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IOTAR1REA
C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn și a Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne cu privire la cea de-a 15-a 
aniversare a eliberării Rominiei de sub jugul fascist

>

,xj

>

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
și Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne au adoptat o 
Hotărîre cu privire la cea de-a 15-a aniversare a zilei 
de 23 August, ziua eliberării Rominiei de sub jugul fas
cist, cea mai mare 
romîn.

Așa cum se arată 
armate din 23 August 
litare fasciste obținute__ ___________ ________ ____
nist Romin prin acțiunea coordonată a forțelor patriotice 
populare, a soldaților, ofițerilor și generalilor patrioți 
din armată, în condițiile loviturilor nimicitoare date 
armatelor fasciste de Armata Sovietică eliberatoare, a 
constituit o cotitură istorică în viața poporului 
Ea a însemnat începutul revoluției populare care 
Ir- instaurarea regimului democrat-popular și la 
1 ea socialismului în țara noastră.

in întreaga țară oamenii muncii au început 
acum pregătirile în întimpinarea marii sărbători 
eliberării patriei. In legătură cu aceasta, Hotărîrea 
prevede sarcinile organizațiilor de partid, sindicale și 
de U.T.M. privind larga desfășurare a întrecerii socia
liste pentru obținerea de noi și importante succese în 
producția industrială și agricolă. Se vor desfășura 
acțiuni de înfrumusețare a orașelor și satelor și alte 
lucrări de interes obștesc.

Celei de-a 15-a aniversări a eliberării patriei de sub 
jugul fascist îi va fi consacrată o sesiune solemnă a 
Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne. 
Sfaturile populare regionale se vor întruni în sesiuni 
festive.

Hotărîrea prevede că în ziua de 23 August la Bucu
rești și în orașele reședință de regiune vor avea loc pa- 
răzi militare, defilări ale gărzilor muncitorești și de
monstrații ale oamenilor muncii. în celelalte orașe din 
țară vor avea loc demonstrații ale oamenilor muncii sau 
mitinguri.

In a doua jumătate a anului 1959 se va deschide la 
București expoziția „Dezvoltarea economiei Republicii 
Populare Romine în cei 15 ani de la eliberare".

Marii sărbători îi vor fi consacrate o ședință solemnă 
Academiei Republicii Populare Romîne și o sesiune 

<ițifică comună a Școlii Superioare de Partid „Ștefan 
Gheorghiu", Institutului de Istorie a Partidului de pe 
lingă C.C.' al P.M.R., Institutului de Istorie și celorlalte 
institute de științe sociale ale Academiei Republicii Popu
lare Romîne și Academiei Militare Generale.

sărbătoare națională a poporului

în Hotărîre, victoria insurecției 
1944 și răsturnarea dictaturii mi- 
sub conducerea Partidului Comu-

roniîn. 
a dus 
cons-

de pe
a

Institutul de Istorie a Partidului de pe lingă C.C. al 
P.M.R. va edita o lucrare cu privire la pregătirea și des
fășurarea insurecției armate de la 23 August 1944 și la 
însemnătatea ei istorică. De asemenea vor apare o lu
crare de sinteză „Economia Rominiei între anii 1944 — 
1959“ și alte lucrări științifice legate de această ani
versare.

Așa cum se arată în Hotărîre, între 13—24 august se 
va desfășura „Decada culturii din R.
prilejul căreia se vor trece in revistă realizările în dome
niul creației artistice și culturii. In cadrul decadei se 
vor prezenta spectacole de teatru, vor avea loc concerte 
și audiții a noi lucrări muzicale, simfonice și cîntece de 
masă, se va deschide expoziția anuală de stat a arte
lor plastice unde vor fi expuse opere ilustrînd momente 
și aspecte din lupta poporului pentru eliberare și pentru 
construirea socialismului. La manifestările organizate în 
cadrul decadei vor lua parte cele mai bune formații ar
tistice de amatori din întreprinderi, instituții și de la sate, 
care s-au evidențiat cu prilejul concursului pe țară în 
cinstea aniversării eliberării patriei de sub jugul fascist.

In cursul anului se vor publica noi romane, volume 
de nuvele, poezii și alte lucrări beletristice consacrate 
luptei poporului în frunte cu comuniștii în anii ilegali
tății, pregătirii și înfăptuirii insurecției armate, construirii 
socialismului în țara noastră. Se vor realiza filme artis
tice și documentare evocînd episoade ale insurecției ar
mate și participării Rominiei la războiul antihitlerist.

Activitatea desfășurată de P.G.R. pentru pregătirea și 
înfăptuirea insurecției armate din august 1944 va fi 
oglindită intr-o expoziție la Muzeul de Istorie a Parti
dului.

O largă și bogată activitate cultural-educativă se 
desfășura în cluburi, cămine culturale, școli, institute 
învăjămînt superior și unități militare. Vor avea 
conferințe, concursuri de masă, întreceri sportive.

Pentru tineretul muncitor și studios vor avea 
o serie de manifestări cu caracter educativ patriotic 
întâlniri cu militanți ai mișcării muncitorești, excursii și 
vizite la muzeele și locurile evocînd momente importante 
din istoria Partidului Muncitoresc Romîn.

P. Romînă" cu

va 
de 

loc

loc
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Mijlocașul Costel Stănescu (C.F.R.), deși după o îndelungată absență, a 
făcut o partidă bună. Iată-l în fotografie inițiind un nou atac. (C.F.R. 
Dinamo 3—3). Foto: Gh. Dumitru ,

> Ultima etapă din cadrul turului 
campionatului categoriei A de rugbi 
s-a desfășurat sub semnul unei dis
pute dîrze. Lucru firesc, dacă avem 
în vedere că toate echipele, acum

' înaintea vacanței, doreau să se fixeze 
! pe un loc cit mai bun în clasament.
> Cu atît mai disputat a fost meciul 
dintre C.F.R. Qrivița Roșie și Dinamo, 
care urma să stabilească liderul turu
lui și, totodată, echipa care — în ur
mătorul sezon — poate aborda cam
pionatul cu cele mai mari șanse de 
cîștig.

Conform așteptărilor, partida dintre 
cele două fruntașe ale rugbiului nostru 
a dat loc unei lupte pasionante și chiar 
dramatice, pentru victorie, deși subi 
aspect tehnic întîlnirea a suferit (de
sigur, pentru că echipele au 
„sufocate" de importanța

Prezentînd garniturile
atît C.F.R. cît și Dinamo anunțau un 
meci echilibrat, așa cum ne-au obiș
nuit în ultimii ani. Partidă — dacă 
a vădit scăderi tehnice și tactice de

fost 
partidei), 
complete.

(Continuare In pag. a, 4-a)

Concluzii după campionatele 
europene de box

Ediția 1959 a campionatelor euro
pene de box a reunit, timp de zece 
zile, 190 de sportivi din 25 de țări, 
care și-au disputat întîietatea de-a lun
gul a 170 meciuri.

Datorită creșterii valorice a boxului 
în mai multe țări din Europa, și în 
primul rînd în Uniunea Sovietică, Po
lonia 
mai 
și a 
rilor 
toate

Pentru echipa

și altele, această ediție a fost 
,tare“ decît edițiile precedente 

partea tuturor boxe- 
bună pregătire, sub

»»’ 
cerut din 
o foarte 
aspectele.

noastră reprezenta-
’tivă, campionatele europene de box tre- 

La Timișoara și Arad se vor dezveli monumente ridi- *ș>uiau să reprezinte, în primul rînd,
cate în memoria ostașilor romîni căzuți în luptele îm
potriva armatelor fasciste.

Se va emite o serie de timbre consacrată aniversării 
a 15 ani de la victoria insurecției armate.

Zilele de 23 și 24 August vor fi zile nelucrătoare.

un prilej de consacrare și mai vigu
roasă a boxului romînesc în arena 
sportivă internațională, fapt pentru 
care era necesară o cît mai bună

Dinamo București a cîștiqat Cupa R. P. R. la fotbal
In timp ce se îndreptau spre Stadio

nul „23 August" pentru a asista la 
finala Cupei R.P.R., desigur că mulți 
spectatori au încercat să-și închipuie 
ce -fel de evoluție va avea această fi
nală, în care Dinamo București, echipă 
puternică și într-o formă remarcabilă 
în acest final de sezon fotbalistic, în- 
tîlnea echipa de categoria B, C.S.M. 
Baia Mare. Amatorii de surprize — și 
la urma urmei, nu rezultatele cele 
neașteptate constituie, de multe ori, 
•tot farmecul unui meci de fotbal, 
ales în cupă ? — s-au gîndit la per
spectiva unei partide dramatice, în 
care inimoșii fotbaliști din Baia Mare 
ar fi înscris un gol, pe care l-ar fi 
apărat pînă la fluierul final, în ciuda 
atacurilor repetate ale înaintării dina- 
moviste..;

O surpriză de asemenea proporții nu 
s-a produs, dar, deși Dinamo nu prea 
a avut momente de dificultate în acest 
meci, totuși, din punct de vedere al 
scorului, al rezultatului... practic cum 
s-ar spune, partida n-a putut fi con
siderată complet „jucată", decît abia 
în min. 80, deci cu 10 minute înainte 
de sfîrșit. O centrare, după toate apa
rențele fără j,viitor" a lui Varga, s-a 
încheiat cu o „bară", de unde mingea

mai

mai

€. S. M. Baia Mare,
ricoșat în poartă, sub privirile ului- 
ale portarului băimărean care, jenat 
de soare, nu intervenise la timp pe 

traiectoria balonului. Dinamo înscria 
astfel al doilea gol — primul îl mar
case Szakacs în min. 30 — și, firește, 
deși la fotbal multe se pot întîmpla 
de la un minut la altul, totuși de data 
aceasta era clar că Dinamo București 
devenise în acest moment cîștigătoarea 
cupei. Ceeace a urmat, interesează 
mai puțin. Echipa din Baia Mare a 
cedat fizic și psihic după acest gol,

un finalist merituos
a 
te 
Ș>

Dinamo, preluînd cu totul inițiaiar
tiva, a înscris încă două goluri, prin 
V. Anghel (cea mai frumoasă acțiune 
a meciului) în nun. 87 și Szakacs, 
din II metri, cti cîteva clipe înainte 
ca arbitrul Mihai Popa să fluiere slîr- 
șitul partidei.

Scorul de 4—0 — cum se poate ve
dea și din această succintă descriere 
— este exagerat. El nu redă eforturile 
pe care le-au depus de-a lungul me
ciului Jucătorii din Baia Mare pentru 
a da o replică onorabilă redutabililor

In cadrul turneului fina! a! cam
pionatului mondial masculin de 
handbal reprezentativa țării 
noastre a realizat o frumoasă 
,-erformanță întrecînd ieri selec
ționata Austriei cu scorul de 
19—6 (9—4).

\Citiți amănunte în pag. a 4-a)

CIȘTIGATOAREA CUPEI R.P.R. EDIȚIA 1958—59: Dinamo București. 
Sus, de la stingă la dreapta: Vasile Anghel, Varga, Nunweiller, Szakacs i 
și Roszegy. Jos, de la stingă la dreapta: Al. Vasile, Popa, Călinoiu, Fne I 
(căpitanul echipei), Patiait și U[u poto: V. Bageac

lor adversari. Și fără golul cu totul 
accidental al lui Varga, fără .îndoială 
că ar fi realizat și ca scor, ceea ce 
din punct de vedere al jocului, prestat 
au reușit în bună măsură.

Nu vom folosi formula clasică, spu- 
nînd că Dinamo a meritat actoria. 
Acest lucru a fost cît se poate de evi 
dent. Nici nu se poate vorbi,’ de altfel, 
de un moment al meciului în case vic
toria bucureștenilor ar fi stat sub 
semnul întrebării. Echipa a făcut însă 
mai puțină impresie ca în ultimele 
meciuri, nu și-a desfășurat acțiunile 
cu aceeași rapiditate, a părut oare
cum obosită, l.a început, dinamoviștii 
au luat meciul „ușor", mai ales că în 
min. 5 și 12 Ene avusese două ocazii 
favorabile de a marca. Dar cum apă
rarea oaspeților, întărită prin retrage 
rea lui Vlad I în liniile dinapoi, func
ționa aproape fără greș, minutele au 
început să se scurgă, fără ca pe teren 
să se producă un dezechilibru prea 
mare, cu tot golul înscris de Sza
kacs I. înaintarea dinamovistă are to
tuși ocazia de a înscrie din nou în 
min 35 (cînd Anghel a tras de la 
cîțiva metri în portar) și în minutul 
următor, cînd în careul mic, patru din 
cei cinci înaintași dinamoviști — nici 
nu i-am putut identifica în învălmă
șeala din fața porții — au ratat, unul 
după altul, șutul.

repriza a doua, după ce „începu- 
a aparținut lui Dinamo, oaspeții, 
acționaseră timid în înaintare,

comportare. In al doilea rînd, „euro- 
penele" constituiau, ca și pentru cele
lalte reprezentative, o adevărată 
vanpremieră" a Jocurilor Olimpice 
de la Roma, de care ne mai despart 
numai 14 luni.

Analizînd din acest punct de vedere 
comportarea boxerilor noștri, vom în
cerca să vedem în ce măsură ei au 
corespuns sarcinilor și să tragem câ
teva concluzii pentru viitor, ținînd 
seama că, așa cum scriam mai sus. 
Olimpiada... bate la ușă.

Să vedem deci ce am așteptat și 
cum a fost ?

Cînd în sala „Kunsthaus" se des
fășurau tragerile la sorți, extragerea 
biletelor pe care scria ROMINIA pro
ducea rumoare în rîndurile oficiali
lor prezenți. Era dovada faptului că 
boxul nostru și-a cîștigat în ultimii 
ani un bun renume, prin succesele re
purtate în competiții internaționale 
mari și mici.

Intr-adevăr, boxul nostru are fru
moase tradiții, dezvoltate îndeosebi în 
anii regimului democrat-popular, da
torită sprijinului acordat de Partid 
și Guvern mișcării noastre sportive. 
De aceea, considerăm că obiectivele 
fixate reprezentativei de către federa
ția noastră de specialitate nu erau 
de loc exagerate (am putea spune, 
dimpotrivă) și că exigența noastră, 
în analiza comportării boxerilor noș
tri trebuie să fie majoră.

Iubitorii sportului cu mănuși din 
țara noastră au fost informați la 
timp despre desfășurarea campionate
lor europene de box și cunosc împre
jurările în care doi dintre reprezen
tanții noștri au fost opriți, prin ar
bitraje necinstite, din drumul sigur 
spre titluri, precum și condițiile în care 
Gheorghe Negrea a pierdut titlul eu
ropean și asupra cărora vom reveni.

In discuția organizată recent de 
Biroul Federației Romîne de Box s-a 
apreciat pe bună dreptate că și dacă 
am fi cîștigat cele 2—3 titluri posi
bile, totuși boxul nostru nu ar fi fost 
scutit de unele critici asupra stilului, 
tehnicii și chiar asupra gradului da 
pregătire a unor boxeri care s-au pre
zentat la campionatele europene cu 
serioase lipsuri.

Despre ce lipsuri este vorba ? Des
pre unele pe care le discutăm de mai 
multă vreme, dar pentru rezolvarea 
cărora nu s-au luat încă măsurile co
respunzătoare.

Dacă din punct de vedere al pre
gătirii fizice, în general nu avem de 
făcut decît observația că majoritatea 
boxerilor noștri au coborît de pe ring 
cu serioase resurse (și cînd au cîști
gat și cînd... au pierdut 1) semn ci

JACK BEKARIU MIRCEA CO3TEA

(Continuare in pag. a 3-a) (Contâwort in pag. a 2-a) ■



Bogată activitate competițională 
la natație

fe Concursul prin corespondență • Meci nui la Tg. Mureș ! • Prima 
«etapă la >,B” • Șt. lonescu, Em. Voi cu. Ana Grigoraș și Ingrid Wâchter 
învmgâtori în cursa „Traversarea lacurilor"

C. Dumifrescu și C. C. A. învingători
în cea de a V-a edifiea „Cursei Munfilor

' Sîmbătă dtipă-amiază, ștrandul Tine
retului a găzduit întrecerile primei e- 
țape a concursului prin corespondență 

•organizat de federația de specialitate.
In proba 4X100 m liber echipa C.C.A. 
a înregistrat cu timpul de 4:06.2 un 
nou record republican. Iată rezultatele 
•tehnice: MASCULIN : 100 ni spate se
niori: Șteflic (C.C.A.) 1:18,0; 100 ni 
spate juniori : R. lonescu (Cet. Buc.) 
1:17,9; 100 m fluture seniori: I. Nagy 
(C.C.A.) 1:10,9; 100 m fluture juniori: 
Em. Voicu (Cet. Buc.) 1:14,0; 100 m 
bras seniori : Al. Schmaltzer (C.C.A.) 
1:16,9; 100 m bras juniori: S. Bo-
g-liea (S.S.E.) 1:36,2; 50 m liber co
pii : M. Bucurescu (CI. sp. șc.) 32,1 ; 
FEMININ: 100 m spate junioare: I. 
Wâchter (Știința) 1:21,1, II. Tincoca 
(C.C.A.) 1:22,5; 100 m fluture: V.
lurciuc (Dinamo) 1:27,0; 100 m bras 
junioare: S. Iordan (Dinamo) 1:28,5; 
50 m liber fete: I. Damian (CI. sp. 
șc.) 43,5.

• In etapa a V-a a campionatului 
categoriei A de polo s-au disputat ieri 
două meciuri : C. S. Tg. Mureș — C.
S. Oradea 2—2 (0—1) și Știința CI ij— 
Industria Linii Timișoara 4—0 (3—0). 
Fără îndoială, rezultatul egal de la 
Tg. Mureș constituie o surpriză. După 
cum ne transmite corespondentul nos
tru, V. Kadar, meciul a fost foarte 
disputat. Orădenii nu au jucat la va
loarea lor reală, iar echipa gazdă, 
după ce a obținut punctul egalizator, 
a practicat un joc pasiv, ținînd min
gea. Au marcat: Simon (2), unul 
dintre goluri din lovitură de la 4 m, 
pentru gazde și Muth (2) pentru 
oaspeți.

• Iată și rezultate din prima etapă 
a campionatului categoriei B : Cetatea 
Bucur — Clubul sportiv școlar Buc. 
14—0 (7—0), Rapid Buc. — Șc. sp. de 
«ievi II 7—2 (4—1), Constructorul 
Buc. — Sc. sp. de elevi I 10—1 (6—0), 
Voința Buc. — Recolta Buc. 20—0 
(8-0), C.F.R. Cluj — Metalul Cluj 
5—2 (2—1), Voința Cluj — Voința 
Tg. Mureș 7—2 (4—2), C.F.R. Arad— 
Voința Timișoara 5—9 (2—5), Voința 
Oradea — Granit Orașul Dr. Petru 
Ciroza 6—2 (3—1), Petrolul Cîmpina—

C. S.A. Or. Stalin 1—9 (0—6). Jiul
Craiova — C.F.R. Timișoara 0—32 
(0—17), Dinamo Sibiu — C.S.M. Lu
goj 2—27 (2—14).

e Un public numeros, înșirat de-a 
lungul lacurilor Herăstrău și Florea- 
sca a asistat și în acest an la tra
diționala cursă „Traversarea lacurilor". 
Această competiție a adunat la start 
100 de concurenți, care au oferit spec
tatorilor ocazionali, curse deosebit de 
disputate. O luptă strînsă decisă de- 
abia pe ultima sută de metri, a ofe
rit cursa seniorilor (2800 m). Chiar 
de la plecare, se detașează un grup 
care va domina întreaga cursă. La 
ecluză, trec în ordine: Șt. lonescu, 
Șt. Mihai și I. Nagy, urmați îndea
proape de V. Ștefănescu, C. Ciorbă și
D. Caminschi. La 2000 m ordinea este
aceeași. De aici înainte, primii 3 se 
detașează. Lupta lor este foarte strîn
să pe ultimele sute de metri, iar în 
apropierea sosirii, Șt. lonescu se de
tașează și cîștigă de puțin. Iată ordi
nea primilor cinci sosiți : 1. Șt. Io-
nescu (C.C.A.) 34:34,0; 2. I. Nagy
(C.C.A.) 35:08,0 ; 3. Șt. Mihai (Get. 
Bucur) 35:08,0 ; 4. V. Ștefănescu
(Știința) 36:06,0; 5. C. Ciorbă (C.C.A.) 
37:32,0.

Cursa senioarelor (1500 m) a prile
juit înotătoarei Ana Grigoraș (Rapid) 
o frumoasă victorie (25:34,0). Pe locu
rile următoare s-au clasat: 2. M. 
Wittgenstein (Cet. Bucur) 26:01,0;
3. Nicoleta Ștefănescu (Rapid) 26:23,05;
4. Ingrid Rotile (Știința) 26:29,0;
5. E. Gliinea (Rapid) 27:22,0. Iată cla
samentele și în celelalte două curse; 
Juniori „ (1500 m) : 1. E. Voicu (Cet. 
Bucur) 21:01,0; 2. C. Mocanu (Rapid) 
21:09,0; 3. V. Medianu (Cet. Bucur) 
21:39,0; 4. C. Mărculescu (Cet Bucur) 
22:11,05; 1. Âlexandrescu (Rapid)
22:22,0; Junioare (800 m): 1. 1. Wach
ter (Știința) 18:19,0; 2. V. lurciuc
(Dinamo) 18:37,0; 3. M. Rotam (Ra
pid) 19:34.0; 4. H. Tincoca (C.C.A.) 
20:30,0 ; 5. A. Wâchter (Știința)
20:55,0. In clasamentul general primul 
loc a fost ocupat de clubul Rapid, ur
mat de Știința și Cetatea Bucur.

Duminică după amiază s-a încheiat 
pe velodromul Dinamo din Capitală 
cea de a V-a ediție a competiției in
ternaționale de lung kilometraj „Cursa 
Munților". In palmaresul tradiționa
lei întreceri cicliste organizată de clu
bul sportiv Dinamo și-au înscris din 
nou numele maestrul sportului C. 
Dumitrescu și formația C.C.A. Vic
toria lor este pe deplin meritată și 
se datorește în exclusivitate acțiunii 
curajoase întreprinse de către C. Du
mitrescu în etapa a 11-a. Minutele 
— prețioase — obținute de el în acea 
evadare i-au adus „tricoul galben" 
și au detașat formația sa în, clasamen
tul pe echipe. Ceilalți componenți ai 
echipei G.C.A. au meritul de a fi 

Plutonul coboară in viieză pe serpentinele Tine șalul.

(Foto: T. Roibu)

luptat pentru menținerea acestui a- 
vans, atacat în permanență de către 
formațiile Dynamo Berlin și Dinamo 
București.

PETRE GANE — ANIMATORUL 
ETAPEI A III-A

Ca și în „Circuitul ciclist al regi
unii Stalin", rutierul Petre Gane (Mi
nerul Filipești) s-a dovedit și în ac
tuala ediție a „Cursei Munților" un 
ciclist curajos, cu inițiativă, dispus 
să facă risipă de energie pentru a 
realiza pe cont propriu acțiuni spec
taculoase.

In cea mai grea etapă a „Cursei 
Munților" (a IlI-a), desfășurată pe 
ruta Sinaia—Orașul Stalin—Șercaia 

— Orașul Stalin—Sinaia (190 km) el 
a fost animatorul principal. Deși foar
te lungă și disputată pe o vreme nefa
vorabilă (pe o bună porțiune din tra
seu a plouat torențial) această etapă 
i-a oferit lui Petre Gane posibilita
tea să se afirme. El a fost primul 
la cățărarea de la Perșani și tot pri
mul a trecut și la Predeal, astfel că 
a cucerit primul loc în clasamentul 
cățărătorilor. Evadarea sa (la Pre
deal avea 55 secunde avans față de 
un pluton de 17 alergători) a reușit. 
Scăpat de bariera de la Predeal (unde 
plutonul a așteptat 35 sec) el este 
obligat să „dea înapoi" acest avans 
nemuncit deoarece este prins de ace
lași tren la bariera de la Bușteni. Se 

poate spune deci că Petre Gane a ob
ținut victoria numai datorită efortu
rilor susținute pe care le-a depus. El 
a ajuns la capătul etapei — Sinaia — 
cu 15 secunde avans și a primit a- 
plauzele entuziaste ale numeroșilor 
spectatori aflați în apropierea liniei 
de sosire. Tot în această etapă cicliștii 
din R. D. Germană au obținut pentru 
echipa lor un avans care a determi
nat trecerea ei de pe locul V pe 
locul II în clasamentul general.

Rezultate tehnice (individual): I. 
Petre Gane (Minerul Filipești) 5h. 
20:17 (timp cu bonificație 5h. 19:17);
2. G. Moiceanu (Dinamo I) 5h. 20:32 
(timp cu bonificație 5h. 20:02); 3. 
Muller (Dynamo Berlin) 511. 20:32
(timp cu bonificație 5h. 20:17); 4. G. 

Tordk (Dozsa); 5. Teske (Dyna 
Berlin); 6 .Fiedler (Dynamo Berii:
7. Ziegler (Dinamo II) — toți în 
celași timp.

AUREL ȘELARU ÎNVINGĂTOR 
IN ULTIMA ETAPA

Așa cum era de așteptat, ultii 
etapă (de altfel și cea mai scurt 
disputată duminică pe distanța Sini 
— București (127 km) a fost caln 
Doar victoria în etapă cucerită 
Aurel Șelaru (Dinamo I) a proc' 
o modificare în clasamentul gener 
în sensul că acesta, datorită boni 
cației de învingător, s-a instalat 
locul III, deținut piuă atunci de i 
fierul maghiar G. Torok.

La plecarea din Sinaia, ploaia, c; 
a proius alitea dificultăți cicliștii 
în ce'elalte etape, a ținut parcă să 
ia... adio de la caravană și ne-a țiu 
citeva minute sub dușul ei rece. A[ 
cerul a început să se însenineze tre 
tat și dincolo de Cîmpina soarele 
amintea că, de fapt, ne aflam în plii 
vară. Rarele încercări ale unor rută 
tineri n-au avut șanse de reușita, ț 
trecerea a fost animată doar de ct 
cîteva pane suferite de Torok, Voin 
și alții sau de micile busculade ca 
au angrenat și cițiva fruntași și ca 
puneau în mișcare plutonul, în fim 
ție de interesele pe care le aveau mei 
brii echipelor pentru a saita în clas 
mente. Totuși lucrurile s-au liniștit 
un pluton numeros de peste 40 ale 
gători s-a prezentat la sprintul de 
velodromul Dinamo. Clasamentul et 
pei este următorul:

1. Aurei Șelaru (Dinamo I) 3 
05:25 (cu bonificație 3h. 04:25); 2. I 
Pelcaru (Voința) 311. 05:25 (cu boi 
ficație 3h. 04:.,5); 3. G. Momeau 
namo 1) 3h. 05:25 (cu bonific. 3 
05:10).

Clasamente generale-individttale:
C. Dumitrescu (C.C.A.) 16h. 30:3
2. G. Moiceanu (Dinamo I) I6h. 33:2
3. A. Șelaru (Dinamo 1) I6h. 34:21
4. G. Torok (Dozsa) 16h. 34:35; 
Miilier (Dynamo Berlin) I6h. 34:4
6. I. Stoica (Voința) 16h. 34:43; 
Fiedler (Dynamo Berlin) I6h. 35:11
8. V. Ziegler (Dinamo II) I6h. 35:T
9. D. Mtmleanu (Victoria) 16h. 35;2
10. E. Mihăilă (Victoria) 1611. 35:2 
Echipe: 1. C.C.A.; 2. Dynamo Bcrlii
3. Dinamo I.

II. NAUM
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SOVATA A CIȘTIGAT PREMIUL 

DIANEI

Concluzii după campionatele europene de box
(Urmare din pag. 1) Este clar că adversarul unui asemenea parînd cu evoluția altor boxeri, că

boxer complet se va apăra greu, va ceea ce-i caracterizează pe multi din- 
rezistentă aveau din belșug, din punct fi mai tot timpul în derută, neștiind tre boxerii noștri, nu este acțiunea 
de vedere al pregătirii tehnice și țac- de unde îi va veni lovitura și unde ofensivă hotărîtă, inițiativa, ci folosi- 
tice majoritatea boxerilor nu au co- anume. rea excesivă a contra-atacului. Așa
respuns. la ceea ce ne privește, în această se face că, dacă în fața unor adver

să vedem, pe rînd, în ce au con- privință nu stăm tocmai bine. Știe sari ceva mai slab pregătți, Constan- 
stat cîteva 'din principalele lipsuri. oricine că, de pildă, D. Gheorghiu și tin Gheorghiu sau Dumitru Gheorghiu 

Sub aspectul cunoștințelor TEHNICE, V. Mariuțan lovesc cel mai bine cu au putut cîștiga unele întî'niri, folo- 
In sala „Allmend" am văzut cum una stingă, că N. Linca îndeobște „caută" sind în principal defensiva, alții pa 
din racilele vechi ale multora dintre loviturile (ce-i drept, tari) la stomac. Const. Dumitrescu și V. Mariuțan au 
boxerii noștri — lovitura cu mănușa Astfel, adesea auzi la galele noas- pierdut categoric din primul meci, In 
deschisă _  ne-a adus și de data a- tre: „Ehei, cînd o da el „stingă" fața unor adversari deciși să cîștige și
ceasta serioase prejudicii. Const, aia...", sau „lovitura la stomac... e cărora le-a fost lăsată tot timpul ini- 
Gheorghiu — în ultimul meci — și specialitatea lui...". Cît am așteptat țiativa. Este clar că unui adversar că- 
îndeosebi Const. Dumitrescu și N. noi, cu sufletul la gură, aceste „bine- rula nu-î ridici nici o problemă, că- 
Linca, au primit repetate avertisinen- cunoscute" lovituri, în sala de la Lu- ruia îi dai posibilitatea să-și facă jo- 
te pentru asemenea lovituri, fapt care cerna 1 Dar ele au fost sezisate de cui, asupra căruia nu acționezi, ti va 
le-a adus enervarea și, firesc, pierde- fiecare dată de adversari, care au fi ușor să cîștige.
rea controlului în acțiuni și a... me- știut să „închidă" calea acestor lovi- Dumitru Gheorghiu, în ultima îrrtîl 
eterilor. furi anihilînd astfel atacurile boxeri- nije din cadrul C.E., numai după ce

împotriva unei asemenea lipsuri tre- lor noștri. a recepționat o dreaptă care l-a adus
linie să ia o poziție hotărîtă atit bo- A deveni multilaterali în execuții, a aproape de ,,groggy", s-a hotărît să
serii, cît mai ales antrenorii, pentru lovi precis și puternic cu ambii pumni, treacă la ofensivă, să renunțe la ideej
că ea nu numai că nu aduce nimic iată un element pe cît de prețios pe că „poate cîștiga un meci fără să pri- 
l>un, dar se pare că este practicată atît de necesar, pe care trebuie să mească nici un pumn". Timpul rămas
de mulți alți boxeri fruntași ți înce- și-l însușească boxerii noștri, îndeo- însă pînă la ultimul sunet de gong nu
pâtori, pe care îi vedem evoluînd ade- sebi cei tineri. i-a mai permis să remonteze hândi-
sea în galele de box. Strîns legat da problema tehnicii capul.

In același capitol se înscrie și o trebuie să subliniem un „amănunt" pe linia unei comportări asemănă- 
altă lipsă: aceea a loviturilor gre- peste care eram obișnuiți să trecem toare a evoluat și C. Dumitrescu, în 
site, insuficient pregătite printr-o gamă deseori cu ușurință. Este vorba de singurul meci susținut la europene Și 
întreagă de lovituri false, eschive etc. ceea ce numesc antrenorii noștri ,^tln. cjnd a stat în defensivă pînă spre 
Asemenea lovituri nu-și găsesc nicio- ga înainte". Am văzut reprize întregi sfîrșitui celei de-a doua reprize, 
dată ținta, deci nu aduc puncte și cîștigate numai Cu directul de stingă. Schimbi nd brusc tactica, s-a „arun- 
.permit adversarului, pe de o parte, să Deși am auzit adesea pe antrenorii cat" pur și simplu în fața adversaru- 
le pareze, iar pe de alta să contreze lotului nostru atrăgînd atenția asupra lui, care era dezlănțuit și atent și a 
eficace sau să-și pregătească atacu- necesității de a insista cu directa de primit astfel cîteva lovituri puternice, 
rile. A încerca să exemplificăm, ar stingă, la Lucerna boxerii noștri, cu in cea de-a treia repriză a reluat bi-
însemna să înscriem pe mai toți bo- excepția lui 1. Mflhalic, D. Gheorghiu necunoscutul și mult criticatul său
xerii din lotul nostru, cu excepția lui și Gh. Negrea, au neglijat, în genere, stiț defensiv și... a pierdut.
-M. Dobrescu, I. Mihalic și Gh. Negrea, aplicarea acestei lovituri. Este timpul Este necesar oare să mai arătăm că 

Sîntem încă deficitari în ceea ce să sfătuim mai insistent pe boxerii în boX, ca și în alte jocuri sportive,
rprivește posibilitatea de a folosi cu noștri asupra importanței acestei exe- ofensiva hotărîtă, inițiativa, sînt prin- 
jpricepere, într-un tot armonios și de cuții multilaterale: de destrămare a cipale mijloace în cîștigarea victo
ria caz la caz, loviturile multilaterale, atacurilor adverse, de „contre" eticaca riei ? Boxerii noștri, îndeosebi cei in
•Ceea ce am admirat la boxerii sovie- care aduc puncte și, adesea, de pre- cauză, trebuie să tragă învățămintele
itici, ca și la alții, este faptul că, în gătire a unor lovituri sau acțiuni de- cuvenite, să acționeze cu hotărîre, să
Ifuncție de situație, ei lovesc cu ace- cisive. _ preia de la început inițiativa și să'și-o
«eași măiestrie cu dreapta ca și cu Și acum cîteva considerente de or- impună cu calm și pricepere, să nu
isțînga, la corp ca și la figură, apli- din TACTIC. La campionatele euro- dea adversarului răgaz să-și desfășoare
icînd directe, țȚgjejjri sau upercuturi, pene ne-ain dat lyai bine seanța, com- propria tactică.

In încheierea acestui capitol este 
bine să spunem, pe scurt, cîteva cu
vinte despre o altă problemă impor
tantă de tactică. Nu toți boxerii noștri 
știu să acționeze la fel de bine de la 
distanță ca și de aproape, la corp. 
Aceasta s-a văzut și la campionatele 
europene. Bineînțeles că. în funcție de 
„preferințele" adversarului, boxerul 
trebuie să acționeze ca atare. Totuși, 
în desfășurarea unui meci, sînt situați; 
cînd trebuie lucrat „de aproape" și 
invers. Dacă boxerul nu stăpîneșle 
bine ambele stiluri, este nevoit să 
scape situații favorabile (ceea ce-l 
lipsește de puncte prețioase) pentru 
a-și crea poziția convenabilă. Antre
norii noștri sînt chemați să formeze 
boxerț compleți și sub acest aspec*, 
pentru că în marile competiții, cum va 
fi Olimpiada, aceasta este o cerință 
de căpetenie. Iar posibilități să o rea
lizăm există.

In ceea ce privește hotărîrea și dir- 
zenia în luptă, am avut de asemenea 
lipsuri în lotul reprezentativ. Ce e 
drept, nu multe, dar atîtea cite au 
fost, ne-au făcut să pierdem meciuri 
și, în ultima instanță, titluri. Exemplu] 
cel mai regretabil l-a dat V. Mariuțan. 
In unicul meci pe care l-a susținut 
n-a schițat nici măcar un gest ofensiv, 
deși adversarul nu i-a fost superior. 
(După părerea noastră a ajuns în fi
nală mai mult cu... concursul unor 
arbitri). Trei reprize Mariuțan a fugit 
pur șl simplu din fața adversarului, 
comporiîndu-se sub orice critică. Se 
pare că e vorba de o veche meteahnă 
a sa, cu care trebuie să sfîrșească o 
dată pentru totdeauna, lînăr și talen
tat este, forță are. li lipsește curajul 
și nti-i stă de loc bine. Adăugăm că 
nici C. Dumitrescu nu a fost departe 
de o asemenea comportare și. în parte, 
nici D. Gheorghiu. Ei trebuie să ia 
exemplu de la tovarăși mai tineri, ca I. 
Mihalic si îndeosebi de la boxerii so
vietici, a căror hotărîre în luptă a fost 
exemplară.

Acestea au fost, succint, lipsurile 
lotului nostru reprezentativ.

Care au fost cauzele care au gene.- 
rat o asemenea comportare nesatis
făcătoare ? De acestea ne vom ocupa 
în numărul viitor al ziarului nistru.

Teri s-a disputat premiul manei, prin 
eipala alergare a iepelor de trei an 
Sovata a recoltat o victorie ușoară un 
tașii armăsarilor de trei ani a< gi 
în compania cailor bătrini. Pai.-cic 
a obținut victoria, consolidîndu-și pc 
ziția d.e campion al generației.

alergările au dat urmatoarfli
REZULTATE:

I. Esop (Soare Gh.), Lăcusta, Glaucos 
Cota: 27,10 — 69,20 lei.

II. Mărțișor (Stolan G.), Nabucodono 
sor. Sprinten. Cota: 2,00 — 5,20- 98.10 iei

UI. Arthur II (lonescu I), Elegant 
Granit. Cota: S,30 — J 95,50 — 107,90 lei 
Ordinea triplă s a închis.

IV. Sovata (Crișan), Norocoasa, Mi 
cuta. Cota: ,1,90 — 3,00 — 62,70 lei.

V. Pardubice (Huțuleag), Codaș, Sin 
cer. Cota: 1,00 — 41,50 — 3,70. Ordinet 
triplă: 360,90 lei.

VI. Minciunica (Huțuleag), Cărăbuș 
Galop. Cota 1,60 — 7,50 — 2,90 lei.

VII. Exicator (Huțuleag), Nea Vasile 
Glod. Cota: 2,70 — 45,80 — 4,70 lei.

VIII. Piculina (Baldovin), Viorica. L.e. 
t"piseț. Cota: 2,20 — 11,70 — 11.30 lei.

REUNIUNEA DE MIERCURI

Reuniunea de miercuri 17 Iunie se ca. 
racierizează prin marele număr de con
curenți. In premiul Vulcana participă 11 
cai, eșalonați pe »o metri. Pentru call 
din prima categorie este deschis premiul 
Vremea, în care participă • Olteț, Her
mina, Zvon II, Hamefal, Paf, Baltag, 
Morale șl Pafta.

Campionatul conducătorilor am,lori 
continuă cu premiul Vlfora.

Concurează echipa ziariștilor, echipa 
a doua a teatrului Național și echipa 
teatrului satiric muzical „C. Tănase".

DERBIUL DE TRAP

Duminică 2a iunie se dispută Derbiul 
de trap R.P.R., pentru caii de patru 
ani pe distanța de 3300 metri. După 
cum se știe, Derbiul este principala a- 
lergare a anului. Participă: Băltăreț 3300 
(Tănase Gih.), Luminiș ©300 (Teofil), 
Oradea 3300 (Marcu), Cuța 3306 (Brailovs
ky), Sita 3300 (Ștefănescu), Lac 3300 
(Szabo I.), Vulcan 3300 (Mihăiiescu), Ego. 
ist 3300 (Ghinea G.), Castan 3300 (Vasile 
Gh.).

In cadrul acestei reuniuni se va disputa 
Criteriul cailor 3 ani pe distanța de 
2300 metri.



Cupa R. P. R. la fotbal

a

xz-te

SERIA I
C.F.R. ARAD — ȘTIINTA CRAIOVA 

2—2 (0—1)

14 (prin telefon). Studenții 
luptind pentru a scăpa din 
retrogradare, după un joc

ARAD 
craioveni 
zona de 
de uzură, au reușit să obțină un re
zultat de egalitate în fața ceferiști
lor, pretendenți la titlu. Primul gol 
a survenit în minutul 12: Bătrîn 
scapă mingea, trasă de Buldur și 
Bîscă, atent, reia în poartă. In mi
nutul 46 Pană marchează din nou 
în urma unei greșeli a apărării. In 
minutul 57 Cazan reduce scorul și în 
minutul 81, după ce Don a fost faul
tat în careu, Blaj egalează din 11 m.

C.F.R.: Bătrîn — Mădărășan, Babo, 
Izghireanu — BALINT, Blaj — loano- 
vici, DON, NEGRU, CAZAN, Klein. 
ȘTIINȚA: PAIN — Bărbuiescu, Ili
escu, Dumitrescu — Scorțan, Deliu 
— Buldur, Pană, Bîscă, Preda, Sima.

Șt. Weinberger — coresp.

a plăcut celor peste 4000 
Echipa locală a controlat 

balonul și înaintașii săi au 
multe ori poarta adversă, 
terenului desfundat, Ser- 
min. 10) și Varga (din 
accidentîndu-se au trecut

desfundat, 
spectatori, 
mai bine 
încercat de 
Din cauza 
fozo (din 
min. 65) 
figuranți pe extreme. Autorii golurilor: 
Ioniță (min. 23), Protopopescu (miin. 
36) și Popa (min. 70), respectiv Vida 
(min. 33).

Cornel Pitariu și Ion Pantelimon 
corespondenți

lează: 2—2. In min. 88 Bontaș „sca
pă" din nou, dar ratează de aproape. 
Arbitrul Uie. Șprbănescu — C._l__ __
condus corect

Craiova a

Mircea Tudoran

\ Iad 11, portarul echipei C.S.M. Baia Mare, intervine la timp pentru 
opri un atac dinamooisi. El plonjează la balonul urmării de Kdszegy.

Foto: V. Bageac
C.F.R. TIMISOARA — C.S. TG. 

MUREȘ 2—0 (0—0)

(Unnare din pag. 1)

speriindu-se parcă ori de cîte ori ajun
geau în apropierea careului dinamo 
vist, au o perioadă de joc mai îndrăz
neț între min. 10 și 25, obligînd apă
rarea dinamovistă să se întrebuințeze. 
In general, fotbaliștii de la Baia Atare 
au jucat mai legat în această repriză, 
an construit cîteva acțiuni frumoase, 
dar n-au avut decizia necesară în fa
zele finale, pierzînd astfel prea ușor 
mingi ciștigaie cu efortori.

La Dinamo a jucat bine apărarea 
și în special Călinniu și Al. Vasile. In 
atac s-a „văzut" doar Vasile Angliei, 
Iar nki el <i-a avut verva din ulti

mele jocuri.

Tot apărarea a fost compartimentul 
cel mai bun și al băimărenilor. Meri
tul ei e cu atît mai mare, cu cît a 
avut infinit mai mult de lucru. S-au 
evidențiat Gergely III, care a fost ieri 
peste tot, Mălăieru, Gergely 1, Feirer 
și portarul Vlad II (păcat de neaten
ția de la golul al doilea). Din înainta
re am reținut pe Vlad I.

Arbitrul Mihai Popa a condus bine 
următoarele formații:

DINAMO BUCUREȘTI : Uțu — 
Popa, Călinoiu, Panait — Al. Vasile, 
Nunweiller — V. Anghel, Varga, Enel, 
Sz.akacs, Kbszegi.

C.S.M. BAIA MARE: Vlad II — 
Mălăieru, Gergely 1, Vasilescu — Ger
gely HI, Fefer — Suîyok, Horzsa, 
Dragan, Vlad 1, Rusii

TIMIȘOARA 14 (prin telefon). Jo
cul a fost viu disputat și echipa fe
roviară, mai hotărîtă in fața porții, 
a obținut o victorie meritată. In 
prima repriză au atacat mai mult 
oaspeții. (In min. 7 Meszaros II a 
tras în bară). In repriza secundă ce
feriștii au jucat mai energic, și în 
minutul 60, la o lovitură de colț exe
cutată de Podar, au deschis scorul 
prin Popuță. In minutul 87, tot el a 
marcat, peste portar. S-au remarcat: 
Brînzei, Apter, Gali (cel mai bun din 
22). Ștefan, Popuță, respectiv Va- 
karcs I, Szăsz și Meszâros II.

Ladislău Samuel — coresp.

TRACTORUL ORAȘUL STALIN
CORVINUL HUNEDOARA

3—1 (2—1)

UNIREA IAȘI—PRAHOVA
1—2 (0—0)

PLOEȘTI

MINERUL LUPENI — A.M.E.F.A.
ARAD 2—0 (1—0)

LUPENI 14 (prin talefon). Pe un 
teren desfundat echipa minerilor 
Lupeni a obținut o victorie meritată. 
Localnicii au atacat în trombă din 
primul minut al jocului. Oaspeții s-au 
apărat deseori în 8—9 oameni. Ra
portul de cornere, 19—1, ilustrează 
că minerul a dominat net. Paraschiva 
(min. 13) și Sziike (min. 35) au ra
tat 2 lovituri de 11 m. Autorii golu
rilor: Szoke (min. 43) și Crăinieeanu 
(min. 79). S-au remarcat: Plev, Ke- 
resztes, 
la 
la

din

Groza, Mihai și Sziike de 
Minerul, Kiss, Dusan și Ristin de 
A.M.E.F.A.

Ion Ciortea și Baloiu Staicu 
corespondenți

C.S. ORADEA 
MEDIAȘ

— GAZ METAN
3—1 (2—0)

(prin telefon). Oră-

Au fost stabilite datele meciurilor 
de fotbal cu U.R.S.S. și R.P. Bulgaria

In urma tratativelor duse de reprezentanții federațiilor de. fotbal din 
U.R.S.S., R. P. Bulgaria și R. P. Romînă au fost stabilite datele de 
disputare a meciurilor dintre echipele naționale respective în cadrul pre
liminariilor turneului olimpic.

27 iunie, Moscova: U.R.S.S.
19 iulie, Moscova: U.R.S.S.
2 august. București: R. P.
13 septembrie, Sofia: R. P.
4 octombrie, București:. R. P.
1 mai 1960, Sofia: R. P. Bulgaria — R. P. Romînă.

ORAȘUL STALIN 14 (prin tele
fon). In prima repriză gazdele au 
dominat mai mult, practicînd un joc 
tehnic. In cea de a doua localnicii 
au slăbit aiura. Ordinea golurilor: 
Oprea (min. 18) pentru Corvinul, Se- 
redai (min. 19), Vaiani (min. 35 din 
11 m.) și Seles (min. 82) pentru
Tractorul. Cel mai bun jucător de 
pe teren: Vaiani.

C. Gruia — coresp.
— R. P. Bulgaria

— R. P. Romînă 
Ro nună — U.R.S.S.

Bulgaria — U.R.S.S. 
Romînă — R. P. Bulgaria

C.S.A.

SIBIU 
tîlnirea

SIBIU — C.S.M. REȘIȚA
3—1 (2-1)

14 (prin telefon). Deși în- 
s-a disputat pe un teren

Ultima etapă a categoriei C la fotbal
SERIA I

C.F.R. PAȘCANI — C.S. 
NEAMȚ 1—0 (1—0) 

Feroviarii au dominat mai 
au meritat victoria. Golul a

PIATRA

ifiuli și 
. ....    , . fost t în
scris de Marian în min. 44. Cu acest 
rezultat, C.F.R. a cucerit primul loc 
în seric.
TEXTILA BOTOȘANI — SP. MUN

CITORESC RĂDĂUȚI 0—1 (0—0) 
C.S.M.S. II IAȘI — TEXTILA 

BUHUȘI 1 — 1 (0—1) 
MINERUL C. LUNG — GLORIA 

DOROHO1 2—1 (1—0)
SERIA A ll-A

VICTORIA BUZĂU —' S.N.M. 
CONSTANȚA 3—1 (2—0)

Gazdele au fost mai bune, au cîș- 
tigat pe merit meciul și o dată cu 
el și locul întîi în seria a doua, ca- 
lificîndu-se pentru baraj. Punctele au 
fost marcate de Diaconescu (min. 1 
și 19) și Pop (min. 54), respectiv 
Dcrjei (min. 77).

I.M.U.M. MEDGIDIA - COMB. 
POLIGRAFIC BUCUREȘTI 

. 0—2 (0—1)

ȘT1INTA GALATI — CIMENTUL 
MEDGIDIA 5—0 (1—0)

Au marcat: Venturini (min. 42), 
Bogdan (72 și 83), Voicu II (min. 
81) și Peie (min. 87).
ANCORA GALATI — DINAMO MI

LIȚIE BUCUREȘTI 1—7 (0—2) 
IND. SIRMEI BRAILA — C.S.M.

GALAȚI 2—0 (1—0)
SERIA A III-A

ST11NTA BUCUREȘTI — METALUL 
TIRGOV1ȘTE 1—2 (0—1)

In ultimul meci, liderul a fost în
vins pe teren propriu. Punctele au 
fost înscrise de Moisescu (min. 2) și 
Rociu (min. 65), respectiv Balint (min. 
56) din 11 m. Victoria este meritată.

JIUL CRAIOVA — VICTORIA 
BUCUREȘTI 3—0 (0—0) 

DUNAREA CORABIA — CETATEA 
BUCUR 1—0 (0-0) 

OLTUL TR. MĂGURELE — RAPID 
REG. PLOEȘTI 1—0 (1—0)

SERIA A IV-A
VOINȚA TG. MUREȘ — CHIMIA 

FAGĂRAS 0—1 (0—0) 
CARPAT1 SINAIA — METALUL 

AIUD 6—5 (2—2) 
AV1NTUL REGHIN — ALIMENTARA 

TG. MUREȘ 3—0 (1—0)

RAF. 4 CIMPINA — MUREȘUL TO- 
PLIȚA 5—1 (2—1)

SERIA A V-A
VOINȚA ORADEA — RAPID CLUJ 

3—0 (2—0)
Surpriză. Liderul a suferit o înfrîn- 

gere categorică. Au marcat: C. Bar
ta (min. 18), Kereki (min. 33) și Io- 
naș (min. 76).

RAPID ORADEA — SOMESUL 
SATU MARE 5—1 (2—0) 

STĂRUINȚA SATU MARE — ARIE- 
ȘUL TURDA 4—3 (2—2) 

STARU1NTA SIGHET — RECOLTA 
CĂREI 2—3 (1—2)

Jocul C.F.R. Cluj — Dinamo 
se dispută la 18 iunie.

SERIA A VI-A
METALUL OTELUL ROȘU

T1ERUL GOVORA 2—0
Gazdele și-au concretizat 

tatea prin punctele marcat
ran (min. 57) și Titel (min. 85). Me
talul a cîștigat primul loc în serie. 
DRUBETA TR. SEVERIN - U. M.

CUGIR 6—0 (2—0)
AURUL BRAD — METALUL BOCȘA 

RO.MINA 5—1 (3—1)
C.F.R. S1MERIA — OLIMPIA RE

ȘIȚA 1—0 (0—0)
FLACARA TG. JIU — INDAGRARA 

ARAD 3—0

Săsar

- SAN- 
(0-0) 
superiori- 
de Pono-

Așa arată un buletin cu T2 rezultate 
execte la concursul Pronosport 
(etapa din 14 iunie 1959).

I. Dinamo Buc.-C.S.M. B. Mare 
Minerul Lvpeni-A.M.E.F.A.

C.S.A. Sibîiu-C.S.M. Reșița

C.S. Oradea Gaz Metan Mediaș 
B) 
Unirea Iași.Prahova Ploeștt (cat.

Foresta-A. S Pompierul (cat. B) 
Flacăra M'orenl-Umirea Foc-

nr. 24

(cat.

(cat:

ii.
iii.

B)
IV.

(cat.
V.

B)
VI.
VIII. . _ ___

feni (cat. B)
VIII. Dinamo Galați Rulmentul Bîr- 

lad (cat. B)
IX. Vasos-Csepei (camp. B, p.U.)
X. Ferencvaros-Ujpest (Camp. R.P.U.)
XI. Gyor-M.T.K. (camp. R.P.U:)
XII. salgotarjan Honved (câmp , 

(R.P.U).

1

1

1

1

2
x

1

1
2
2
2

2
La acest concurs au fost -depuse 

aproximativ 427.000 variante.

ORADEA 14 
denii au obținut prima victorie din 
retur și chiar în dauna unei echipe 
pretendente la titlu. Gaz Metan a 
jucat bine în cîmp dar fără finalitate. 
Localnicii au luptat cu dîrzenie pen
tru victorie. Au marcat: Vartanidis 
(min. 9 și min. 48), Cuc (min. 13), 
respectiv Bandi (min. 74 din II m.).

Zoltan Zinger și Mircea Pop 
corespondenți

CLASAMENTUL

1. Mă ierul Lupeni 24 12 5 7 33:23 29
2. C.F.R. Arad 24 ir 7 6 35:28 29
3. C.F.R. Timișoara 24 11 5 « 32:24 27
4. C.S.M. Reșița 24 12 3 9 35:28 27
5. C.S.A. Sibiu 24 11 4 9 40:34 26

6 Gaz Metan Mediaș 24 11 4 9 30:29 26
7. C.S.Tg.-Mureș 24 12 2 10 27:28 26

Din nou surpriză la Iași 1 Ca și în 
etapa trecută, Unirea părăsește tere 
nul propriu învinsă la același scor : 
1—2. Ieșenii au jucat foarte slab, dînd 
posibilitate oaspeților să desfășoare 
un joc de calitate. Atacul Unirii a 
fost de- nerecunoscut, în special Co
jocaru, cel mai slab de pe teren. A 
corespuns doar Ioanovici. Au marcat: 
Nicolae Ion (min. 48) și Spiridan 
(min. 80) pentru Prahova, respectiv 
Mureșan (min. 83). A- arbitrat corect 
M. Sadoveanu — București.

P. Codrea și A. Scăunaș — coresp.

DINAMO GALATI — RULMENTUL 
BIRLAD 7—0 (2—0)

In mare vervă de joc, dinamoviștii 
au surclasat echipa bîrlădeană care a 
încercat să suplinească lipsa de pre
gătire printr-un joc dur. Ca urmare, 
arbitrul M. Popescu l-a eliminat în 
min. 44 pe Covali pentru țpvirea. in
tenționată a adv-ersalui. Au înscris : 
Jojart (inin,
22), Weber (min. 60), 
(min. 68), Daraban (min. 71).

13, 59 60), Dudeș (min. 
Constantin

A. Schenkman —

FORESTA FĂLTICENI—A.
PIERUL 0—0

S. POM-

ploaieMeciul s-a desfășurat pe 
torențială. A fost un joc de 
fluențat de starea proastă a terenu
lui. Rezultatul nedreptățește pe gazde 
rare meritau victoria. Raport de cor- 
nere. 12—2 pentru f-’oresta.

Negru Lazăr — corespondent

uzură in-

VICTORIA SUCEAVA - C.S.M.S.
IAȘI 3—1 (1—0)

In prima repriză jocul a fost echi
librat, dar după pauză gazdele au do
minat insistent. Au marcat : Stănescu 
(min. 24), Potolea (min. 55), Lain 
(min. 68) pentru Victoria și Demien

Andreescu (Metalul Titanii) a scăpai de supravegherea apărării adverse 
si trage la poartă (Jază din meciul Metalul Titanii — Poiana Ctrnpina 
2—2).

8, Corvinul Hunedoara
IrxJ. Sîrmei C Turzii
C.S.M. Baia Mare
AMEFA
Tractorul Or. Stalin
știința Craiova
C.S. Oradea

9.
10.
11.
12.
13.
14.

24 10 5
23 TO 3
23
24
24
24
24

9 5 9 39:49 23
« 7 9 23:28 23
t tl« 31:33 22
« 8 12 28:47 18
4 2 18 21:41' 18

(min. 81) pentru C.S.M.S. A arbitrat 
foarte bine P. Constandatos — Bucu
rești.

D. Nicoriuc —

FLACARA MORENI
FOCȘANI 2-0

corespondent

— UNIREA
(0-0)

C.S.M. Beșița-Ind.ETAPA VIITOARE: . . .
Sîrmei C. Turzii; Minerul Luperri-C.S.M. 
Baia Mare; AMEFA Arad-C.F.R. Timi
șoara; Tractorul Or. Stalin-Gaz Metan 
Mediaș; Știința Cratove-C.S- Tg.-Mureș; 
Corvinul Hunedoara-C.F.R. Arad; ~ * 
Sibiu-C S. Oradea.

SERIA a 11-a
METALUL TITATNII —POIANA 

PINA 2—2 (1—0)

C.S.A.

CIM-

au dominat deDupă un joc în care 
la început pînă la sfîrșit, localnicii au 
obținut o victorie meritată. Au mar
cat : Badea (min. 63) și Capoianu 
(min. 71) din 11 m, ca urmare a unui 
tauit făcut de Blîndu (Unirea) asu
pra lui Unguroiu.

Paul Andrei — corespondent

Lotul de tineret și-a început 
pregătirile

De ieri, lotul de tineret și-a început 
pregătirile în vederea meciului de fot
bal cu echipa de tineret a Suediei, de 
la 28 iunie la Falun (Suedia). O for
mație incompletă a lotului (au lipsit 
jucătorii de la Știința Cluj, Minerul 
Lupeni, Rapid și Dinamo București) a 
întîlnit formația orășenească Dinamo 1, 
de care a dispus cu 12—0 (3—0), prin 
puneHe marcate de P-id-a (61, Raksi 
(2), Fronea, Constaniinescu, Miiiăile-

scu și Ciriipoi. Meciul a corespuns 
scopului, lotul făcînd un antrenament 
util, în cursul căruia s-au evidențiat 
mijlocașii Tabarcea și Fronea și înain
tașii Raksi și Dridea. Lotul a aliniat 
formația : Costna — Nedeicu (E. Nagy, 
Nedelcu), Motroc, Cojocaru — Fronea, 
Tabarcea — Consta mtinescu, Oiripoi, 
Dridea, Raksi, David (Mihăilescu). 
Viitoarele antrenamente ale lotului vor 
avea loc la 18 și 21 iunie (cu Dina
mo Bacău).

de oJocul a început cu atacuri 
parte și alta a terenului, purtate însă 
fără orizont și terminate cu șuturi 
imprecise. Primul șut pe poartă se în
registrează abia în min. 20: Radu 
Tudor. Metalurgiștii sînt cei care des
chid scorul: Dumitrescu (Poiana) tri
mite, balonul în corner; lovitura de. 
colț o execută Buzatu la Stoicescu, 
acesta trece balonul lui Andreesou, 
care înscrie : 1—0. La reluare, în min. 
51, la o fază la care a participat întrea
ga înaintare metalurgistă, se produce 
învălmășeală în fața porții cîmpinenilor 
și Radu Tudor înscrie al doilea gol al 
echipei sale. Oaspeții nu cedează însă 
și Bontas, profitînd de forma slabă a 
stoperului metalurgist Szabi. pătrunde 
de două ori (min. 57 și 66) și ega-

Meciul Tarom Buc.—Gloria Bistrița 
se dispută la 24 iunie.

CLASAMENTUL

1. Tarom Buc. 23 16 3 4
2 Metalul Titanii 24 14 6 4
3. Poiana Cîmpina 24 11 7 6
4. Unirea Iași 24 14 1 9
5. Flacăra Moreni 24 11 6 7
6. A. S. Pompierul 24 16 5 9
7. C.S.M.S. lași 24 9 6 9
8. Dinamo G-ckiți 24 9 4 11
9. Foresta Fălticeni 24 7 8 9

10. Rulmentul Bîrlsd 24 8 4 12
ir. Victoria Suceava 24 7 4 13
12 Unirea Focșnai 24 5 6 13
13. GlorLa Bistrița 23 7 2 14
14. Prahova Ploești 24 4 8 12

ETAPA VIITOARE: C.S.M.S.
rom București; Gloria Bistrița-

73:30 35 
48:27 34 
43:30 29 
42:31' 29 
51:30 28 
42:30 25 
32:37 24 
36:38 22 
18:27 22 
S3:64 20 
29'45 18 
36.54 16 
27:43 16
32:55 16

lașl-Ta-
Poiana 

Cîmpina, Victoria Suceava-Metalul Ti
tanii: Unirea Focșani-Prahova Ploeștl; 
A. S. Pompierul-Dinamo Galati. Fla
căra Moreni-Unirea lași, Rulmentul Bîr- 
lad-Foresta Fălticeni.



’rei motocicliști romîni au obținut 
medalii de aur la Erfurt

(R. D. Germană)

Echipa masculină de handbal a țării noastre 
a debutat victorioasă în campionatul mondial

ERFURT 14 (prin telefon). Intre 11 și 14 iunie s-a desfășurat la 
jdErfurt (R. D. Germană) întrecerea internațională de regularitate și re- 
I zistență de 4 zile la care a parti cipat și reprezentativa R. P. Romîne. 
• MotoctcJiștii romîni au avut o corn portare foarte bună, reușind să obțină 
I trai medalii de aur (Barbu Prede seu la 125 cmc, Gh. loniță la 125 
I ano al Mircea Cernescu la 250 cmc) și o medalie de argint prin 
! Ludovic Szabo la 175

rA

cmc.

„Trofeul orașelor țărilor balcanice 4C

la
Vi-
Is- 
în-

ISTANBUL 14 (prin telefon), 
seri după amiază au început la 
tanbul, pe stadionul Mihat Pașa, 
trecerile de lupte clasice și libere 
din cadrul „Trofeului orașelor țărilor 
balcanice". După patru meciuri reu
niunea a fost întreruptă din cauza 
unei plot torențiale. întîlnirile au în
căput cu lupte libere. Sîmbătă după 
amiază au început întrecerile de 
lupte daaice. Iată rezultatele obți
nute de concurenții romîni pînă în 
turui al doilea. La categoria 
Gh. Sabad pierde la puncte 
iui Moscov (iR. P. Bulgaria) 
tigă la puncte la Iovanov 
Iugoslavia). Cat. 57 kg.: I.

52 kg: 
în fața 
și cîș- 
(R.P.F.

„ _ Cernea
bale la puncte, după un meci spec
taculos, pe Vflcov (R.P. Bulgaria) ; 
categ. 62 kgi M. Sultz pierde la 
puncte întîlnirea cu Petrov (R.P. Bul
garia). Sportivul nostru s-a compor
tat neașteptat de slab. Categ. 67 kg: 
Gh. DdncRM face meci nul cu Dogan 
(Turcia) și pierde la puncte în fața 
ltd Marffnrwki (R.PK Iugoslavia); 
Gh. Dumitni a încercat un șurub, 
adversarul a răspuns cu aceeași ac
țiune și l-a fixat în pod; cat 73 kg: 
V. Bularca cîștigă la puncte înttlni- 
rea cu Petrov (R.P. Bulgaria) într-un 
meci în care își făcuse adversarul 
tuș dar pe care juriul nu l-a acor
dat. In tund doi, Bularca își adju
decă victoria la puncte în fața iugo
slavului Horvat. Cat. 79 kg: I. Io
nescu este învins în primul tur de 
Dobrev (R.P. Bulgaria) prin tuș, iar 
în turul 2 pierde la puncte întîlnirea 
cu Bairak (Turcia); cat. 87 kg: Gh. 
Popovici cîștigă la puncte de o ma
nieră categorică întîlnirea cu Kiș 
(Turcia). Categoria grea: I. Radu 
pierde la tuș în fața lui Sirakov (R.P. 
Bulgaria)

Iată cîștigătorii Ia lupte libere: 
«at. 52 kg: Buscurț (Turcia); categ.

57 kg: Biîyciuc (Turcia); cat. 62 kg: 
Colev (.R.P. Bulgaria); cat. 67 kg; 
Sahin (Turcia); cat. 73 kg: Aivaz 
(Turcia): cat. 79 kg: Giingor (Tur 
cia); cat. 87 kg: Stancev (R.P. Bul
garia); cat. grea: Caplan (Turcia) la 
egalitate de puncte cu Avmedov (R.P. 
Bulgaria).

Clasamentul final pe națiuni: 1. 
Turcia 29 p.; 2. R.P. Bulgaria 25 p; 
3. R. P. Romînă 21 p. Din cauză că 
au sosit tîrziu, sportivii iugoslavi 
au participat numai la lupte clasice; 
cei greci nu s-au prezentat. La ora 
cînd are Ioc convorbirea se desfășoară 
ultimele întîlniri la lupte clasice.

KREMS 14 (prin telefon). — Debu- 
tînd în cadrul turneului final al cam
pionatului mondial, echipa masculină 
de handbal a țării noastre a obținut 
un răsunător succes, întrecînd la un 
scor categoric selecționata Austriei: 
19—6 (9—4). Victoria handbaliștilor 
romîni a produs o deosebită impresie 
în rîndurile specialiștilor prezenți la 
această ed:tie a campionatului mon
dial. Înainte de joc, în ziarele austrie
ce au apărut numeroase de larații care 
pronosticau o victorie comodă a repre
zentativei Austriei.

Echipa noastră a jucat excelent și 
deși este compusă din numeroase ele
mente tinere (formația noastră este cea 
mai tînără la acest camnionat: medie 
24 ani) a reușit să-și impună jocul săli 
caracteristic In viteză, cu derutante 
schimburi de locuri, cu șuturi plasate 
și puternice. Întreaga formație merită 
felicitări pentru dîrzenia și ambiția cu 
care a luptat pentru victorie, pentru 
excelentul joc cdlectiv prestat în acest 
meci de debut. Imediat după termina
rea partidei delegatul Federației Inter
naționale, Marjan Flander (Iugoslavia) 
a declarat că „echipa romînă a jucat 
excelent și corect, mai ales in apărare". 
Nu același, lucru se poate spune însă 
despre formația austriacă, ai cărei ju
cători, derutați și enervați de iureșul 
continuu al handbaliștilor noștri, s-au 
dedat la brutalități. Din această cauză 
tînărul jucător Arpad Barabaș a fost 
accidentat.

Meciul, așa cum arată și scorul, a 
fost tot timpul la discreția echipei noas
tre, care a dominat categoric, termi- 
nînd aproape fiecare acțiune cu gol. 
-In special după pauză, diferența de 
scor ajunsese la un moment dat apre
ciabilă, min. 46:1 —51

Punctele au fost marcate de: Bulga
ra (9), Nodea (8), Hnat și Costache / 
pentru R. P. Romînă și de Stefelbauer 
(4) si luly (2) pentru Austria. Ar-

bitrul suedez H. Ahronius ajutat la 
cele două porți de L. Kesthely (R. P. 
Ungară) și K. Knudssen (Danemar
ca), a condus excelent. Echipa țării 
noastre a jucat în următoarea forma- 
ție:RedZ (din min. 50 Haber- 
pursch) — Iliescu, Bădulescu, Nițesca, 
C. Șetaru, V. Șelaru — Barabaș (din 
min. 12 Hnat), Covaci, Nodea, Cos* 
tache I, Bulgara.

Memorialul Kusocinski de la Varșovia:

Piatkowski a aruncat discul la 59,91 m- record
mondial; lolanda Balas a obținut din nou 1,80 m

(Urmare din pag. 1)

• parte și alta — nu a dezmințit 
echilibrul existent între cele două 
formații și s-a încheiat cu un 
rezultat egal: 3—3 (3—0).

Care au fost, după părerea noa
stră, carențele celor două echipe ? 
Slăbiciunea C-F.R.-ului s-a manifestat 
prin faptul că treisferturile au avut 
prea puține baloane, de unde impo
sibilitatea înjghebării unor atacuri pe
riculoase. Dinamo a greșit tactic, an- 
grenîndu-se în jocul închis al ferovia
rilor, deși avea condiții să evite a- 
cest lucru, prin faptul că a cîștigat 
majoritatea baroanelor, atît în mar- 
gine (mai ales în prima repriză) prin 

raur, cît și la talonaj. Abia în ulti
mele 10 minute, dinamoviștii au ieșit 
din această manieră de joc și atunci 
și-au dovedit eficacitatea. Prin 
prisma faptului că dominarea pe 
parcursul partidei a fost egală (fero
viară au avut avantaj în prima parte 
a meciului, iar adversarii lor în a 
doua), rezultatul apare echitabil. Rea
lizatorii punctelor: Țibuleac, dintr-o 
lovitură de pedeapsă (min. 80) și 
Diaconescu — încercare (cu cîteva 
dioe înainte de fluierul final).

Arbitrul N. Fulea a condus în ge
neral bine, în afară de ultimele mi
nute cînd — surprinzător — s-a pier
dut complet, nereușind să mai țină 
jocul în mină

FORMAȚII : O.F.R. • BUDA — ȚI
BULEAC, Irimescu, WUSEK, Rotarii 
— Gherasim, STANESGU — Picu, 
RUSU, MORAiRU -i Stoenescu, Mlă
diii — Cotter, Soculescu, Șerban. Di
namo: ALEXANDRESCU — DIACO- 
NESCU, Ilîe, Ghiondea, Barbu •—• Cer- 
nat, Ionescu — ZLATOIANU, GRAUR, 
Mazilu — Doruțiu, Rusu — Sebe, Ior- 
dăchescu, Aldea.

just

Concursul internațional de tir 
de la Budapesta a luat sjîrșit

BUDAPESTA 14 (prin telefon). As
tăzi au luat sfîrșit întrecerile inter
naționale de tir. Concursul a fost do 
minat de trăgătorii din R.P. Ungară 
și R. Cehoslovacă. Dintre sportivii 
noștri s-au remarcat Ștefan Petrescu, 
I. Dumitrescu, G. Florescu, M. Fe 
recatu și N. Rotaru. Ștefan Petrescu 
a obținut locul II într-o luptă 
deosebit de pasionantă la pistol viteză, 
iar G. Florescu locul III la talere. In 
ultimele două zile taleriștii noștri 
și-au revenit, reușind să realizeze cifre 
mulțumitoare. Lupta la această probă 
a fost foarte strînsă și locul 11 a fost 
stabilit prin baraj între trăgătorul po
lonez Smelcinski, vicecampion olimpic 
și Gh. Florescu. Pînă la urmă victo
ria a fost de partea lui Smelcinski, 
care a cîștigat doar la diferență de 
un taler. Comportarea inexplicabil de 
slabă din prima zi a influențat însă 
și rezultatul pe echipe la talere (sin-

• Pe linia comportării excelente din 
ultimele partide, echipa C.C.A. a în
trecut formația Progresul, mai ușor 
decît era de așteptat, cu scorul de 
11—3 (3—0), la capătul unui joc 
bazat pe acțiuni rapide, în care s-a 
remarcat din nou Penciu. Au marcat 
Penciu (9), Șt. Constantin (2) de la 
C.C.A. și Chiriac (3) — Progresul.

• Pentru Constructorul, meciul ru 
Metalul M.I.G. n-a constituit o pro
blemă dificilă, prima echipă reușind să 
obțină victoria cu 8—3 (5—0) fără 
a depune eforturi deosebite. Au mar
cat P. Niculescu (6) 
pentru Constructorul, 
lescu (încercare).

și Mateescu (2) 
respectiv Negu-

D. CALLIMACHI
T. STAMA

în meciul cu C.S.M.S. 
locală Știința reușind 

minutul 27 prin Leați,

• Ea Cluj, 
Iași, formația 
3-încercare în 
a păstrat acest minim avantaj pînă
la sfîrșitul partidei. 
(3-0).

Scor final: 3—O

V.

gura probă la care

VARȘOVIA 14 (prin telefon). Un 
mare număr de spectatori au urmă
rit întrecerile din cadrul tradiționalu
lui concurs atletic internațional or
ganizat în memoria fostului campion 
olimpic polonez Kusocinski.

Deși timpul a fost nefavorabil, re
zultatele înregistrate au fost în ma
joritatea probelor mai mult 
mulțumitoare. Fără discuție cel mai 
bun rezultat al concursului a 
înregistrat în proba de aruncare a 
discului de către atletul polonez Ed
mund Piatkowski. Campionul euro
pean a marcat 
— nou record 
(vechiul record 
m și aparținea 
canului Fortune 
ropean fusese stabilit săptămîna tre
cută de atletul Szecseny cu 58,33 m).

O impresie deosebită a produs și 
repreizentanta țării noastre, record-

decit

fost

rezultatul de 59,91 m 
mondial și european 
mondial era de 59,28 
din anul 1953 ameri- 
Gordien; recordul eu-

mana mondială lolanda Balaș. Pentru 
a cincea oară în decursul acestui se
zon ea a înregistrat rezultatul de
I, 80 m.

Iată cîteva din rezultatele înregis
trate : BARBAȚI: 100 m : Bîcivarov 
(Bulg.) 10,5; Foik (Pol.) 10,5; Dellecour 
(Franța) 10,6: 1.500 m: Orywal (Pol.) 
3:46,4; Lewandowski (Pol.) 3:47,7; 
Jochman (Pol.) 3:48,3; ciocan: Zsi- 
votzky (Ung.) 64,11; Krivonosov 
(U.R.S.S.) 62,79; Ruth (Pol.) 61,99; 
greutate: Nieder (S.U.A.) 19,02; Me- 
coni (Ital.) 18,15; FEMEI: 100 m: 
Popova (U.R.S.S.) 11,8; Poliakova
(U.R.S.S.) 11,8; Maslovskaia (U.R.S.S.)
II, 9; înălțime: Balaș (R.P.R.) 1,80;
Cen Fen-iun (R. P. Chineză) 1,70; 
lungime: Saprunova (U.R.S.S.) 6,38 iri 
— Cu vînt din spate; greutate: KU- 
maj (Pol.) 14,53; Coman (R.P.R.) 
14,50; dișc: Mul Ier (R.D.G.) 50,58.

• Partida 
Constructorul

Știința 
Bîrlad

CACOVEANU
corespondent

Timișoara — 
a fost a minată.

CLASAMENT

ft:,C.F.R. Gr. Roșie
i.'C.C.A.
3. Constructorul
4. Dinamo
5. Progresul
6. Știința Cluj
7. Constructorul Bîrlad
8. C.S.M.S. Iași
9. Metalul M.I.G.

10. Știința Timișoara;

BUC.
99
77
35:

23
23
19
14

66: 44
29
52
98
66 13

26: 62 13
20:164 11
15: 41 11

gura probă la care participanții au 
căzut de acord să se facă și clasa
ment pe echipe). Rezultate bune, la 
valoarea lor, au obținut N. R. 
și M. Ferecatu în 
beră calibru redus 
alături de favoriții 
Simko care s-au 
trei locuri.

Iată rezultatele :
Muha (R. Cehoslovacă) 557 p ; 2. Ke- 
limen (R. P. Ungară) 551 p; 3. Kat- 
ner (R.D.G.) 545 p ; 8. Jeglinschi 539 
p; 12. G. Maghiar 535 p; 19. V. Man- 
ciu 527 p. In proba de talere arun
cate din șanț manșa a doua, ‘ ’
torii romîni G. Florescu și I. 
trescu au obținut cîte 95 t, 
manșa a treia G. Florescu 96 
mitrescu 95 t. După 300 talere 
vidual) clasamentul este următorul : 
1. Somioni (R.P. Ungară) 283 t; 2. 
Smelcinski (R. P. Polonă) 281 t; 3. 
G. Florescu 281 t; 4. 1. Dumitrescu 
280 t. G. Enache a realizat 258 t (în 
tot concursul a avut o comportare 
slabă). Clasamentul pe echipe: I. 
R. P. Polonă 561 t : 2. R. P. ungară 
559 t; 3. R.P. Romînă 543 t ; 4. R.D. 
Germană 505 t; 5. R P. Bulgaria 427 
t. Armă liberă calibru redus 60 focuri 
(culcat) : 1. Simko (R.P. Ungară) 594 
p; 2. Horinek (R. Cehoslovacă) 593 
p; 3. Krebs (R.P. Ungară) 591 p. 
Trăgătorii noștri Rotaru, Ferecatu și 
Ciulu au obținut în ordine 589, 584 
și 583 p. Pistol viteză: 1 .Șvab (R. 
Cehoslovacă) 588 p î 2. Ștefan Pe
trescu 587 p; 3. Kun (R.P. Ungară) 
585 p ; P. Mocuță 569 p ; G. Maghiar 
562 p și Dumitriu 561 p.

Rotaru 
proba de armă li- 
60 focuri (culcat) 
Horinek, Krebs și 

clasat pe primele

pistol precizie : 1.

trăgă- 
Dtimi- 
iar în 
și Du- 
(indi-

Rapid învingător la Ankara
ANKARA 14 (prin telefon). — In- 

tîlnind azi selecționata feroviară tur
că în cadrul campionatului internațio
nal feroviar, Rapid București a re
purtat o victorie la limită cu 1—0 
(1—0) prin punctul marcat de Geor-

gescu în min. 25. Rapid a aliniat ur
mătoarea formație: Todor — Greavu, 
Stancu, Macri—Bodo, Langa — Copil, 
Leahevici, Bne II, Georgescu, Vă
carii.

ale
Rezultatele sferturilor Je finală

avis Z (zona europeană)
Gheorghe și Marin Viziru 6—1, 6—1,
6— 4, P. Darmon-Gh. Viziru 6—3,
7— 5, 6—2 ; R. Haillet-1. Tiriac 6—3, 
b—3, 6—0.

// c upei
s-au discutat la Paris ultimele 
de simplu ’din cadrul întîlnirii

Ieri 
jocuri 
de tenis Franța-R. P. Romînă, contînd 
pentru sferturile de finală ale „Cupei 
Davis" (zona europeană).

Tenismenii francezi, care își asigura
seră victoria în ziua precedentă cîști- 
gînd întîlnirea de dublu, și-au mai a- 
dăugat două puncte, stabilind scorul 
final la 5—0 în favoarea lor.

In întîlnirea cu Pierre Darmon, cam
pionul nostru Gh. Viziru a marcat o 
revenire de formă, ca și tînarii Ion
Tiriac care a reușit mingi frumoase la 
mult mai experimentatul său adver
sar, Robert Haillet, primind 
de la numeroșii spectatori 
bunele terenurilor Roland

Iată rezultatele tehnice 
meciuri: J. N. Grinda, J.

aplauze 
alinți în tri- 
Garros.

ale ultimelor 
C. Molinari-

B Soos pe locul li în turneul de la Balatonfiired
BUDAPESTA 14 (prin telefon).
Șahistul romîn Bela Soos continuă 

să se afirme în turneul internațional de 
la Balatonfiired (R. P. Ungară). După 
ce în runda a Vl-a a remizat cu aus
triacul Beni, în cea de a Vil-a el l-a 
învins pe Haag (R.P.U). Soos se află 
pe locul doi în clasament, la un punct 
distanță . maestrul internațional R. 
Holmov (U.R.S.S.), care a mai cules 
două victorii (la Dely și Forintos).

lată clasamentul turneului, după dis
putarea a șapte runde: Holmov 
(U.R.S.S.) 6, Soos (R.P.R.) 5, Uhlman 
(R.D.G.) 4‘/2, Ujtelki (R. Ceh) și Por- 
tisch (R.P.U.) 4, Bilek (R.P.U.), Beni 
(Austria) și Kluger (R.P.U.) 3'/2, Nei- 
kirch (R.P.B.) 3, Dely, l lorian, l'orin
tos și Honfi (toți R.P.U.) 2*/2, Haag 
(R.P.U.) 2.

SUBERT ZOLTAN

★
întîlniri pentru sferturile 
competiției. Anglia r
3—2, Italia s-a cal... „t

In celelalte 
de finală ale 
vins Chile cu 
în fața Africii de Sud cu 4—1, iar Spa
nia’a eliminat Brazilia. Astfel, în se
mifinale se vor întîlni Franța-ltalia și 
Spania-Anglia.

ale sportivilor noștri
La 

fizică 
jumătate a lunii Iulie va sosi în țara 
noastră echipa poloneză de box a clu
bului Start. Pugiliștii polonezi vor 
susține două întîlniri : la 23 iulie la 
Galați și la 26 iulie la Ploești, în 
compania unor reprezentative ale clu
burilor sportive din cooperație.

invitația secției 
și sport a UCECOM

de cultură 
în a doua

★

Intre 15 și 20 iulie va avea loc lă 
Cluj un mare concurs internațional 
de pentatlon modern. La această 
competiție, în afară de reprezentativa 
R. P. Romîne și-au anunțat partici
parea echipele reprezentative ale R.P. 
Ungare R.P. ' ’ '
mane.

Bulgaria și R.D. Ger-

★

• IN MECI RETUR pentru semifi
nalele „Cupei campionilor europeni" 
la baschet, pe stadionul Daugava din 
Riga s-a disputat meciul dintre echi
pele SKVO Riga și Lech Poznan, cam
pioana R. P. Polone. Baschetbaliștii 
sovietici au obținut victoria cu scorul 
de 84—76. Meciul a fost arbitrat de 
Karel Klima (R. Cehoslovacă) și G. 
Armășescu (R.P.R.) In urma acestei 
victorii ■; SKVO Riga s-a calificat pen
tru finala competiției, în care va în
tîlni pe învingătoareă meciului Acade- 
mik Sofia—Sport Klub Belgrad.

• IN BAZINUL olimpic de la Tokio,

a par
cea mai

a cam- 
U ngare
Vas as-.

înotătorul japonez Yamanazo 
curs 200 ni fluture în 2:22,2 — 
bună performanță mondială.

« IN PENULTIMA ETAPA 
pionatului de fotbal al R. P. 
s-aa înregistrat rezultatele:
Csepel 0—3, Ferencvaros - U jpești
Dozsa 3—4, Dorog- Szombatheli 1—1, 
Gyor-MTK 0—2, Salgotarjan-Honved 
0—1, Tatabanya-Vasutas 3—2, Miskolc- 
Diosgyor 1—2. Clasament: Csepel 
33, MTK 31, Homed, Tatabanya și 
Vasas 31. Pentru a clștigc. campiona
tul, Csepel are nevoie de un punct in 
meciul cu Ferencvaros.

La sfîrșitul u
mate în Capitală și provincie mai 
multe întîlniri internaționale de tenis 
de cîmp și tenis de masă între spor-; 
tivii din R.P. Romînă și R. P. Chi
neză. Intre 26 iulie și 5 august se 
vor desfășura întîlnirile prietenești 
dintre tenismanii celor două țări, ur- 
mînd ca meciurile de tenis de .masă 
dintre echipele de tineret ale R. P. 
Romîne și R. P. Chineze să se dis
pute în perioada 21 iulie—10 august.

lunii iulie sînt progra-
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