că 
dragostea ce-i înconjoară este pe de
plin justificată. Ne aflăm în fața 
celei mai tinere ‘garnituri de tot- 
baliști din categoria A și faptul 
că ea reprezintă miile de munci
tori din căile ferate, le acordă 
larga simpatie a susținătorilor.

Finalul acestui campionat (in 
ceea ce privește pe Farul șl pe 
Rapid) a satisfăcut pe suporterii 
feroviari nu atît prin scorul astro
nomic (7—0), cit mai ales prin

jocul de ansamblu, liste drept că 
replica constănțenilor a fost un 
pizzicato (lucru ce nu-i scuză chiar 
dacă ar fi atribuit unei oboseli ce 
urmează lungului efort din primă
vară), dar nu-i mal puțin adevărat 
că atacul ceferist s-a desfășurat 
pe teren cu subtilitate. Rapidul ni 

s-a părut în după- 
I r* "»• amiaza de marți (cu 

IfîfasjL | mici lipsuri ce vor
illlwl I remediate), for-
' ' ' campioană

mîine. Poate 
se vor dovedi

mafia 
de 

anticipările mele 
nejustificate și pot fi puse acum 
pe seama unui entuziasm de mo
ment, dar trebuie să declar, că 
împreună cu ceilalți, am văzut pe 
Giulești clipa depășirii adolescen
ței fotbalistice a „minjilor* rapidiști. 

înaintea meciului din Turcia, 
unde jucătorii ‘acestei formații au 
o misiune dificilă, nu putem în
cheia fără urarea ca acolo șl mai 
apoi în țară, ei să-și transforme 
numele în renume.

EUGEN BAKBU

C—

clubului Recolta și succesele lor
o datorie din a critica cu asprime atitu
dinile netovărășești, nesportive, ale 
unor membri ai clubului, ori de cîte 
ori s-au ivit astfel de cazuri. Și în 
ultimul timp ele își fac din ce în ce 
mai puțin apariția. Este un drum bun 
pe care clubul are datoria să per
severeze.

Pe panoul de onoare al olubului se 
află alături sportivi și antrenori. Să 
cităm cîteva nume :

Ing. Olimpia Popescu (componentă

In holul de la intrarea în arena 
popice și în hala de sport am văz 
panouri cu fotografii, o adevărată i 
pozifie. (De altfel de aici am obțin 
și fotografia pe care o publici 
o data cu acest material). Interesa 
este însă că aceste imagini n- 
alese în funcție de măiestria c ci 
fotograful a știut să încadreze s 
să prindă faza, ci numai pe ba 
activității sportive și în produc 
a celor ce fuseseră fotografi ați. Es

fruntașă, reprezintă cu cinste culorile clubui

fruntașă 
maestră

și acesta un 
evidențiere a

mijloc — eficace — i
sportivilor 1

Elena Leov, sportivă 
sportiv Recolta.

a lotului R.P.R. de popice, 
în producție), Ericka Arion,
a sportului (componentă a lotului 
R.P.R. de popice, muncitoare frunta
șă la 
M.A.S.), 
(popice) 
Totniuc 
canic la _____ .... . ,
în producție, comunistul Ion Dumitres
cu (tir), economist în M.A.S., comu
nistul Ferdinand Popescu _ (antrenor 
popice), W. Roman (antrenor pentat
lon modern), C. Grigoriu (antrenor 
ciclism) ș.a.

laboratorul de analize al 
comunistul Petre Moisescu 

— lucrător în M.A.S., Gh. 
(pentatlon: modern)- — nic- 

centrul Otopeni, fruntaș

H. N.

REUNIUNEA DE BOX DE I.A ARE5
VOINȚA

SîmLătă seara va avea Ioc la are: 
Voința (str. Cezar Boliac nr. 7, trai 
vai 25, 19) o reuniune amicală de tr 
care cuprinde în program, printre altei 
următoarele meciuri: I. Vasilov—C. St 
nescu, C. Gherasim—A. Cozma, I. Str 
ca—R. Davidovici, T. Bătrînu—D Tra 
dafir. Reuniunea va începe

Steagul roșu—Orașul Stalin și Progresul 
București fruntașe în categoria B la baschet

A 11-a etapă a campionatului ca
tegoriei B la baschet masculin a pro
gramat întîlnirea dintre echipele Stea
gul roșu Orașul Stalin și Știința 
Craiova, care avea mare importanță 
pentru stabilirea ocupantei primului 
loc în seria I. Meciul s-a încheiat cu 
un rezultat oarecum surprinzător. 
După lotul deosebit de valoros pre
zentat de craioveni și după o serie 
de rezultate obținute în cîteva turn.ee 
amicale, Știința se prezenta favorită. 
Totuși, victoria a revenit echipei Stea
gul roșu din Orașul Stalin, care a 
jucat mult mai omogen și cu mai 
multă gîndire tactică. Acestea au fost 
de altfel elementele care au determi
nat înfrîngerea formației din Craiova 
care a avut individualități valoroase, 
dar care nu a alcătuit o echipă în 
adevăratul sens al cuvîntului.

In seria a doua, Progresul Bucu
rești a înregistrat o nouă victorie și 
ccnlinuă să conducă neînvinsă, ur
inată. de Constructorul Cluj, care a

înregistrat o singură înfrîngere, în. 
tur. Meciul dintre aceste echipe, pro
gramat pentru etapa de duminică, va 
fi hotărîtor 
tului.

Iată acum 
clasamentele 
viitoare.

pentru șefia clasamen-

rezultatele etapei a 11-a 
și întîlnirile din etapa

SERIA i

Steagul reșu Orașul Stalta—Știința 
Craiova 68—62 (42—35), Medicina lași-
C. S. Bacău 43—34 (17—20); C. S. M. 
Kădăuțl-Politehnica Orașul Stalin 73—50 
(27—20), Sănătatea Roșiorii de Verfe- 
Farul Constanța 47—45 (23—23), Petrolul 
Ploeștl-Voința Rm. vîlcea to—56 (33—29).

1.

i« o
9 0

0
0
0
0
0

Steagul roșu Or. Stalln

11 1
Știința Craiova 11
Petrolul Ploeștl 11
Farul Constanța 11
Medicina Iași 11
Politeh. Or. StaJtn 11
C.S.M. Rădăuți 11
C. S. Bacău U

1 842:504
2 907:559
4 626:641
4
7
7
7

695:570
515:532
610.643
672:796

31
29
25
25
19
19
19

7
7
4
4
4

612:738 19

la ora 19.:

9. Sânăt. Roș. de Vede 11 4 0 7 587:792 19
10. Voința Hm. Vîlcea 11 2 0 9 550:840 15

Știința 
Stâlin, 
Steagul 
Vîlcea, 
C S M.
Vede.

Cnaiova-Politehnica Orașul 
C. S. Bacău-Farul Constanți, 
roșu Orașu] Staltn—Voința Rm. 
Medicina Ioși-Petrclul Plcești, 
Rădăuți-Sănătatea Roșiorii de

seria A ii-a
Tg. Mureș-Voința Oradea 66—65 
Rapid Cluj-Medicina Timișoara

Progresul București-Lu-
Voința 

(33—22), 
67—49 (33—21), ___, . . ____
ceafărul Sib'-U 56—50 (28—24), Construc
torul Cluj-Mureșui Deva 125—55 (67—2:1), 
Strungul Arad-Voința 
(19—23).

1. Progresul București
2. Constructorul Cluj

3. Voința Tg Mureș
4. Voința Oradea
5. Voința Satu Mare
6 Strungul Arad
7. Mureșul Deva
8 Medicina Timișoara
9. Rapid Cluj

10. Luceafărul SfMu
Voința Oradea-Luceafărul Sibiu, 

dicina Timișoara-Mureșul Deva, ~ 
Tg. Mureș-Voința Satu Mie, 
Cluj-Strungul Arad, Progresul 
«eștl-Constructorul Clui

Satu Mare 43—45

ir 11 o o
11 io o 1

7
5
5
4
4
2
3

2 1 8 579:68.1 16 
Me-

Vointa 
Răpii 
Bucu

11
11
11
11
11
11
11
li

0 4
1 5 
0 6
0 7 
0 7
2 7
9 8

734:497 .73 
792:521 31 
688:624 25 
596:604 22 
537:606 21 
590:615 19 
576:696 19 
549:660 17 
544:660 17

TURISTIC

_ _. ________ în pădur*
concurs de orientare t

CONCURS DE ORIENTARE

Z<lele trecute a avut loc 
Brănești un 
mistică de gradul II. organizat de corr 
sia raională d-e tur sm a conS'Tiului r 
ional U.C.F.S. ,.Tudor Vladirniresci 
prin asociația sportivă „Munca A’ime 
tară**. Concursul — c>re a avut ca sc< 
aplicarea noului regulament internați 
nai al concursurilor de orientare tv.ri 
tică — s-a bucurat de un frumos su 
ces. Au participat 17 echipe masculi) 
și 6 feminine.

I»ată format’He clasate pe prime 
locuri: FEMININ: 1. „Progresul Frizer 
(alcătuită din Geta Marin și Ange 
Voicu) 27 p; 2. „Tinerețea1* 241 p, 
„Suveica** 25-0 p. MASCULIN: 1 „7
vîntul” (alcătuită din A. Mlrițtainu 
E. Tomasian) o p.; 2. „M.I.P.Ch. 0 p; 
„Metal Unirea4* 9 p

DE LA I.E.B.S.

In legătură cu jocul i/nternaifonai a 
fotbal Din Vno București—AJessandfi 
(Ttalia), care va avea loc la 25 iu.nie 
București, se aduce la cunoștința a» 
ciațiilor si cluburilor sportive câ pîr 
li data de 15 iunie (ora 15) trebuie * 
comunice în scris la I.E.B.S. (str. V; 
file Conta nr. 16) necesarul de bilei 
pentru sportivi și membrii lor susținj 
iod.

turn.ee


A fost multă lume marți în Giulești. 
Tribunele și peluza erau pline, deși 
meciul Rapid—Farul, ca toate celelalte 
jocuri ale ultimei etape, nu mai pre
zenta importanță pentru clasament. 
Totuși, ei au fost atrași de perspec
tivele unei întîlmri frumoase, de care 
erau capabile două formații în formă 
și, mai ales, scăpate de obsesia punc
telor. Așteptările lor însă, au fost răs
plătite numai în parte. Meciul a „trăit" 
numai prin Rapid. Acesta, în mare 
verva de joc, a oferit și spectacol 
(plin de fantezie și de broderii fotba
listice), și numeroase goluri (a învins 
cu 7—0, Ia pauză 2—0), pe lîngă alte 
nenumărate faze de poartă, care au 
pasionat și care au făcut ca acest 
meci cu goluri multe să fie, totuși, 
meciul ocaziilor ratate... Și cum este 
vorbă de situații din . cele mai clare, 
în care jucătorii s-au găsit singuri în 
fața portarilor (Georgescu și Ene II 
de cîte trei ori, Ozon și MoPpianu 
de cîte două ori, Văcaru, Ciosescu și 
Sever cîte odată) — fără să mai a- 
mintim de alte poziții favorabile de 
marcat — vă puteți da lesne seama 
ce proporții putea lua scorul acestei 
întîlniri, dacă înaintașii și în primul 
rînd cei ai Rapidului nu s-ar fi .pripit, 
ar fi fost mai preciși în șut sau ar 
fi tratat mai serios ocaziile create...

Meciul nu a avut istoric. Rapid— 
tnfrîngînd slaba rezistență opușă de 
constănțeni —• a dominat din „cap în 
cap", datorită mai ales jocului atacu
lui, bine coordonat de Ozon, extrem 
de mobil și eficace, mareînd șapte 
goluri prin: Georgescu (min. 23), 
line II (min. 27 și 49), Ozon (min. 
62 și 75-)i Copil (riifn; 63; din 11 m) 
și Văcaru (min. 82 din ,11 n:). Farul 
î fost departe de echipa Onto .eiiă, di
namică, plină ’de combativitate și elan 
din etapele precedențe. Apărarea, oblf- 
L duit (fără prea mult succes...) 
stăvilească avalanșa de atacuri 
poarta lui Maroși. înaintarea însă,

acționat fără interes și convingere. 
Faptul că Farul a resimțit efortul 
mare depus pentru evitarea retrogra
dării (satisfacție pe care,a cunoscut-o 
pînă la 'urmă) constituie o explicație 
dar nu și o scuză. Jucătorii. puteau 
lupta cu mai multă ambiție peptru 
clubul lor și pentru ei'.

Jocul a fost foarte ușor de condus. 
Totuși V. Dumitrescu a comis unele 
greșeli (în aprecierea ofsaidului, a a- 
vantajului, împingerilor și ținerilor In 
careu), care contrastează cu posibili
tățile sale.

RAPID: Dunga — GREAVU, aten
eu. Macri — Bodo, LAN GA — Copil, 
OZQN, ENE, GEORGESCU, Văcaru. 

‘ TARUL: Marosi — Straion, 'Ciun- 
, , ceti. -DANlflUîSCU — Corneanu,

gata de adversar, ■ tot s-a 'ftiâi’ stră- PANA' — • Mofoianu, SEVER, Closes- 
3..J1 zrx-x ---- „..ii ------- « -x Niculescu, Zinculescu.sa

Ia
a

Dinamo și-a făcut datoria
(Urmare din pag. 1)

9 Marinescu se fîstîcește în fața unui 
atacant dinamovist, încearcă să tri
mită mingea înapoi la SfetcU aflat în 
apropiere. Atent, Ene I interceptează 
mingea, Sfetcu îi iese în întîmpinare, 
dar mingea ridicată peste portar și a- 
tinsă de acesta, este reluată din nou de 
Ene I și împinsă în poartă. Golul al 
doilea este marcat în min. 20 dintn-un 
șut tras prin surprindere de la aproxi
mativ 30 metri de Al. Vasile, tare ur
mărește acțiunea și intrase îii atac. E- 
chipa Dinamo joacă și în continuare 
cu mai multă rîvnă, șutează Ia .poartă 
din orice poziții șl deseori de la dis
tanță. Jucătorii Petrolului însă, înghe
suie jocul pe Centru, nu trag la poartă, 
iar atunci cînd ei încearcă să șuteze 
o fac imprecis..

Cam acesta este istoricul primei re-

Finala Cupei R. P. R. 
pe stadionul 23 August

Finala „Cupei R.P.R." la fotbal 
Dinamo București—C.S.M. Baia 
Mare se va disputa duminică 14 
iunie pe stadionul 23 August de la 
ora 16,45. Biletele pentru acest 
meci se pun în vinzare astăzi la 
casele obișnuite.

★
Duminică vor avea loc sferturile 

de finală ale campionatului repu
blican de juniori. Intîînirile se vor 
desfășura după următorul program: 
Victoria Suceava—Un rea Focșani, 
U.T.A.—Rapid Oradea, Rafinăria 4 
Cîmpina—C.S. Tg. Mureș. Se va 
mai disputa și restanța Știința 
Craiova—campioana orașului Bucu
rești.

Pentru o mai bună documentare a 
participanților la concursurile Prono
sport, dăm mai jos programul ’com
plect al penultimei etape din campio
natul R. P. Ungare și campionatul 
categoriei B al țării noastre, compe
tiții din care vor fi alcătuite progra
mele concursurilor Pronosport din 21 
și 28 iunie.

CAMPIONATUL R. P. U.

Etapa din 14 iunie: Dorog — Szom- 
bathely, Vasas — Csepel, Ferencva- 
ros — Ujpest, Gyor — M.T.K., Sal- 
gotarjan — Honved, Tatabanya — 
B.V.S.K., Miskolc — Diosgyor.

CAMPIONATUL CATEGORIEI B 
AL R. P. ROMINE

Seria I
Etapa din 21 iunie : C.S.M. Reșița— 

Ind. Sîrmei C. Turzii, Minerul Lu- 
peni — C.S.M. Baia Mare, AMEFA 
Arad — CFR Timișoara, Tractorul. Or,

Marosi intervine, de data aceasta, cu succes la un atac al feroviarilor bucu- 
reșteni-(Rapid-I:arul 7—0)

(Foto Gh. Dumitru)

P. GAȚU

prize: de o parte echipa Dinamo care u
totuși a muncit pentru puncte și care' Effimie,

Tîlvescu. Punctul egalizator a fost 
înscris abia în min. 29, cînd mingea 
șutată de Mițaru a ricoșat din bara 
în plasă.

a luat jocul în serios, de altă parte 
echipa Petrolul,de nerecunoscut, prac- 
ticînd un joc confuz și plin de greșeli,, 
împotriva căruia spectatorii au protes
tat deseori.

Despre felul cum s-a jucat în repriza 
a doua se pot spune puține lucruri. Cert 
este că Petrolul, schimbînd formula 
liniei de înaintare, a schițat un oare
care salt față de comportarea sa din 
repriza întîia, insuficient însă pentru 
a satisface pe spectatori sail pentru 
a obține egalarea. Au fost cîteva ac
țiuni de o parte și de alta care puteau 
aduce goluri, dar înaintările celor două 
echipe au înghesuit jocul în careul de 
16 metri; nedesfășurîndu-1 pe extre
me, au căutat mereu poziții de șut mai 
bune, unii jucători n-au știut să șe de- 
marce sau cînd au vrut să paseze, au 
trimis mingea la... adversar.

Acesta este filmul jocului. El se poate 
caracteriza ca un joc lent, reținut și 
cu puține faze de fotbal. Jucătorii Pe
trolului, de la care publicul bucureș- 
tean și miile de suporteri veniți de 
la Ploești așteptau o comportare la ni
velul locului pe care-1 ocupă în clasa
ment, au dezamăgit, au părut obosiți, 
iar după primirea celor două goluri 
parcă erau resemnați și mulțumiți de 
rezultat. Dinamo a meritat victoria 
pentru că a .muncit mai mult, a.combi
nat mai frumos și putem spune că a 
jucat mai bine.

Arbitrul D. Rtîsu (Arad) a condus 
competent formațiile: DINAMO: Uțu- 
Popa, MOTROC, Szakacs II —Al: Va
sile, Numveiler — V. ANGHEL, Saoko, 
ENE I, SZAKACS I, KOSZEGY. PE
TROLUL: Sfetcu — Pahonțu, Mari
nescu, Topșa — Fronea, Neacșu I — 
Zaharia, Constantinescu, DRIDEA, Ta- 
barcea, Babone.

Stalin — Gaz Metan Mediaș, Știința 
Craiova — CS Tg. Mureș, Corvinul 
Hunedoara — C.F.R. Arad, C.S.A. 
Sibiu — C.Ș. Oradea.

Seria a !l-a
Etapa din 21 iunie: C.S.M.S. Iași — 

TAROM București, Gloria Bistrița —
Poiana Cîmpina, Victoria Suceava —
Metalul M.I.G., Unirea Focșani —
Prahova Ploești, A.S. Pompierul — 
Dinamo Galați, Flacăra Moreni —
Unirea Iași, Rulmentul Bîrlad — Fo- 
resta Fălticeni.

CONTINUA ȘIRUL MARILOR 
PREMII LA PRONOSPORT

Și la concursul Pronosport nr. 23 
din 7 iunie s-au înregistrat premii 
iffiEâȚtaate, „ . ——-

BONE

Știința Timișoara
dar...

a învins Ia 
prea tîrziu

scor

TIMIȘOARA 10 (prin telefon). — 
In ultimul meci al campionatului 
Știința Tinjișo.ara a repurtat o victo
rie categorică, 6-1 (4-1) asupra lui 
Dinamo Bacău. Acest scor mare se 
datorește însă faptului că portarul ti
tular al dinamoviștilor, Bucur, s-a 
accidentat în min. 2, iar locul lui în 
poartă a fost luat de atacantul .Ciri
poi. Studenții au sezisat slăbiciunea 
portarului, au tras mult și aproape 
fiecare șut s-a soldat cu cîte un gol. 
Meritul echipei învingătoare constă în 
faotul că a utilizat trei jucători ti
neri. țâre : au dat deplină satisfacție. 
In soecial debutantul Damian a lăsat 
o excelentă • impresie. Firește, după 
meci părerea celor 4.000 spectatori 
era că această nouă formulă a echi
pei Știința trebuia încercată mai de 
piuit.
' Scorul a fost deschis îfi rjjin. 5 de 

în urina unui. „luft“ al lui'

Ultimul joc, a doua victoiâe
CLUJ 10 (Prin telefon). — 10.000 

de spectatori au urmărit întîlnirea 
dintre Știința și Jiul Petroșani, în
cheiată cu victoria echipei locale: 
2—0 (0—0). Formația studenților clu
jeni a meritat victoria, întrucît a prac
ticat un joc mal tehnic, mai avîntat, 
în special în repriza secundă. Echipa 
Jiul, în schimb, a acționat fără con
vingere, a părut obosită,

Meciul începe’în nota de dominare 
a echipei locale. Ocaziile pe care ată- 
canții Științei le au la poarta lui 
Crîsnic sînt însă ratate (Marcu, H. 
Moldovan). La jumătatea primei re
prize se înregistrează un echilibru de 
forțe, atacanții Jiului încercîrid deseori 
poarta apărată de Nicoară. O ocazie 
mare de a înscrie o ratează Toth 
(min. 40) cînd, aflat singur pe ex
tremă, trage puternic la poartă sur- 
prinzînd portarul clujean pe pidior- 
greșit. Numai intervenția de ultim 
moment a lui Mureșan face ca scorul 
să ră'mînă alb. La reluare, Știința do
mină cu autoritate, reușind să înscrie, 
primul gol j.n minutul 51: mingea este 
în posesia lui Romoșan 
lungește spre Panait. O 
însă H. Moldovan care
Marcu și acesta de la 5
printr-un șut sec: 1—0. Echipa locală 
domină în continuare 
Ivansuc ratează din 
trăgînd în barat In 
are o mare ocazie

care o pre- 
intereeptează 

o trimite lui 
metri înscrie

și în njinuttîl 66 
apropierea porții 
minutul 71, Jitii 
să egaleze prin

exacte, 
lei.
exacte, 
lei.

cite 61.845
11 rezultate
cite 13.493
10 rezultate exacte,

In urma trierii și omologării bule
tinelor depuse la acest concurs, au 
fost stabilite următoarele rezultate:

2 variante cu 12 rezultate 
revenind fiecăreia

11 variante cu 
revenind fiecăreia

333 variante cu 
revenind fiecăreia cîte 668 lei.

Fond de premii 520.803 lei.
Cele două premii I au fost obținute 

de Alexandrina Borș și Florea Axinte, 
ambii din București.

PRONOEXPRES
La tregerea Pronoexpres nr. 23 

din 10 iunie, au fost extrase din urnă, 
următoarele numere :

12 43 5 40 14 2
Numere de rezervă : 32 26.
Fond de premii : 715.245 lei. 
Tragerea 

avea loc la
Rubrică

Eiogoș^orj*

următoare Pronoexpres va 
17 iunie la Suceava.
redactată de I.S. Loto-

¥. T. A. și C. €. A. 
și~au împărtii punctele

AD 10 (Prin telefon). — In 
ciuda terenului alunecos (a plouat de 
la ora 3 pînă la 4 jumătate), întîlni- 
rea U.T.A. — C.C.A., încheiată cu un 
rezultat de egalitate, 1—1 (1 — 1), a 
prilejuit un joc interesant, presărat 
cu multe faze spectaculoase. U.T.A. 
s-a comportat mai bine decît în me
ciurile anterioare, a avut inițiativa în 
joc și putea cîștiga dacă înaintașii 
săi ar fi’ avut mai multă precizie în 
șut. Gazdele au tras la poartă cu mult 
mai mult decît bucureștenii. Șuturile 
lor au mers însă afară (de două ori 
au nimerit bara) sau au fost oprite 
în ultimă instanță de portarul Toma.

Arbitrului. Al. Toth—Oradea, care a 
condus satisfăcător, dar a avut unele 
scăpări, i s-au aliniat formațiile:

U.T.A.: ’ -------- • "
Sereș — 
Pîrcălab,

G.C.A.:

Necula — SZUCS, Băcuț II, 
Capaș, Petscho.vski — Jurcă, 
Țîrlea, MEȚCAS, 1GNA.
TOMA — Cepolschi, Apol- 

zan, Zavoda II — Jenei,

In miri. 36 Cojereanu îl 
care înscrie; d

1 deschide pe 
Damian, care înscrie; două minute 
mai tîrziu, Zaharia marchează nestin
gherit, iar în min. 44, Cădariu pecet
luiește scorul reprizei (4-1).

După pauză, tot studenții sînt în 
atac, dar nu reușesc să înscrie decît 
în min. 74, prin Damian, în urma 
undi acțiuni jfersonăfe. Cu 4 mirii'tte 
înainte de sfîrșit, după un schimb 
Darriian—Mițaru, ultimul stabilește 
scorul final : 6-1.

Raport de cornere 7-5 (4-4) pentru 
Dinamo Bacău.

Arbitrul C. Alitran (București) a 
condus formațiile :

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: 
Codreanu, 
RIA, Tănase 
Cojereanu, DAMIAN,

DINAMO BACĂU:
2 Ciripoi)—Giosanu, 
rea—Angliei Florian, 
dul^șcu, Ciripoi (din 
ASAN, EFTIMIE, Drăgoi.

Muller—
Tîlvescu, Neacșu—ZAHA- 

Gîrleanu, Cădariu, 
MIȚARU.
Bucur (din min.
Cîrnaru, ' Flo- 

UJVARI — Ră- 
miri. 46 Bucur),

AL. GROSS, coresp. regional 

Crăciun, care 
poarta Științei

de la cîțiva metri de 
„înalță" de puțin peste 

bară. Al doilea gol al partidei este 
marcat în minutul 81: Mateianu, aflat 
pe extremă, centrează pînă la Marcu 
și acesta înscrie de la 10 metri.

Arbitrul St. Ionescu — București a 
condus corect următoarele formații:

ȘTIINȚA CLUJ: NICOARA — 
Kromely, MUREȘAN, Costin — Geor
gescu, Ncdelcu — Munteanu, MARCU, 
MATEIANU, IVANSUC, H. MOLDO
VAN.

JIUL: C^ISNIC — Romoșan, PA- 
NAIT, VaSiu —■ Farkas II, Deleanu — 
Toth, Cosmoc, Ciurdărescu, CRĂCIUN, 
Nertea.

RADU F1SCH
corespondent regional

Vești d
• La Tg. Mureș s-a desfășurat, 

timp de trei zile, faza de zonă a cam. 
pionatului de baschet al școlilor me
dii, la care au participat echipele cam
pioane ale regiunilor București, Bacău, 
Ploești și Regiunea Autonomă Ma
ghiară (băieți și fete). In cele trei 
zile de concurs am putut asista la 
jocuri interesante, care s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : BĂIEȚI : 
Șc. med. „Bo’.yai“-Tg. Mureș cu șc. 
med. „I. L. Caragiale"-Ploești 67—42; 
cu șc. med. Roșiori de Vede (reg. 
București) 80—51; cu șc. med. „Petru 
Rareș" Piatra Neamț 77-29. Șc. med. 
„I.L. Caragia!e“-PIoești cu șc. med. 
Roșiori de Vede 74—77; cu șc. med. 
„Petru Rareș" Piatra Neamț 45—32. 
Șc. med. Roșiori de Vede cu șc. med. 
„Petru Rareș" Piatra Neamț 54—56. 
Clasament : 1. șc. med. „Bolyai" Tg. 
Mureș 9 p.; 2. șc. med. „I. L. Cara- 
giale" Ploești 5 p.; 3. șc. med. Roșiori 
de Vede 5 p.; 4. șc. med. „Petru Ra
reș" Piatra Neamț 5 p. FETE : Șc. 
med. Nr. 4 Tg. Mureș cu șc. med. „A. 
Toma" Ploești 75—20; cu sc. med. Ol
tenița 29—18; cu șc. med. Bicaz 100-7. 
Șc. med. „A. Toma" Ploești cu șc. 
med. Oltenița 38—26; cu șc. med. Bi
caz 41—13. Șc. med. Oltenița cu șc. 
med. Bicaz 32—9. Clasament: 1. Șc. 
med. nr. 4. Tg. Mureș 9 p. 2. șc. med. 
„A. Toma" Ploești 7 p. 3 șc. med. Ol
tenița 5 p. 4. șc. med. Bicaz 3 p.

ION PAUȘ corespondent
• La școâfa profesională a Șantierului 

Naval Maritim din Constanta se des- 

Constantinescu, Raksi, Alexandresctl, 
ZAVODA 1, Tătaru.

Primele 15 minute au aparținut com
plet gazdelor, care au dominat și au 
ratat o mare ocazie prin Țîrlea. A- 
cesta, ajuns singur în fața porții, a 
tras alături! (min. 6). Puțin mai tîr
ziu l-a imitat Capaș. Scorul a fost 
deschis abia în tnin, 16, dar... de 
C.C.A. Degajat de Toma, balonul a- 
junge la Alexandrescu, care îl lan
sează pe Zavoda I. Acesta se apro
pie de poartă și trage puternic de la 
16—17 m.: 1—0. Jocul devine mai 
echilibrat, pentru ca în ultimele mi
nute U.T.A. să atace și să domine.

In min. 37, Igna face o cursă pe 
extremă și centrează. Se produce în
vălmășeală în fața porții lui Toma, 
Pircălab reia în bară, de aici mingea 
revine în teren la Jurcă și acesta 
marchează: 1—1. Gazdele continuă 
să aibă inițiativa și după pauză; în 
primele 15 minute, obțin patru cornere 
rămase fără rezultat, iar Mețcas trage 
de două ori fulgerător, dar o dată 
apără Toma, iar a doua oară... bara.

ST. WEINBERGER

Scor egal la Orașul Stalin
ORAȘUL STALIN 10 (prin tele ion) 

Steagul roșu și Progresul București 
au terminat nedecis : 2—2 (1—1).

Steagul roșu a înjghebat mai multe 
acțiuni pe poartă, dar lipsite de fina
litate. -Oaspeții au combinat mai frii-: 
mos în cîmp, iar acțiunile la poarta 
lui Ghiță au fost mai periculoafeej 
dacă nu au reușit să fructifice decît 
de două ori, aceasta se datorește a- 
părării localnicilor care a fost bine 
inspirată. In prima repriză gazdele 
au inițiativa și în minutul 10 Fu- 
sulan ratează prima ocazie. După trei 
minute, același Fusulan încearcă 
poarta, Birtașu respinge la David 
care trimite mingea lui. Proca. Un și.t 
puternic, Caricaș intervine cu ramă 
și... lovitura de la 11 metri este trans
forma tă de Ilidișan: 1—0. Progresul 
contraatacă și obține egalarea în mi
nutul 37 prin Pereț.

La reluare, chiar în primul minut, 
David ratează o mare ocazie. Cei 
care marchează sînt oirpeții. In minu
tul 57 Oaidă face o cursă pe aripa 
dreaptă, centrează la Dintilescu, aces
ta reia cu capul balonul în bară și 
mingea, revenită în teren, este urmă
rită de Oaidă care înscrie fulgeră
tor : 2—1 pentru Progresul. Egalarea 
survine în minutul 73 cînd Tîrnoveanu 
înscrie dintr-o combinație la car. au 
participat Fusulan și Campo. Din a- 
cest moment, cei care insistă sînt gaz
dele, Progresul rezumîndu-se doar la 
contraatacuri rămase fără rezultat. 
Scorul egal este just Constantin ■ a- 
n-oipol (Constanța) a condus foarte 
bine echipele : STEAGUL ROȘU :
GHITA — Zbîrcea, ZAHARIA, Tîrno
veanu (BIRSAN) — HIDIȘAN, Bîr- 
san (SZIGETI) — Campo, Fusulan 
Proca, Szigeti (David), David (TIR- 
NOVEANU). PROGRESUL: Birte.l 
— DOBRESCU, CAR1CAS, Soare - 
PETRESCU. ' ' --------
Smărăndescu, 
Neagu.

C. GRUIA

Cojocaru — OAIDA 
DINULESCU, Pereț,

și G. MAZGAREANU 
corespondenți

in școli
fășoară o bogată activitate sportivă. 
Cei peste 190 de elevi ai școlii, mcrn-< 
bri ai U.C.F.S., se străduiesc ca la fie-, 
care corn petit i~ să aducă noi vie-, 
lorii asociației lor. In campionatu' șco-« 
Iilor profesionale, la faza pe regiune, 
reprezentanții școlii au obținut locuri 
fruntașe, prin Emilian Vîlcu și Marin 
Croitorii la trtntă, Nicolae Bușe la hal
tere și Constantin David la ciocan și 
suliță.

Echipele de fotbal, volei și gimnas
tică s-au situ..t pe locul II. In Sparta- 
chiada de vară, școala a avut o parti
cipare de 100 la sută in întrecerile pri
mei. etape.

De remarcat că dintre sportivii școlii 
se evidențiază și o serie de elemente 
fruntașe in munca profesională. De pil
dă, elevul Ștefan Taran, component al 
echipei de volei, a obținut locul I lâ 
concursul pentru „Cel mat bun ucenic“i 
ce s-a desfășurat de curind la Galați 
și Roman ' impresionind■ prin cunoștin
țele sale in meseria de constructor na
val. Pe locul II al aceluiași concurs 
s-a situat un coleg de școală, dar nu 
și de... echipă: Slelian Lain, fotbalist. 
De asemenea, handbalistul Lucian 
Cristian a ocupat local II în „Compe
tiția marangozilor", tar șahiștii Vasile 
Trofimenco și Petre Crețu, au obținut 
același loc la concursul de mecanici 
de bord. Toți acești elevi vor deveni 
tehnicieni de nădejde ai Șantierului 
Naval Maritim Constanța.

Es PETRE corespondent



Rapid în campionatul internațional 
feroviar de fotbal

HCupa Davisa

Mîine începe la Paris întîlni rea
nu 
lo
de

O parte dintre spectatori nici 
părăsise încă stadionul Giulești — 
cui de disputare a ultimei partide 
campionat a Rapidului (cu Farul) 
cînd fotbaliștii bucureșteni au și por
nit la... 
ei vor 
turcă și 
nul cu 
pînă la 
spre 
chiar înainte 
bitrului și ei 
Giurgiu cu o

In asemenea împrejurări, desigur că 
am avu' puțin timp la dispoziție pen
tru a sta de vorbă cu reprezentanții 
noștri în campionatul internațional fe
roviar. In cabina rapidiștilor domnea 
mult optimism după victoria la scor 
asupra constănțenilor și mai ales după 
frumoasa lor comportare. Bucureștenii 
privesc partida de la Ankara cu multă 
seriozitate, ghidîndu-se după valoarea 
atinsă pe plan general de fotbalul 
turc, lată, de altfel, ce ne-a spus Ene 
II, centrul înaintaș :

— Sperăm să avem o comportare 
frumoasă. Nu știm dacă terenul pe 
care vom juca este gazonat sau nu 
(această ultimă eventualitate ne-ar 
dezavantaja), dar, după jocul de azi,

drum. Duminică, la Ankara, 
întîlni selecționata feroviară 
graba lor era explicabilă: fre
care ------- "
Sofia

Ankara,

urmau să călătorească 
și de aici mai departe 
plecase din București 

de fluierul final al ar- 
urmau să-l ajungă la 
mașină.

sperăm să ne întoarcem victorioși. Cu 
toții dorim să ajungem în finala a- 
cestei competiții de amploare, mult 
apreciată în lumea sportivilor fero
viari.

— Echipa Rapidului s-a comportat 
bine în meciul cu Farul — a interve
nit R. Ghiurițan, antrenorul care înso
țește echipa la Ankara. Verva de joc 
a înaintașilor ne dă speranțe intr-un 
succes la Ankara, unde vom alinia 
formația: Dungu (Todor) — Greavu, 
Stancil, Macri — Bodo, Langa — Co
pil, Leahevici, Ene 11, Georgescu, Vă- 
caru. Ca rezerve contăm pe Neamțu, 
Dodeanu și Milea (în cursul meciului 
se pot schimba jucători).

Și scum, cîteva cuvinte despre cam
pionatul internațional feroviar. Echi
pele participante au fost împărțite în 
patru grupe, cîștigătorii lor urmînd să 
se întîlnească în 1961 în cadrul tur
neului final. Echipa noastră face parte 
din aceeași grupă cu selecționatele fe
roviare din Turcia, Bulgaria (probabil 
l komotiv Sofia) și Iugoslavia (pro
babil Lokomotiv Zagreb). Rapid va 
întîlni selecționata bulgară în august 
la București, iar pe cea iugoslavă în 
primăvara anului viitor.

Pînă atunci, urăm succes Rapidului 
în partida sa de debut de la Ankara.

de fenis
In după-amiaza zilei de mîine, la 

Paris, pe terenul cent-al de la Ro- 
•and Garros, sînt programate primele 
două meciuri de simplu din cadrul 
întîlnirii internaționale de tenis R. P. 
Romînă-Franța, contînd pentru sfer
turile de finală ale „Cupei Davis" 
(zona europeană).

Tenismenii noștri susțin cel mai di
ficil examen al lor din ultimii ani. 
In fața fraților Gheorghe și Marin 
Viziru și a tînărului Ion Țiriac vor 
sta jucători cu experiență, cu o mare 
reputație internațională. Pierre Dar
mon și Robert Haillet, care vor re
prezenta țara gazdă în jocurile de 
simplu, sînt două nume binecunoscute 
în arena tenisului internațional. Ei 
au fost deseori cîștigători ai unor 
importante turnee, fiind cotați printre 
cele mai bune rachete din Europa. E- 
chipa de dublu a Franței, formată din 
>ean-Claude Molinari și Jean-Noel

de la Balaton

R. P. Romînă-Franfa
Grinda, are și ea la activ numeroase 
performanțe, printre care cucerirea 
primului loc la ediția de anul trecut 
a tradiționalului turneu de la Roland 
Garros.

Firește, împotriva unor astfel de ad-

Ieri la Paris, la sediul federației 
franceze de tenis, a avut loc tra
gerea la sorți a întîlnirilor. lată 
programul acestora:

Vineri: Gheorghe Viziru (R. P. 
Romînă)—Robert TTaidlet (Franța) 
Ion Țiriac (R.P. Romînă)—Pierre 
Darmon (Franța)

Sîmbătă: Gheorghe Viziru, Ma
rin Viziru (R.P. Romînă)— J. C. 
Molinari, J. N. Grinda (Franța)

Duminică: Gheorghe Viziru (R.P. 
Romînă)—Pierre Darmon (Franța) 
Ion Țiriac (R.P. Romînă)—Ro
bert Haillet (Franța).

tit cu deosebită sîrguință în vederea 
unei comportări cît mai bune.

La plecarea echipei romîne spre 
Paris, la aeroport, maestrul sportu
lui Gh. Viziru ne asigura : „Știm că Ia 
Paris ne așteaptă trei zile de tenis 
care ne vor pune Ia grea încercare. 
Sîntem pătrunși de importanța misiu
nii noastre și de aceea nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a apăra 
cu cinste culorile patriei în fața re- 
numiților jucători francezi. Iar în 
ceea ce privește rezultatul final, chiar 
dacă gazdele pornesc cu prima șan
să, nu trebuie să uităm că acum 11 
ani, tot în fața unei reprezentative 
franceze — alcătuite atunci din cele
brii Destremeau și Bernard — vic
toria ne-a scăpat de puțin...".

Declarația lui Gh. Viz:ru reprezintă 
un îndemn pentru coechipierii săi și 
— bineînțeles — o promisiune pentru 
numeroșii iubitori ai tenisului din țara 
noastră.

Motocicliștii noștri iau astăzi startul 
în concursul international de la Erfurt

Astăzi, la Erfurt (R. D. Germană), 
se dă startul în tradiționala întrece
re internațională de regularitate și 
rezistență de 4 zile. Motocicliști din 
numeroase țări (printre care U.R.S.S.. 
R. Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară, R. P. Romînă și R. D. Ger
mană) se vor întrece de-a lungul a 
aproape 900 km pe un .traseu dificil 
situat în pădurile Turingiei.

Reprezentativa R P. Romîne este 
formată din Mihai Pop, Gh. loniță, 
Ludovic Sz’bo, Barbu Predescu și 
Mircea Cernescu (antrenor M. Sără- 
țeanu). Motocicliștii romîni sînt bine 
pregătiți și — la fel ca în edițiile 
precedente — vor lupta pentru pri
mele locuri în clasamentul pe națiuni. 
La individual, concurenții noștri se 
vor strădui să reediteze performanța 
din ediția precedentă cînd toți cei 
șase reprezentanți romîni au reușit 
să cucerească medalii de aur. Cele 
mai bune formații — care vor lupta 
cu șanse la cîștigarea primului loc pe

țări — sînt cele ale Uniunii Sovietice 
si R. Cehoslovace.

Trofeele puse în joc în cadrul a- 
cestor întreceri sînt „Vasul de argint" 
și „Cupa de club G.S.T.". Pentru pri
mul trofeu se vor întrece reprezenta
tivele naționale, iar pentru cel de al 
doilea își vor disouta intîietatea re
prezentativele de club.

In turneul internațional de șah de 
la Balaton s-au jucat trei runde. Re
prezentantul nostru Bela Soos l-a în
vins pe Nejkirch (runda a Il-a) și a 
remizat cu Ujtelki în runda a IlI-a. 
In fruntea clasamentului se găsesc 
acum 5 jucători: Soos, Holmov, Nej
kirch, Ujtelki și Kliiger, care au tota
lizat cîte două puncte.

Atleți. romîni participă Ia concursuri! e
internaționa Je la C airo,

Pra^a și
In cursul acestei luni atleții noș

tri fruntași vor lua startul într-o se
rie de importante concursuri interna
ționale care se vor desfășura în stră
inătate. Astfel, la 13—14 iunie la 
Cairo și 18—19 iunie la Alexandria, 
vor avea loc două mari concursuri, 
in vederea participării la aceste con
cursuri, "n grup de trei atleți romîni 
(Constantin Grecescu, Zoltan Vamoș

etapei de zonă
a campionatelor republicane individuale de box

In
Campionatele republicane individuale 

de box ale seniorilor pe anul 1959 
se apropie de sfîrșit. Dar, abia acum, 
cînd 
zonă, 
nantă. 
ceasta 
24—27
Cluj și Orașul Stalin — vor participa 
maeștri emeriți și maeștri ai sportului, 
boxeri de categoria I, cîștigătorii și 
finaliștii etapei de calificări, precum 
și — ca invitați — cîțiva dintre cei 
mai talentați tineri, care au terminat 
de curînd stagiul de juniorat și care 
se află în atenția F.R. Box. Iată deci, 
motive care lasă 'să se întrevadă cît 
de pasionante vor fi întîlnirile pugi- 
liștilor în cadrul acestei etape.

D:n listele de înscrieri sosite la 
federația de specialitate rezultă că la 
faza de zonă se va înregistra o mare 
afluență de tineri, ceea ce ne face 
să presupunem că în acrst an. ei vor 
juca tm rol important în desfășura
rea competiției. Este normal să fie 
așa. deoarece în ultimul timp, cu pri
lejul numeroaselor reuniuni amicale, 
tinerii 
mare 
afirmație, verificată 
gîndim la pugiliști ca Francisc Paz- 
manl, Paul Pavel, Mihai Goanță, Ion 
Monea. Nicolae Eremia, Gheorghe Oc
tavian, Șteten Bejan, Andrei Olteanu, 
Vasile Sășeanu. Mihai Nicolau, Nicu 
Popa și alții.

In mare măsură însă, nivelul cali
tativ așteptat va fi asigurat de pre-

ne aflăm înaintea etapei de 
competiția devine mai pasio- 
Este și firesc, deoarece la a- 
etipa — care va avea loc între 

iunie la Craiova, Constanța,

boxeri s-au dovedit a fi în 
progres. Cînd facem această 

în practică, ne

zența boxerilor consacrați, care, fire
ște, sînt deciși să-și apere cu toate 
puterile șansele de participare la tur
neul final, Din cei peste 100 pugi
liști înscriși pînă în prezent, des
prindem numele unor campioni și 
foști campioni republicani ca Gheorghe 
Negrea, Vasile Mariuțan, Dumitru 
Gheorghiu, Nicolae Mîndreanu, Andrei 
Farcaș, Dumitru Rizea ș.a., a căror 
prezență la startul întrecerilor este 
așteptată cu legitim interes de ama
torii de box din cele 4 orașe ale țării.

Dată fiind importanța acestei etape, 
federația de specialitate a hotărît ca 
întîlnirile din etapa de zonă să tie 
conduse de o serie de arbitri judecă
tori dintre cei mai experimentați. 
Aceștia, împreună cu tinerii irbitri 
care au absolvit cursurile de califi
care, sînt chemați să judece cu toată 
atenția șl seriozitatea, astfel ca la 
turneul final de la București să par- 
ticipe cu adevărat cei mai buni boxeri 
ai țării noastre în momentul de față.

Pe de altă parte, este de datoria 
comisiilor regionale de box să asi
gure etapei de zonă un cadru săr
bătoresc, o organizare cît se poate 
de bună, pentru a da caracterul cu
venit acestei importante etape 
pionatului individual.

Cu acest prilej, reamintim 
(iilor și cluburilor sportive că
rile boxerilor pentru etapa de zonă 
se primesc la F. R. Box (str. Vasile 
Conta nr. 16) pînă la data de 13 
iunie.

a cam-

asocia- 
înscrie-

arșovia.
Budapesta
și Traian Sudrigean) 
tala în cursul zilei

Marele stadion „A 
din capitala Poloniei 
slîrșitul acestei săptămîni întrecerile 
concursului internațional .Memorialul 
Kusocinski" la care vor lua parte o 
serie dintre cei mai valoroși atleți din 
majoritatea țărilor europene. Rornî- 
nia va fi reprezentam de lolanda Ba
laș, Ana Coman, Geargela Dumitres- 

loana Luță-Petrescu, Tiberiu Ar
și Sorin

a părăsit Cupi
de marți.
X-a aniversare" 

găzduiește Ia

cu,
deleanu, Alexandru 
loan.

Un grup de atleți 
cipa în zilele de 20 
Praga la concursul

Bizim

va pnrti- 
iunie la

versari, sarcina campionului nostru 
Gheorghe Viziru și a lui Ion Țiriac — 
care ne vor reprezenta în întîlnirile 
de simplu — ca și a dublului Gheor
ghe și Marin Viziru se anunță deose
bit de grea. Trebuie să spunem că 
jucătorii romîni sînt conștienți de a- 
ceasta, fapt pentru care s-au pregă-

★
Echipa învingătoare a întîlnirii de la 

Paris se va califica pentru semifinale
le „Cupei Davis", urmînd să joace 
împotriva cîștigătoarei meciului Ita- 
lia-Africa de sud, care se dispută la 
Florența în același timp cu meciul 
R. P. Romînă-Franța.

Halterofilii romîni la marele concurs 
international al echipelor militare 

din țările frățești
La sfîrșitul acestei săptămîni va a- 

vea loc la Moscova unul din cele mai 
mari concursuri internaționale de hal
tere din acest an. Este vorba de con
cursul echipelor militare cin țările 
frățești. La întreceri vor lua parte hal
terofili de valoare mondială, printre 
care pe prim plan se situează sportivii 
sovietici și cei din R. P. Chineză. Pe 
bună dreptate, aintrenorul emerit 
Ștefan Petrescu ne spunea că, cu pri
lejul acestei mari confruntări, ne pu
tem aștepta să fie doborîte multe re
corduri mondiale. Datorită valorii con- 
curenților care-și vor disputa întneia- 
tea, concursul internațional de la

Moscova poate fi comparat cu t. 
campionat european.

Printre halterofilii care se vot în
trece la Moscova se numără și valo
roșii sportivi militari fruntași din R. 
P. Polonă, R. D. Germană, R. P. Un
gară Și R- P- Romînă. Țara noastră va 
fi reprezentată de halterofilii fruntași 
din echipa C.C.A. Concursul de la 
Moscova va constitui un bun prilej de 
învățăminte pentru halterofilii noștri, 
care pot obține rezultate valoroase. In 
formă foarte bună se ană Ion Panait 
Tiberiu Roman și Lazăr Baroga, de 
la care așteptăm noi recorduri. Din 
echipa C.C.A. mai fac parte: S. Cazan, 
A. Vasarhelyi, V. Andronovici si G. 
Moldoveanu.

z //

romîni
i și 21
organizat în me

moria lui Evzen Ros:c<i, iar între 26 
si 28 iunie un alt grup va ’ua star
t'll în concursul internațional de la 
Budapesta.

• TENISMANI1 SOVIETICI An
drei Potanin și Alla Dmitrieva au 
debutat cu succes în turneul de la 
Beckenham (Anglie). Primul a în
trecut pe rînd pe Railey (Australia) 
cu 4-6, 6-2, 6-1 și pe Jack Frost 
(S.U.A.) cu 3-6, 6-2, 6-3. Dmitrieva 
a învins pe Ruth Jeffries (S.U.A.) cu 
6-3, 5-7, 6-4 și pe Warrick (Anglia) 
cu 7-5, 6-1. Alte rezultate: Oltrrdo 
(S.U.A.)—Otway (N. Zeel.) 6-3, 9-7; 
Bekker (Ang.)—Lcyus (U.R.S.S.) 
6-0, 6-2.

• TINARUL ATLET eston Rein 
Aun a stabilit un nou record al 
U.R.S.S. de juniori la decatlon cu 
6.901 puncte. .

• ECHIPA DE BASCHET DINA
MO BUCUREȘTI și-a continuat tur
neul în U.R.S.S., -jucînd la 9 iunie 
la Tbilisi cu formația locală Dinamo. 
Gazdele au repurtat 
rul de 74-51.

victoria cu sco-

Campîonatul de fotbal al U. R. S. S.

S. K. V. O. — marea revelație
In etapa a 8-a a campionatului de 

fotbal al U.R.S.S. s-au jucat cinci me
ciuri. Cel de al șaselea (Dinamo Mos
cova—Dinamo Kiev) a fost amînat 
din cauza turneului pe care moscoviții 
îl întreprind în Iugoslavia.

A fost în general o etapă în care 
s-a marcat mult și în care nici un 
meci nu s-a terminat la e^ai.iate. 
Formația din Rostov — SKVO — pe 
care nu mai e cazul s-o denumim 
„debutantă" în clasa A, și-a consoli
dat poziția pe locul secund al clasa
mentului. Luni, SKVO a întrecut ca
tegoric, cu 3—1, pe Torpedo Moscova. 
Un meci deosebit de important a avut 
loc pe stadionul din Lujniki. T.S.K.M.O. 
a întîmit pe Spartak într-o partidă 
de tradiție. Campionii țării evoluează, 
după cum se știe, cu o echipă muit 
înoită. Dintre jucătorii consacrați au 
ieșit pe teren portarul Ivakin, mijlo
cașii Maslenkin și Netto, înaintașii 
Mozer, Salnikov și (lin. Cu toate efor
turile depuse, Spartak n-a putut ține 
piept jocului legat și solid al milita- 
ri'.pr care au cîștigat cu 3—0. Zenit 
a pierdut la Kuibîșev (0—2) în fața 
Aripilor Sovietelor, care repurtează

astfel a treia victorie consecutivă. 
Lokomotiv a dispus cu același scor ue 
Șahtior și tot cu 2—0 a învins Mio'l- 
dova pe Dinamo Tbilisi.

Etapa a VlII-a a convenit dinamo- 
viștilor din Moscova, care păstrează 
un considerabil avans în fruntea cla
samentului, avînd (teoretic) 4 puncte 
asupra lui SKVO și 5 puncte înaintea 
lui Lokomotiv și T.S.K.A4.O. Cît "'F 
vește pe campioana țării, Spartak, ea 
este comp’et ieșită din cursă și nu-i 
mai poate ajunge pc dinamoviști chiar 
și în ipoteza că va cîștiga toate me
ciurile pe care le mai are de jucat, 
Ceea ce este foarte greu de presu
pus...

• IN GRECIA A 
cursa internațională 
„Circuitul Acropolis", care a măsurat 
3000 km. La întrecere în aceeași gru
pă cu automobilele americane Ford, 
Chevrolet, Plymouth și cu automobi
lul englez Jaguar a participat și o 
mașină de fabricație sovietică „Vol
ga". Mașina sovietică a întrecut mul
te mașini străine, ocupînd locul II la 
categoria „turism".

LUAT SFIRȘIT 
de automobilism

• AAOTOCICLISTUL CEHOSLOVAC 
JAROSLAW CIZEK a cîștigat cea 
de-a 6-a probă a campionatului eu
ropean de motociclism viteză care se 
desfășoară la Praga. El conduce de
tașat după 6 probe.

• LA SYDNEY, reprezentativa en
gleză de rugbi „British Lions" a în
trecut cu 27-15 (14-6) selecționata 
Noii Galii de sud.

INTERNAȚIONALE

IATĂ CLASAMENTUL :
1. Dinamo Moscova 7 6 1 0 15: 4 13
2. SKVO 8 4 3 1* 17:10 11
3 Lokomotiv 8 4 2 2 14: 7 10
4. TSKMO 8 422 10: 7 10
5. Zenit 8 332 11:11 9
6. Moidova 6 3 3 2 19:12 9
7. Ar. Sovietelor 8 314 12.11 7
8. Torpedo 8 314 8:9 7
9. Spartak Moscova 8 1 4 3 7: 9 6

10. Dinamo Tbilisi 8 224 10:15 6
11. Sahtior 8 1 2 5 7:15 4
12 Dinamo Kiev 7 0 2 5 7:1'3 2

• MECIURI
DE FOTBAL : La Milano, Internazio- 
nale—F.C. Santos
(2-0). Au marcat: Firmani (3) res
pectiv Pele (2). La Viena : reprezen
tativa Austriei—Botafogo Rio de Ja
neiro 2-2 (2-1). Au înscris: Skerlan, 
Horak, respectiv Garincha și Valdyr. 
La Gottwaldow: Selecționata de ju
niori a R. Cehoslovace—Racing Club 
Strasbourg 7-2 (4-2). La Paris : Ra
cing Club—A. C. Milano 4-1 (1-0).

Sao Paolo 3-2
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