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N CINSTEA CELUI DE AL lll-LEA CONGRES AL P.M.R.H
roșie" în primele rînduri ale întrecerii socialiste

Secția croit a fabricii de pielărie și 
icălțăminte „Flacăra roșie" — „cam- 
ioână" în realizarea economiilor — 
e află în primele rînduri și în ob- 
.nerea unor produse de bună calitate, 
le-am oprit în fața unei mese de 
roit. Incizii fine, abia perceptibile 
e observau pe suprafața lucioasă a 
ielii. Muncitorul care mînuia cu 
tîta abilitate minusculul cuțit și tipa- 
•le era croitorul Constantin Bratu,

fundaș în echipa de fotbal „Pielari", 
din campionatul orășenesc.

Ca și pe terenul de sport, fotbalistul 
Constantin Bratu se numără printre 
cei mai buni croitori de piele din 
fabrică. O confirmă și caietul brigăzii 
„Păcii", al cărei responsabil este.

Să răsfoim împreună acest caiet...
In cinstea celui de al III-lea Con

gres al P.M.R., Constantin Bratu s-a 
angajat să economisească lunar 1000

r». ’intre sportivele care fac cinste colectivului de muncă al fabricii de ‘pielărie 
in fțârninte „Flacăra roșie" este ji tînăra Maria Preda, dat-o în timpul lucrului

dm. p. piele, cifră cu mult depășită.^ 
Numai în ultima lună el a economisit” 
1374 dm. p. piele, din care se pot con- j" 
fecționa peste 100 de perechi de fețe" 
pentru pantofi. De altfel, întreaga bri-” 
gadă a realizat frumoase succese: în-« 
loc de 9800 dm. p. piele cît era an-” 
gajamentul, în ultima perioadă tinerii T. 
brigadieri — suporteri înflăcărați ai '' 
echipei de fotbal — an economisită 
peste 11.600 dm. p. piele.

In legătură cu proiectul de Directive' j 
ale Congresului al 111-lea al P.M.R." 
pentru planul de dezvoltare a econo- ” 
miei naționale pe anii 19G0—1965 și • ■ 
pentru programul economic de perspec-” 
tivă, tînărul Bratu ne-a spus: „Bri—• 
gada noastră a luat cunoștință cu” 
multă bucurie de acest măreț' plan Z 
de dezvoltare a economiei naționale. ■■ 
Am examinat mai mult cilfrele care” 
marchează creșterea producției la în— 
călțăminte, de 1,6 ori. Aceasta în-”- 
seamnă că munca noastră va trebui-- 
să fie mai bine organizată în viitor,” 
iar produsele mai bune și la un prețjl 
de cost cît mai scăzut. Eu personal," 
în urma acestor însuflețitoare Direc-” 
tive, mă angajez să economisesc peste-- 
1250 dm. p. piele lunar, iar întreaga” 
brigadă peste 11.000 dm. p. Nu ne-- 
voxn oprj însă aici. Experiența ne-a; “

PETRE GHEORGHIU” 
MIRCEA PATRICHI ”

(Continuare In pag. a 2-a) Ț

„Necazurile
; Vecinul meu e mecanic. Dar se pri- 
•‘cepe la .toate: să repare un fier de 
;călcat, să înlocuiască o siguranță 
. atunci cînd toată lumea în casă caută 
■o luminare, să sădească un pom în 
j curte. Are un copil. Dar unul gro-
■ zav ; cu părul numai cîrlionți, cu doi 
; licurici în loc de ochi, cu nas cît un
■ bob de fasole. La 15, băiatul vecinu- 
• lui meu împlinește 9 ani și are de pe 
iacum două... mari supărări. Prima, că 
■am mîncat bătaie'în meciurile cu Ce
hoslovacia. O oră întreagă mi-a de
monstrat cîte cunoștințe tehnice are

j în materie. E teribil cîte știu copiii
■ de azil La vîrsta Iui mi se pare că

ti lui Nelutu»

aveam noțiuni precise numai despre 
regulamentul jocului de țurcă. De alt
fel, Neluțu, am uitat să spun că așa 
îl cheamă pe băiat, nu pierde nici un 
meci. Cînd nu plouă merge cu taică-: 
său la stadion. Cînd plouă urmărește 
meciul la televizor. Nu la un vecin, 
la al lor personal. Țaică-său a fost 
primul dîn curte care și-a cumpărat 
televizor. Pentru Nelu, așa spunea.

Dar n-am’.lățnurf.t care este cea de-a 
doua’ sup'ărâre a ■flnaruhii Ăi eu aftifc.:

OCTAVIAN SAVA
(Continuare In pag. a 2-a)

Campionatele internaționale de atletism ale R.P.R.
Concursul eultural-spprtiv

>ifre, date, aspecte din desfășurarea 
întrecerilor în Orașul Stalin

0 Primii oaspeți: atleții polonezi ți greci 
d Alte amănunte asupra întrecerilor

In uit mele săptămîni, aproape în 
jcare după-amiază, terenurile de 
>ort din orașul de la poalele Tîmpei 
tnosc o afluență de vizitatori cu to- 
1 neobișnuită. Trecătorul care s-ar 
>ri pentru cîteva minute în preajma 
ruia dintre aceste terenuri, și ar 
cerca să recunoască printre „prota- 
jniști" pe vreunul dintre sportivii 
■eferați, ar putea constata că de fapt 
ate figurile sînt noi. Poate că ar 
ițea constata același lucru și din oa- 
■care stîngăcii sau încercări „tehnice" 
îizbutite, des înțîlnite la cei ce 
incurcază. Dar, fără îndoială că cu

Ultimele noutăți înaintea întîlnirii de rugbi 
Re P. Romînă — Franța

© In vederea întîlnirii de duminică, 
igbiștii .noștri și-au continuat, pre- 
âtjrile. Astfel, marți di+pă-amiazâ .pe 
aoionul Tineretului, selecționabilii au 
■st prezenți la o ședință ac antrena- 
ent în care accentul a fost pus pe 
:săvîrșireq unor procedee-'tehnice ca 

pe exersarea unor scheme tactice, 
-a urinării de asemenea, cu țnuTtă a- 
riție, îmbunătățirea circulației.’ balo- 
ilui, în special pe Compartimentul 
eisferturilor. Au luat parte următorii 
cători: Peftciu, Buda, Rotaru, Sava, 
imescu, Cpstel Stănescu, Mateescu, 
'usek, Chiriac, Demian, Morarii, Cot- 
r, M Rusu, Vicol, Căpușan, Palo- 
mu, Mladin, Doruțiu și Marinache. 
a antrenament au participat de ase- 
enea, Barbu, lordăcbescu și Teofilo- 
ci. Ei au lucrat însă separat, într-un 
gim de efort mai ușor, deoarece sînt 
că nerestabiliți de pe urma unor 
tinderi musculare.
Antrenamentul a fost reușit. Selec- 
onabilii au manifestat o bună dis- 
>zi|ie de joc și au animat ai stric
te indicațiile celor doi antrenori 
ire răspund de pregătirea lotului, 
, Pădureanu și Gh. Pîrcălăbescu. 

greu s-ar dezlipi de locul de întrecere 
al acestora. L-ar reține vo oșia, ardoa
rea și entuziasmul cu care este dispu
tat fiecare set, fiecare probă atletică, 
fiecare balon. Firesc, pentru că nu e 
vorba de întreceri ale unor echipe par
ticipante în campionate oficiale, ci de 
întrecerile din cadrul Concursului cul
tura l-sportiv al tineretului, la care iau 
parte numeroși tineri muncitori și 
muncitoare, dintre care unii, poate,

VALENTIN PAUNESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Ne-au plăcut în special Costel Stă
nescu (foarte inspirat în -acțiuni), 
Marinache (prin jocul său în forță), 
Rusii (pentru spontaneitate), Mateescu 
și Cotter (pentru siguranța execuți
ilor). O comportare foarte bună a do
vedit-o și Penciu, complet restabilit, 
care a reintrat într-un regim obișnuit 
de antrenament, de altfel ca și Mo
rarii.

• Ieri, pe stadionul „23 August", 
lotul rugbistilor noștri a susținut un 
nou joc de verificare în compania 
formației Rapid București. Rugbiștii 
noștri își încheie astăzi pregătirile. 
Tot în cursul zilei de azi. Federația 
romînă de rugbi va stabili definitiv 
echipa care va fi opusă reprezentati
vei Franței.

0 Rugbiștii francezi selecționați în 
vederea întîlnirii de Ia București se 
află — de la Începutul acestei săptă- 
tnîni — la l’a is, unde participă la 
ultimele antrenamente de pregătire. 
In general, trebuie remarcat faptul că 
meciului de Ia 5 iunie i se acordă o 
importanță deosebită, lin amănunt 
semnificativ în această privință îl.

• In urma concursurilor de selecție 
care au avut loc la sfîrșitul săptâmînii 
trecute la Budapesta, Federația de atle
tism a R. P. Ungare a comunicat nu
mele celor 10 atleți care vor evolua 
la cea de a Xll-a ediție a ^internațio
nalelor” noastre. Pentru noi, fi
gura centrală a lotului maghiar este 
aruncătorul de disc Ferenc Klics, care 
a participat, pînă acum, la 9 din edi
țiile Campionatelor obținînd de fiecare 
dată medalia de aur. Klics se află 
și acum în formă bună ; dovadă rezul
tatul de 55,67 m pe care l-a înregistrat 
săptămînile trecute. Iiotul R. P, Ungare 
mai cuprinde pe: Zzygmond Nagy (a- 
runcarea greutății), Tibor Balajca (20 
km marș), Gisela Sas vâri (400 și 800

constituie faptul că Ia București și-au 
anunțat sosirea ziariști -repnezentînd- 
numeroase cotidiene și reviste din 
Franța.

• Lotul rugbiștilor franejp va sosi 
tn capitala țării noastre vineri seara, 
pe calea aerului. Iată Iotul definitiv 
care se va deplasa: Vannier, Rancoule, 
Guy Boniface, Bouquet, Dupuy, Al- 
baladejo, Lacroix, Danos, Moncla, Ce
laya, Crauște, Monmejat, Larrue, Bar- 
riere. De Gregorio, Domenech.
_ • La Tntllnirea R.FN Romînă — 
Franța vor asista și membri din con
ducerea Federației Internaționale de 
Rugbi Amator în frunte cu d. Rene 
Crabos, președintele F.I.R.A.

a Arbitrul principat al întîlnirii a 
fost stabilit în persoana lui Silvio 
Pozzi (Italia). Acesta este așteptat 
la București în cursul zilei de vineri.

0 Cu prilejul întîlnirii R.P. Roniî- 
ne — Franța, la București va fi pre
zent șl 4. Ch. Fouquier, președintele 
comisiei tehnice a F.I.R.A. Acesta va 
ține în zilele de 7, 8, 9, 10 iunie un 
ciclu de referate tehnice Ia care vor 
participa toți arbitrii de rugbi din 
București, " -----  

m), fostul recordman al lumii de la 1.500 
m la 10.000 m, Sandor Iharos, ludith 
Bognar (disc), Antonia Munkasi (100 
m și 200 m), Gerhart Hecker (3.000 
m obstacole), Attila Simon (800 in și 
1.500 m), Gyorgy Kiss (800 m și 1.500 
m). (Continuare In pag. a 4-a) !

Astăzi, pe stadionul Republicii, 
meci international de handbal : 

Schleswig-Hollstein — Selec
ționata orașului București

O selecționată masculină de handbal 
în 11 a regiunii Schleswig — Hollstein 
din ft. F. Germană va întreprinde în- 
cepînd de azi un turneu în țara 
noastră. Handbaliștii vest-germani vor 
evolua azi după-amiază pe stadionul 
Republicii unde vor întîlnl o selecțio
nată a Capitalei. Meciul va începe la 
ora 18,38.

In continuarea turneului lor jucătorii 
din Schleswig—Hollstein vor juca dumi
nică după-amiază la Făgăraș, în com
pania selecționatei orașului. Această 
partidă, care incepe la ora 18, este

• Din motive de ordin tehnic, îrf 
programul de desfășurare a concursu
rilor a intervenit o modificare : seriile 
probei de 400 m femei se vor disputa 
în ziua a II-a (de la ora 20,00), finala

așteptată cu mult interes la Făgăraș șl 
pentru motivul că, în această zi, echipa 
Chimia din localitate va primi tricourile 
de echipă campioană a țării.

Dinamoviada de tir de la Leipzig
Intre 1—10 iunie se va desfășura la LcipA 

zig Dinamoviada de tir, competiție tradițio
nală a trăgătorilor din țările socialiste. Pet> 
tru a participa la această întrecere, astăzi 
urinează fă păiăsească Capitala lotul dina-, 
moviștilor noștr’ compus din 19 trăgători și 
trăgătoare. Vor face deplasarea, printre alții, 
V. Panțvru, C. Antonescu, I. Văcaru, N, 
Rotaru, P. Mocuță, G. Maghiar, T. Jeglinschi, 
precum și Jaqucline Zvonevschi, Paraschiva 
Almășan, Aurelia Cosma și Teodora Nae. t



Camp’onatele internaționale ale R.P.R.

t Campionatele internaționale de gînd astfel concluzii asupra valoni 
gimnastică ale R. P. Romine nu ș-au lor. In această situație ne găsim și 
bucurat în acest an de aceeași parti.- noi: la fete am putut stabili care este 
cipare valoroasă ca în 1959 șt nici gimnasta care să poată completa e- 
chiar de cea anunțată și .așteptată, chipa R. P. R. Dar cea de a lll-a 
Unii dintre gimnaștii și gimnastele ediție a campionatelor noastre inter- 
invitate n-au venit, cei mai mulți re- naționale trebuia să fie o^ competiție 
(muți de competiții și concursuri in/, de mare amploare,reala. verificare

„internaționalele" noastre au întrunit 
un număr de concurenți mai redus, 
nume mai puțin cunoscute (excepting 
pe Sonia Iovan, Ingrid Fost și Fre
deric Orendi) și a suse tat astfel 
mai puțin interes. Se naște 

____ “ 
competiție ? In parte, da. 
acest lucru, ne gîndim că 
toate țările participante și-au 
„speranțele" (R. Cehoslov

terne si internaționale. In felul acesta, '.înaintea Jocurilor Olimpice, cu parti-
’ . < .. - 1 .. .‘t ninni-n A r» nrtrno mînă Driviifl ri i H

WdTH
Cupa „Ctel de al IlI-lea Congres al P.M.R.44 

a revenit voleibaliștilor de la Dinamo
dar in al doilea, greșelile se succed șl 
scorul ajunge 11-2 pentru Dinamo, a- 
poi... 14-14 șl 16-14 pentru Dinamo. In
constanța echipelor noastre se face din 
nou văzută în această partidă : Pro
gresul cîștigă al treilea set cu 15-4/ 

- dar, după o luptă pas onantă, le pierde 
pe celelalte două cu 12-15 și 11-15, ast
fel că Dinamo învinge cu 3-2 și cuce
rește cupa „Cel de al treilea Congres 
al P.M.R." Iată ...............

Dinamo 
Progresul 
Rapid 
C.p.A.
Victoria'
Constructorul

Ultima etapă a cupei „Cel de al 
III—lea Congres al P.M.R." organizată 
de Federația --romină de volei in cola
borare cu clubul Dinamo, s-a consumat 
ieri după-armază pe terenurile șl in 
sala Dinamo.

Pe terenurile din parc s-au jucat me
ciurile Rapid—Victoria și C.C.A.-Con
structorul. Feroviarii au părăsit terenul 
Înv nși cu 3-2 (11-15, 15-10, 4-15, 15-8,
15- 10), iar C.C.A. a ciștlgat in fața 
Constructorului cu 3-1 (13-9, 15-12, 8-15.
16- 14). In aceste condiții, era decisivă
partida Dinamo—Progresul, care s-a ju
cat mai tirzlu in sală. • •

Progresul a Început bine și. ca ur
mare, a ciștlgat primul set cu 15-12,

mult, fiindcă a fost obținută în
tr-o companie de valoare medie. To
tuși, se, poate spune despre Orendi 
că. are un nivel satisfăcător de pre
gătire, că este constant;. (Cu o șăptă- 
mînă în urmă a ocupat locul II în-- 
tr-un concurs internațional la Buda
pesta), Zamfir și Tohăneanuîn linie 
ascendentă, s-pu comportat satisfă- 

cipare de prima mînă. Privită din ' câtor, ca și tînărul Cezar Cernușca,
acest punct de vedere, competiția nu a cărei lipsă de rutină în marile în

treceri și-a spus însă cuvîntul.
Și Jn _ privința gimnastelor consta

tările sînt bune. Sonia lovan a con
curat bine (cu puține zile înainte fu
sese bolnavă), a dat tot ceea ce a' 
putut. Ea nici nu a fost — după pă
rerea noastră — inferioară învingă
toarei _ Ingrid Fost decît la sărituri”. 
Componentă de bază a echipei R.P.R., 
Sonia lovan a arătat încă o dată 
că știe să lupte cu multă putere și 
voință pentru . culorile, patriei. După 
o întrerupere în pregătire, Elena Ni- 
culescu a reintrat în activitatea com- 
petițională în mod satisfăcător. Mun
cind cu mai multă tragere de inimă 
decît pînă acum, Elena Niculescu își 
va putea relua locul printre primele 
gimnaste ale țării și chiar în echipa 
reprezentativă.

Am prezentat în acest concurs și 
două elemente tinere: Emilia Scor- 
țea și Marina Bibire. Ele au fost, în 
general, în nota concursului, la ni
velul său. Prima și-a cucerit însă a- 
precierile unanime ale publicului și 
tehnicienilor, mai mult decît a doua. 
Emilia Soorțea a evoluat cu destulă 
siguranță, a dovedit că lucrul în ca
drul lotului R. P. R. i-a ajutat, a 
făcut să-i crească cunoștințele. Nu 
același lucru se poate spune însă și 
despre Marina Bibire, .care a concu
rat foarte emoționată, stăpînită de 
trac. Poate tocmai de aceea, a și 
ratat, unele exerciții, Sîntem de părere 
că, la ora actuală, Emilia Scorțea 
are o valoare inai ridicată decît Ala
rma Bibire. Dacă aceasta este și pă- 

............................ ') fi
a

și-a atins scopul, ceea ce este bine 
să fie reținut de federația noastră 
de gimnastică, care să tragă învăță
mintele cuvenite.

in întrecerile de sîmbătă și dumi
nică am remarcat cîteva elemente de 
viitor. Este vorba în primul rînd de 
Adolfina Tachova, o gimnastă tînără. 
In lucrul căreia se vede mult școala 
campioanei mondiale Bosakova. Ea 
este sigură, lucrează degajat, are

__  r_y_____  _______ : atunci, 
Întrebarea : și-a atins scopul această 

‘ . Spunînd 
aproape 

____ ,____ ..................... . verificat 
„speranțele" (R. Cehoslovacă pe Ta- 

! ohooa și Ruzsickova, Uniunea Sovie
tică pe Makalati/a și Kaceahidze, „ . ._ , ..
R. P. Ungară pe Ducza etc.), tră-„; exerciții grele. Este mai bine pregă-

Dinamo a întrecut

Campionatele de pistă 
ale Capitalei încep sîmbătă
Velodromul Dinamo din Capitală 

găzduiește, începînd de sîmbătă după- 
amiază, campionatele de pistă ale 
orașului București. Ba această compe
tiție vor participa cei mai ’ buni pis- 
tarzi în frunte cu membrii lotului 
olimpic. Iată programul primelor două 
zile de concurs :

Sîmbătă ora 16: viteză seniori, se- 
mifond, seniori, 500 m juniori și ur
mărire pe echipe juniori.

Marți ora 16: 1.000 m cu start de 
pe loc seniori și urmărire individuală 
juniori.

tită la exercițiile impuse. Anatnaria 
Fegherazzi a fost mult aplaudată în
deosebi pentru exercițiul său de la 
sol. Constantă la toate aparatele, 
Anarnaria Fagherazzi a dovedit că 
victoriile sale asupra primei gimnaste 
a Italiei — Miranda CiCognani — 
au fost pe deplin meritate. Ea este 
la ora actuală cea mai în formă 
sportivă din țara sa. De la băieți am 
remarcat pe concurență sovietici, 
ambii inembri ai lotirliu olimpic, pre
cum și pe maghiarul ■ K.eszthelyi foar
te bun la sărituri. Sub așteptări ne-a 
apărut Olga T.ass-Lemhenyi, a cărei 
experiență putea s-o ajute mai mult, 

ica și O acar Vrbenski, care a prezen
tat un exercițiu valoros numai la 
inele.

Reprezentanții țării noastre au evo- 
Orendi a 
bun con-

luat cu succes. Frederic 
fost în mod evident cel mai 
curent. A fost destul de sigur pe 
exerciții,' a lucrat cu voință de a în
vinge. Locul I pe care l-a obținut 
este — fără îndoială — o performan
ță, dar ea nu trebuie să încînte prea

_ rerea antrenorilor, atunci ea poate

1.
2.
3.
t.
5.
«.

glasamentul final :
Sil 13: s -----
5 3 Z 12: 7
5 3 2 12: 8
5 3 2 11: 8
3 2 3' 8:12
505 2:15

<284:229) 9 
(2*5:213) S - 
(263:222) 8 
(216:24*) S 
(231:259) 7 
(147:247) 5

sute de spectatori prezenți roviarjj ia al „doilea. In pluș, Rapid, 
a jucat fără Phcon și Drăgap.

Considerăm că organizarea meciiț- ; 
. lui j îri incinta velodro.mulpj, în , 
timpul unor antrenamente de.,ciclism, 
nu a fost de loc inspirată. De multe 
ori se fntîmpja ca mingea să ajungă, 
pe pista velodromului și să încurce 
în mod vizibil antrenamentul cicliș
tilor. In plus, nici stația de radio* 
amplificare, nu a fost bine pusă la 
punct, ceea ce a adus perturbări bunei 
desfășurări a meciului. — m. t. —

Cit ? va
marți după-amiază țn tribunele ve
lodromului Dinamo au asistat la ulti
ma partidă de campionat disputată 
în acest sezon în Capitală; Dinamo— 
Rapid. Victoria a revenit primei e- 
chipe cu 3-1 (14-16, 15-6, 15-9, 15-9).

Ambele echipe și în special Rapid, 
au jucat fără prea multă convingere. 
Ca urmare, nici spectacolul nu a fost 
la înălțime. Echipele au însă unele 
circumstanțe atenuante; dinamoviștii 
sînt la primul joc în aer liber, iar fe-

Cifre, date, aspecte din desfășurarea 
întrecerilor în

„Necazurile
(Urmare din pag.-I)

Nelu este înotător... Merge în fiecare 
zi la ștrandul „Tineretului". Știți, a- 
colo- pe mine nu m-au primit.-E un 
loc special pentru tinerii sportivi. Nelu 
e tînăr sportiv. De mine ziceau că nu 
sînt nici așa de tînăr, nici așa. de 
sportiv, lama merge la bazinul aco
perit Floreasca, el fiind membru al 
unei asociații sportive

Amicul meu face parte și din echipa 
de gimnastică a școlii. A cîștigat 
Îiremiu] I la o competiție interșco- 
ară. Nelu e de altfel obișnuit cu pre

mise. A luat în fiecare clasă premiul 
al H-lea (Nu i-au dat premiul întii 
din cauza notei ’ la purtare. Eh, se 
mai întîmplăl). ’Cînd era mai mic' a 
cîștigat și două concursuri de troti
netă. Acum visează să se claseze pe 
locul întîi, într-unul de ciclism. De 
ziua lui, taică-său i-a promis că-i 
cumpără o bicicletă. Și obișnuiește să 
se țină de cuvînt.

Dar tot n-am lămurit ce i-a prici
nuit a doua supărare.

Lui Nelu nu-i place numai să asiste 
la meciurile de fotbal, el vrea să și 
joace. A fost înscris la o echipă de 
pitici. Bun. Dar antrenamentele i se
par prea puține la număr. Și atunci,! 
fntr-un elan sportiv, dat fiind -căJ 
mingea era încuiată în șifonier, și-a j 
alcătuit una dintr-un ciorap umplut! 
cu cîlți. Strada a devenit stadion,4

lui Neluțu
patriț. ghiozdane, au marcat porțile și 
meciul a început furtunos în uralele 
entuziaste ale „preșcolarilor" din car
tier și în claxoanele insistente ale 
mașinilor care treceau pe acolo.

Ei bine, închipuițl-vă, icînd scorul 
a ajuns la 13—12 plus un geam spart, 
a . ” ..... '
sfîrșitul meciului, fără să lase echi
pele să se alinieze în mijlocul terenu
lui, a rechiziționat pur și simplu cio
rapul (pardon, mingea) și a cerut 
țîncilor să lase joacă în stradă, pe 
unde trec mașinile. Pe urmă a vor
bit cu părinții să-și ducă copiii la so
larul din apropiere și să nu-i lase 
pe stradă.

— Auziți nedreptate 1 s-a îmbufnat 
Nelu. Să hu ne dea voie să jucăm 
fotbal pe stradă!

Ihtr-adevăr. Auziți nedreptate I Să 
mergi la un ștrand special amenajat 
pentru copii, să fii într-o echipă de 
pitici, să faci sport la școală, să-ți 
placă aeromodelismul și să-l practici 
la Palatul pionierilor, să pleci în fie- 

' care vâră în tabără iar nenea mili
țianul să nu-ți dea voie să joci fotbal 
în stradă, și, să te trimită, la un so
lar. E strigător la cer ! Nu ?

apărut milițianul. Fără să fluiere 
rșitul meciului, fără să lase echi-

considerată o viitoare componentă 
echipei R. P. R.

ELENA MATEESCU

(Urmare din pag. I)

n-au mai concurat n ciodată pe terenul 
de sport.

Pe bună dreptate — ne spuneau zi
lele trecute, activiștii consiliului oră
șenesc U.C.F.S. Orașul Stalin — că 
această competiție de mase a stîrnit 
un deosebit interes în rîndurile tine
retului. Pînă la ora actuală, la startul 
întrecerilor s-au prezentat peste 10.000 
de tineri. In multe locuri (uzinele 
„Steagul roșu", „Strungul" etc.) des
chiderea concursului a căpătat spon
tan, caracterul unei adevărate sărbă
tori a tineretului. In majoritatea ca
zurilor întrecerile s-au desfășurat pe 
secții de producție.

Sportivii de la „Flacăra Roșie«<

Simion lucrează 
avea 16 ani. Cei 
,,A crescut o dată 

cu colectivul". Fruntaș în producție. 
Petre Simion se află printre acei neo
bosiți muncitori care contribuie la re
alizarea de economii în

In fiecare lună
800 m ață.

★
colț al fabricii

(Urinare din pag. 1) Fotbalistul Petre
în. fabrică de cînd 

dovedit de nenumărate orj că aceste măi în vîrstă spun: 
cifre pot fi necontenit depășite". ‘ “ “* ”

Dar nu numai Constantin Bratti 
se numără printre cei mai buni spor
tivi și vrednici muncitori. Voleibalis
tele Mia Preda și Ecaterina; Rog sînt 
binecunoscute în întreaga fabrică 
pentru succesele realizate în producție. 
Aceste două sportive s-au angajat în 
urma apariției proiectului de Directive 
să obțină maximum de calitate la pro
dusele pe care le execută. Aproape în 
fiecare secție și atelier sportivii sînt 
la loc de frunte. Elena Florescu — 
voleibalistă, Maria Irimescu și Du
mitru Ilinescu — șahiști, Atanase Ma- 
rinaș — atlet, fon Btidtișan, Alexandru 
Frați lă și Cârol Pese — jucător de 
tenis de masaj sînt doar cîțiva dintre 
numeroșii tineri din fabrica „Flacăra 
roșie" care se mîndresc atît cu suc
cesele obținute în producție cît și cu 
cele de pe terenurile de sport.

călțâminie, 
peste plan

întrecereaIn orice 
socialistă cunoaște un mare , avint. Fa
brica face parte din cele 19 întreprin
deri care au lansat chemarea la între
cerea socialistă în cinstea celui de al 
IlI-lea Congres al P.M.R. și este de
ținătoarea pentru a doua oară a stea
gului de întreprindere fruntașă pe ra
mură. Alături de toți ceilalți muncitori, 
sportivii de la „Flacăra roșie" s-au a- 
vîntat cu elan în întrecerea ce se des
fășoară în cinstea celui de al IlI-lea 
Congres al P.M.R.

Din joi în joi • Din joi în joi • Din joi în joi

Orașul Sfalin
In toate cele 73 de asociații,; între

cerile au fost folosite ca un bun prilej 
de înviorare a activității sportive în 
general. In 
rînd să-și 
desfășutare 
gulamentul 
numeroase 
amenajînd 
Astfel, membrii 
Tractorul șî-au amenajat prin muncă 
voluntară două terenuri de volei, un 
teren de tenis de cîmp, și un. teren de 
handbal redus. Asemenea inițiative 
au putut fi ’întîlrtife: și în alte asociații 
ța: Steagu] roșii, Electrica, Flacăra1, 
Timișul, Tîmpa, înfrățirea. Aurora, 
Bîrsa, Voința etc.

In alte întreprinderi și instituții, con- ’ 
siliile asociațiilor ’sportive în colaborare 
cu organizațiile sindicale și U.T.M. s-au 
angajat ca în perioada desfășurării 
întrecerilor din cadrul Concursului cul
tura l-sportiv să fie atrași în mișcarea 
de cultură fizică și sport numeroși 
tineri și tinere. '.Creșterea human > 
de membri LLC.F.S. este o preocup; e 
permanentă și în activitatea asocia
țiilor sportive Steagul' roșii, Metrom, 
Spartac, Postăvarul, Aripile C.F.R. 
eic. ’

In Orașul Stalin prima etapă a 
Concursului cultural-sportiv este în 
plină desfășurare. La fotbal, volei, 
popice, tir, tenis de masă, șah etc. 
întrecerile sportive s-au desfășurat 
într-o atmosferă însuflețită și entu- ■ 
ziastă. La uzinele „Steagul roșu" or
ganizarea primei etape a Concurstrlul 
cultural-sportiv a fost excepțională. 
Lucruri bune pot fi scrise în această 
direcțe și despre asociațiile sportive 
Răsăritul, Tractorul, Strungul, Poli
grafia, Dezrobirea, Postăvarul și altele.

Cifre, date, aspecte dintr-o însufle
țită competiție sportivă. Tineri și tinere 
se întrec pe terenurile de-sport, petrec 
ceasuri întregi pregătind repertorii 
bogate și variate îrt cadrul brigăzilor 
de agitație artistică; toți dorind ace
lași lucru : să întîmp ne cel de al 
lll-lea Congres al P.M.R. cu cinste 
și cu realizări deqSebite în toate dome
niile de activitate.

unele asociații, tinerii do- 
creeze condiții optime de 
a probelor cuprinse în re- 
competiției, au efectuat 

ore de muncă voluntară, 
noi baze sportive simple, 

asociației. sportive

„Apărîndu-și“ șansele fără pic de convingere, echipa Morile unite 
din Craiova a primit 12 goluri în meciul cu fotbaliștii de la 

■ Electroputere.

— Puteai măcar pe cel de al 12-lea să-l tragi la ..păianjen**! 
^După țoi'espondenJele trimise de Constantin Popescu, Al. Popescu și Procopie

Activitatea sportivă a asociației 
,,Sănătatea “ se axează numai pe 
șah, negii jind celelalte discipline

— Cred că dacă ne așezăm aici n-o 
sâ mai aibă nimeni ceva de spus...

Beneneseu). -

Fiind chemată și telefonic pentru a se prezenta pe teren în meciul 
cu Flacăra-Făget, echipa „Sticlarul" din Tomești a făcut pe ,,n-aude, 

n-« vede“...

.—. Aloo/?/... Da, aici Sticlarul-Fabrica 1 .. Te - ascult ,.Flacăra*... Cuum ?... 
Echipa noastră nu e incă pe teren ???...

Desene de MATTY



Se reia campionatul categoriei
— - — — • •

A

Azi, în Capitală, două jocuri atractive:

ș«
București—Petr olul Ploești (ora 17, pe stadionul Dinamo)
C. C. A.—Progresul (ora 20, pe stadionul Republicii)

Stadionul Dinamo găzduiește duminică 
un important concurs 

de dirt-track și obstacole
Așteptat cu deosebit interes con

cursul de dirt-track și obstacole nu a 
putut avea Ioc duminică din cauza 
ploii. Organizatorii au fixat o nouă 
dată de desfășurare: duminică 5 iu
nie ora 10. Să sperăm că vremea nu 
va mai împiedica desfășurarea între
cerilor și că vom putea asista la 
spectaculoasele probe de dirt-track și 
obstacole. Perioada aceasta de între
rupere a folosit totuși concurenților: 
ei s-au antrenat cu seriozitate și vor 
putea realiza la 5 iunie un spectacol 
de calitate.

Obstacolele noi amenajate pe pista 
stadionului Dinamo sint mult .mai difi
cile decit cele care au compus par
cursul primului concurs. Parapetul 
mare de 3 m. are în partea 
rioară două „dealuri" (în stil
mader"), iar pantele sînt foarte încli
nate; în mijlocul scării a fost 
dus un nou parapet de 1,5 m; 
lurile" — • obstacol nou

pune la un sever examen îndemînarea 
alergătorilor etc.
• Pe pis4a stadionului Dinamo — 
special amenajată pentru întreceri —■ 
vor evolua cei mai buni motocicliști 
din țara noastră. Gli. Ion, Gir. lonijă, 
Mihai Dănescu, Gh. Votculescu, G. 
Mormocea (C.C.A.), Mihai Pop, Mir
cea. Cernescu, Constantin Nedelcn, 
Joșii Popa, Ludovic Szabo, Tudor 
Popa, Vasile Szabo (Dinamo), Barbu 
Predescu, Șt lancovici, H. Sitzler, 
C. Radovici (Metalul), Al. Șinca, Șt. i 
Berger, Niculici (Voința), Ăl. 
(Constructorul) — iată numai o 
te djntre valoroșii concurenți. 
vor participa la întrecerile de pe 
diontii Dinamo.

Biletele vîodute pentru concursul 
din 29 mai sînt valabile la întrecerile 
din 5 iunie. S-au pus de asemenea 
în vînzare bilete la casele din Calea 
Victoriei 9 (agenția Pronosport), str. 
Ion Vidu și șos. Ștefan cel Mare 
(stadionul Dinamo).

totdeauna 
la, Ploești,

7. Petrolul 17 8 5 4 25:18 17
8. Rapid 19 5 7 7 28:27 17
9. Dinamo Buc. 18 4 9 5 22:22 17

10. Progresul 19 4 4 9 28:31 16
11. Minerul 19 4 4 9 21:32 14
12. Jiul 19 2 4 11 15:42 10

prilejuitfotbal din Capitală o întîlnire care a
întreceri echilibrate. In tur, 
Dinamo a cîștigat eu 2—0.

Astă-seară se reiau programările în 
nocturnă pe stadionul Republicii. E- 
ohipa C.C.A. (căreia jocul în nocturnă 
îi va folosi înainte de plecarea în tur
neul din Italia, unde va juca și la lu
mina reflectoarelor) primește replica 

• formației Progresul București.
Iată cum se prezintă clasamentul ca

tegoriei A înaintea 
din Capitală :
1. CCA
2.
3.
4.
5.
s.

Amatorilor de
se oferă azi un program de calitate: 

ouă partide de categoria A (eompe- 
ție care se reia după o întrerupere 
e aproape patru săptămîni) în care 
rolueoză formații de valoare: eani- 
ioana republicană Pe4rolul Ploești, ae- 
■alul lider al clasamentului C.C.A. și 
>rn>ațiile bucurețtene Dinamo și Pro- 
resul;
Partida dintre Dinamo și Petrolul 

loești se dispută pe stadionul Dinamo 
teepînd de la ora 17 (în deschidere', 
e la ora 15.15, retorul finalei câni- 
tocatului de juhidri al Capitalei, între 
thipele Rapid și Știința). Meciul Di- 
amo —- Petrolul Ploești este așteptat 
* un legitim interes, fiind vorba de

Sferturile de finală
meciurilor de «si ale Cupei R.P.R

Pop 
par
care 
sta-

Intrecerea

Steagul 
Farul 
Dinamo 
UTA 
Știința

roșu

Bac Au

de fotbal44:20
41:29

19 14 2 3
II 3
8 5 4 90:28 
744 23:24
7 5 4 20:20
595 24:28

19
19
19 
îs
19

30
24
21
20
19
19

La sediul Federației
avut loc ieri tragerea la sorți 
meciurilor din cadrul sferturilor 

la

juniorilor
Duminică, optimile de finală

începe turneul final-a) campionatu- 
li republican de juniori pe • 1960. 
stăzi, echipele I.M.U.M. Medgidia și 
lectroputere Craiova susțin între ele 
' :e preliminar, iar duminică 5 iit- 

,se vor desfășura intîlnirile din 
drul optimilor de finală, după ur- 

iâ torul program :
Dinamo Suceava—C.S.M.S. Iași, 
mamo Bacău—C.S.M. Galați, C.F.R. 
Juj—C.S.M. Baia Mare, U. T, A- 
id—Rapid Oradea, Campioana

Tg. Mureș, Cam- 
Hunedoara — Cam- 
Ploești, Dunărea

giunii Stalin—C.S. 
pioana regiunii 
pioanar regtinij
Giurgiu — învingătoarea din jocul 
preliminar, Campioana orașului Bucu
rești—I.M.S. Cîmpuîung Pitești.

a 
a 
de finală ale Cupei R.P.R. 
fotbal.

lată programul meciurilor: Di
namo Bacău—Știința Cluj (la Bucu
rești), C.C.A.—Progresul (la Bucu
rești), Minerul Lupeni—Dinamo 
Obor (la Orașul Stalin), Ditiamo 
București—Știința Timișoara (n-a 
fost încă stabilită localitatea de 
disputare). Data la care se vor 
disputa sferturile de finală va fi 
anunțată ulterior

supe- 
„dro-

intro-

GALA 
ELU1 DE AL

AL

IN CINSTEA 
11I-LEA CONGRES 
P. M. R.

Clubul sportiv Rapid din Capitală 
ganizează în zilele de 4, 5, 11 și 12 
ude. în sala Ciulești o interesantă 
dă de box în cinstea celui de al 
l-lea Congres al P.M.R. La compc- 
jie.. participă cele mai bune formații 
c cluburilor sportive din București : 
iw «ul, Metadul, Constructorul și
r La întrecerile care sînt dotate
ț „Cupa Congresului” iau parte o 
rie de boxeri fruntași ca Marin Ion 
impion republican, Dumitrescu Mihai 
Motoc Nicolae, campioni de juniori 
țării, Zaharia Petre, Bariciu Ale- 

indru, Eremia Octavian, Rizea Du- 
itru ele.
Programul zilei de sîmbătă cuprinde 
tîlnirea 
tminică 
»pid și 
Ora de 
►30.

te la jocuri juniorii născuți 
în anii 1941—42'—43 sau mai tineri, 
cu avizul medicului. Juniorii care au 
luat parte la jocurile ofciale ale e- 
chipelor de seniori (de trei ori con
secutiv sau de 5 ori alternativ) nu 
au drept de joc în campionatul de 
juniori. In caz de egal fate după 90 
de minute de joc, meciul se va pre
lungi cu două rgprize a cîte 15 mi
nute fiecare. Dacă egalitatea se men
ține și după prelungiri, se califică 
pentru etapa următoare echîpa mai 
tînără.

! h Uh 1; I-I CM

Metalul —- Progresul, iar 
ae disputa întrecerea dintre 
Constructorul.
începere a foet fixata pentru

' 1b cinstea celui de al lll-lea 
Congres al P. M. R.

I interesantă competiț’e 
in Cap'ta ă

I

Clubul Rapid București organizează 
cinstea celui de al lll-lea Congres 
P.M.R. o competiție de handbal în 
la care participă echipele Dinamo, 

C.A., Politehnica și Rapid.
Primele meciuri se vor desfășura 
tăjii începînd de la ura 17 pe terenul 
«•Iești (din spatele teatrului) după 
niătorul program : C.C.A. — Rapid; 
n«mo — Politehnica.

A.

V

Locațiune de bilete
• Biletele pentru 

R.P.R.----Franța și
meciul de rugbi 
meciul de fotbal 

Dinamo — Rapid (duminică pe stad. 
„23 August") se pun în vînzare de azi 
după-amiază la casele stadioanelor „23 
August*, Republicii, Dinamo, Giuleșli, 
agenția centrală Pronosport, agenția 
CjC.A. și chioșcul special din str. Ion 
Vidu.

• Biletele pentru jocul de fotbal 
Progresul — C.C.A. (avînd în deschi
dere meciul de handbal Sel. București 
— Schlesswig Hollstein) se găsesc de 
vînzare la casele stad. „23 August”, Repu. 
blicii. Dinamo, Progresul, agenția cen
trali Pronosport, agenția C.C.A. și chioș
cul din str. Ion Vidu.

• Biletele ou seria 43 vindute pen
tru jocurile amicale de fotbal C.C^4. 
—• Petrolul și Progresul — Dinamo, 
care urmau să aibă loc pe stadionul 
Republicii și care au fost contraman
date. sint valabile la programul de astă- 
seară de pe stadionul Republicii.

Echipa Progresul a cîștigat „Cupa Congresului”
Cea de a doua finală a competiției 

de șah interechipe, dotată cu „Gupa 
Congresului", a prilejuit aceeași iuptă 
dîrză ca și prima, deținătoarea tro
feului fiind decisă la limită și abia 
după consumarea partidelor întrerupte. 
„La pauză" — adică la încheierea 
rundei de duminică dimineața — 
scorul era de 3'/2 — 1 */2 în favoa
rea șahiștilor de la Progresul, dar 
cei de la Spartac aveau bune perspec
tive de a egala scorul, ceea ce ar fi 
făcut nec.sară o a treia confruntare... 
Iată însă că la jucarea întreruptelor 
— marți după-amiază — Sutiman 
n-a reușit să transforme în cîștig ■ 
avantajul de un pion avut în fața 
lui Pușcașii, și. astfel, echipa Progre
sului obține avantajul necesar cîști- 
gării întîlnirii. Scor final 5*/2—4‘/2 
pentru Progresul, care ocupă primul 
joc în întrecere. Pe locul doi — Spar- 
tac, iar pe locul trei — Știința.

Iată rezultatele individuale ale în
tîlnirii finale: M. Rădulescu (Pj — 
Bălanei (S) 1—0, Reicher (S) —
Botez (P) ‘A-'A, Gavrilă II (P)- 
Bondoc (S) 0—1, Sutiman (S) —•

Pușcașii (P) Bozdoghină (P) —
Rotaru (S) 1—0, Georgescu (S) — 
Nacht (P) 1—0, Țttcă (P) — Cră
ciun (S): 1—0, Ott (S) — Popescu 
(P) %—‘A. Margareta Teodoresci»
(P) — Doina Maier (S) 1—0, Dom
nița Antonie (S) — Elena Răducanu 
(P) i-o.

1ZI, DOUA JOCURI IN „CUPA CONGRESULUI”
Trei din cele patru meciuri progra- 
ate în clapa a JII-a a „Cupei Con
exului” pentru echipele masculine 

trebuit să fie amînale din cauza 
• oii'. Unul s-a disputat însă ma-rți 

tpă-amiază. Lotul R.P.R. a întîlnit 
terenul „Mao Țze-dun“ echipa Me

iul, dc care a dispus cu scorul de 
—49 (53—20). Celelalte două vor 
ea loc azi după amiază. Pe terenul 
iința de la ora 18 se întîlnesc eebi- 
•le Rapid și Știința, iar pe terenul 
*oieetantul (str. N. Filipescu-Nr. 44) 

ora 18,15 Petrolul și C.C.A.

Intîlnirile etapei a IV-a vor avea Ioc 
sîmbătă și duminică, astfel : sîmbătă, 
pe terenul Progresul, C.C.A.—Știința și 
S.P.C.—Petrolul Ploești, iar duminică 
tot la Progresul vor juca Metalul ții 
Progresul. Lotul R.P.R. va susține par
tida din etapa a IV-a, ca ți pe cele 
din etapele a V-a, a Vl-a și a VII-a 
în cursul săptămînii viitoare, în patru 
zile consecutive, constituind un antrena
ment în condițiuni asemănătoare Bal
caniadei de la Sofia.

In turnantă... Plutonul condus de H. Sitzler (Metalul București) iși disputa 
intiietatea in cadrul unei serii la dirt-track. Fază din concursul desfășurat pe 

stadionul Dinamo. Foto : T. Roibu

Meciuri spectaculoase în ultimele zile 
Congresului* Lale ,,Cupei

In ciuda întreruperilor cauzate de 
vremea nefavorabilă, ultimele zile ale 
competiției de tenis dotate cu „Cupa 
Congresului" au cunoscut un succes 
deosebit.

Numeroșii spectatori prezenți marți 
după-amiază la continuarea partidei 
Bosch—Țiriac — decisiva pentru 
primul loc — au fost' răspKtiți cu 
un spectacol dintre cele mai intere
sante. Întrerupt luni în primul set 
la scoru) de 5-4 pentru Bosch 
meciul a continuat pe distanța 
cinci seturi. de luptă îndîrjită. 
cîștigat Țiriac, dar numai după 
a făcut apel la toate rezervele sale
energie și la întreg arsenalul de lovi

a 
A 
ce 
de

Premii ••• Premii ••• Premii •••
Vă rezervăm astăzi un important 

capitol de premii și rezultate:

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT DIN 29 MAI

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronosport 
nr. 22, din 29 mai, au fost stabilite 
următoarele premii

6 variante cu 12 
rezultate exacte a 
cîte 
298,4 
11 
xacte 
4647/

r.iantelor depuse la concursul amintit 
mai sus aîl fost stabilite următoarele 
premii specială : ' - -

Cu 11 rezultate :
1 autoturism '„Mbsk'vici" și 10 
riante a cîte 3.762 lei

Cu
105.5

Cu
867.6

va-

•onosport
au-

17.621
l variante 

rezultate
: a eîte 425 lei,
,4 variante cu 10 rezultate exacte 

a cite 40 lei.
Fond de premii: 422,908 lei.

• I
REZULTATE SI PREMII LA FONDUL 

SPECIAL AL CONCURSURILOR 
PRONOSPORT DIN LUNA MAI

■- ■ ' ‘ * 1

Marți dimineața a avut loc tragerea 
din urnă pentru atribuirea fondului 
suplimentar în valoare de ,200.000 lei, 
rezervat concursurilor Pronosport din 
luna mai :

Concursul din care s-a făcut
nr. 18 din 1 mai 1960.

Pronosticurile extrase din
I—x; II—x; III—2; IV—2 ;
VI—x; VII—2; VIII—2 ;
X—1 ; XI—x; XII—1.

, In urma trierii și omologării va-

10 rezultate : 
variante a eîte 427 lei 
9 rezultate : 
variante a cîte 78 le»

Cîștigătorul
toturismul „Mos- 
kvici" va fi stabi
lit prin tragere 
la sofți din grupul 

, celor 11 variante cu
11 rezultate exacte. Cîștigătorul tra
gerii la sorți, va primi autoturismul 
„Moskvici" iar celelalte variante cu 
II rezultate cîte 3.762 lei.

După cum se vede, o săptămînă 
bogată în premii. O nouă serie se 
anunță pentru concursul Pronosport 
de duminică, al cărui program de 
mare atracție este cu adevărat pro
mițător.

trierea:

urnă : 
V—x; 
IX-x;

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

de ieri 1 iunie, au lost extrase diu 
urnă următoarele numere :

19 2 35 7 40
Numere de rezervă : 18
Fond de premii: 514.304

5
25. 
lei.

Rubrică redactată de I. S. 
Pronosport.

Loto-

furi. La reluare Bosch își adjudecă 
setul cu 6-4: El conduce și în urmă
torul (2-0 și 5-3), dar Țiriac reface 
surprinzător și cîștigă : 7-5. Setul trei 
revine clar lui Bosch: 6-2. Din acest 
moment al partidei, însă, tactica adopr 
tată de Țiriac începe să-și dea roa
dele. Alternînd seriile de baloane cu 
cele de lovituri tari, venind curajos 
ia fileu după primul serviciu și retu
ruri puternice (în special, la al doilea 
serviciu — moale — al adversarului), 
Țiriac reușește să păstreze mereu ini
țiativa. Treptat, jocul lui Boscfi slă
bește, loviturile sale nu maj au pre
cizia obișnuită și el nu-și poate face 
nici incursiunile la fileu, cu care re-; 
alizase puncte prețioase la ceilalți ad
versari. Țiriac cîștigă setul patru cu 
6-3 și ultimul cu 6-0. De remarcat că 
el n-a mai corn s greșeala de a slăbi 
alura jocului în mornentele cînd avea 
avantaj (la 4-0, de pildă) și a luptat 
cu aceeași energie. Fără îndoială, este 
primul meci bun al lui Țiriac în acest 
sezon (considerînd victoria la ceho
slovacul Korda ca fiind obținută în 
fața unui adversar mult mai puțin 
dificil).

Deși învins, Bosch ocupă primit! 
loc în turneul final, avînd un set- 
averaj mai bun. Clasament: 1. Bosch 
2 victorii (8-3) ; 2. Țiriac 2 v. (7-5) ; 
3. Năstase 2 v. (6.-5) ; 4. Gh. Viziru- 
0 v. In ultimul său meet, Năstase l-a; 
întrecut pe Gh. Vizirii cu 6-0. 6-3,
3- 6, 7-5.

Cu toate că a fost întrecut de Bardan 
cu 0-6,3-6,6-0, 8-6,6-4. Marin Viziru o- 
cupă locul 5, cîștigînd seria sa (a Il-a) 
cu 2 victorii, la egalitate cu învinsul său 
d rect T. Bădin. Acesta l-a întrecut 
pe Rakosi cu 6-1, 6-3, 3-6, 6-1. Grupa 
a IlI-a (și locul 9 în concurs) au re
venit lui Gh. Cobzuc, la a treia vic
torie : 6-3, 6-0, 8-6 cu Stapciu.

In ultimul meci al turneului femi- 
nin, Eva Stăncescu a întrecut-o pe 
Julieta Namian cu 2—6, 8—6, 6—3, 
cucerind a treia victorie și primul loc 
în clasament. Urmează: 2. Julieta
Namian 2 v.; 3. Hermina Brenner 
1 v.; 4. Irina Ponova 0 v. * —

Ieri s-a încheiat și proba de dublu 
bărbați. Semifinale: Gh. Viziru, Ți- 
riac-Bosch, Caralulis 6—4, 6—4, 6—3; 
Bădin, Cobzuc-Năstase, M. Viziru
4— 6, 6—2, 6—2, 3—6, 6—2. Finala: 
Gh. Viziru, Țiriac-Bădin, Cobzuc 7—5, 
6-4, 3—6, 6—2. (rd. v.)



Miine încep la Sofia i

Campionatele europene feminine de baschet
Turneu preolimpic de box

la Budapesta
Boxerii romîni vor fi prezenți

la numeroase întîlniri internaționale
părțile în două serii de eîte cinei, ur- 
mind ca primele trei din fiecare serie 
să-și dispute titlul 
într-un turneu final.

Deschiderea festivă
Va avea loc vineri la

De marți aerogara 
cunoaște o mare animație. Sosesc echi
pele care se vor întreee pentru titlul 
de campioană europeană. Echipa

’î SOFIA, 1 (prin telefon). Timp de 
) zile, între 3—11 iunie, capitala R. P. 
bulgaria va găzdui > nouă competiție 
internațională de mare amploare. Este 
țVorba de campionatele europene femi
nine de baschet. In vederea bunei des
fășurări a întrecerilor a fost alcătuit un 
icomitet de organizare, avînd în frunte 
rie . varășa Rada Todorova — preșe
dinta Comitetului femeilor bulgare. Pe x ___  ____ ____
lîngă acest comitet mai activează și o R.P.F. Iugoslavia a sosit însă cu cîteva 
Serie de comisii tehnice. Diferite în
treprinderi din Solia au luat sub pa
tronajul lor echipele participante.

La actuala ediție a campionatelor 
europene iau parte 10 țări : Belgia, 
R. Cehoslovacă, Italia, R.P.F. Iugosla
via, Olanda, R. P. Polonă, R. P. Ro
mînă, R. P. Ungarii, U.R.S.S. și R. P. 
Bulgaria. Cele 10 formații vor fi îm-

de campioană

a campionatelor 
ora 18,30* 
de lîngă Sofia

zile mai înainte, pentru a susține me
ciul revanșă cu echipa R. P. Bulgaria. 
Ca și la Belgrad, victoria a revenit 
reprezentativei R. P. Bulgaria, de astă 
dată la un scor strîns: 61—56. Repre
zentativa R. P, Romîne este așteptată 
în cursul zilei de joi.

Astăzi începe la Budapesta un inte
resant turneu preolimpic de box la 
care părtic’pă cîte doj' boxeri' din 
U.R.S.S., R.P. Polonă, R. Ceho
slovacă, R.P. Bulgaria, R.P. Romînă, 
R.P.F. Iugoslavia, Suedia, Austria, 
Finlanda și R-P. Ungară. Printre par
ticipanți se află o scrie de' boxeri va
loroși ca Torok, Kellner (R.P. Unga
ră), Olech, Soboliev (R.P. Polonă), 
Norling (Suedia), Feofanov (U.R.S.S.) 
și Weiss (Austria). La această com
petiție R.P. Romînă va fi reprezen
tată de Vasile Neagu (semimijlocie) 
și Vasile Czekelî (semiușoară).

TOM A HRISTOV — corespondent (Agerpres)

Azi începe la Burgas Balcaniada de lupte
la tri- 

la ora
BURGAS 1 (prin telefon de 

misul nostru special). Marți 
11, avionul care transporta lotul spor
tivilor romîni participanți Ia Balca
niada de lupte a sosit pe aeroportul 

. din Burgas unde a fost întîmpinat de 
numeroși activiști sportivi.

Hotelul „Balkanturist" inaugurat de 
participanții la Balcaniadă este foarte 
frumos, situat la 200 m de plajă. 
Alarea i-a tentat pe nuilți din spor
tivii noștri care chiar din prima zi 
au făcut cunoștință cu plaja.

I Miercuri dimineața au sosit ultimele 
delegații, 
încep joi reunesc 
tivi din ~ "
Romînă, 
jTurcia și R.

mîni despre producția fabricii după 
care au fost vizitate secții și sectoare 
de muncă din întreprindere.

Orașul este plin de afișe și panouri 
multicolore care anunță marele eve
niment sportiv.

Sportivii noștri se simt bine, iar 
antrenorii urmăresc riguros menține
rea greutății luptătorilor. Unii din 
luptători s-au relaxat însă mai puțin... 
fiind nevoiți să facă cunoștință cu 
„sauna" (baie de abur). Marți dimi
neața și miercuri după-amiază toți

componenții 
antrenament 
destins jucînd baschet.

Miercuri seara președintele Sfatului 
populat al orașului Burgas, Vicio 'Mi-” 
nev, a oferit un cocktail în cinstea 
participanților la Balcaniadă.

La 2 iunie se întrunește comisia 
balcanică pentru stabilirea locului de 
desfășurare a celei de a 4-a ediții 
a Jocurilor Balcanice.

I 
VASILE GODESCU

lotului nostru an ■făcut 
la saltea, iar apoi s-au

Luna 
bogată 
tru boxerii romîni, ceea ce va per
mite o utilă verificare a formei lor, 
înaintea J.O. de la Roma. La 23 iu
nie, „olimpicii* noștri vor avea de 
dat un examen dificil, cu prilejul 
întîlnirii dintre R. P. Romînă și U- 
craina ce va avea loc la București. 
Pentru această întîlnire, forul de 
specialitate a fixat următorul lot: 
M. Dobrescu, N. Puhi, E. Cișmaș, I. 
Mihalic, I. Marcu,
Eremia, N. Șerbu, C. Stânescu. I. 
Monea, M. Nicolau, Gh. Negrea, V. 
Mariuțan. Două zile mai tîrziu (25 
iunie) pugiliștii sovietici vor evolua 
la Brăila, unde vor întîlni o. selec
ționată locală care va fi 
cîțiva boxeri de rezervă 
noastră garnitură.

Intre 20 și 25 iunie va
Sofia un turneu de box la care și-au 
anunțat participarea echipele R. P. 
Ungare, R. Cehoslovace, R. P. Po
lone, R.P.F. Iugoslavia, R. P. Ro-

iunie se anunță deosebit de 
în întîlniri internaționale pen-

V. Neagu, Gh.

întărită cu 
din prima

avea loc la

mine. Turciei, Greciei. Iranului, șl 
firește, prima echipă a R. P. Bulga
ria. Biroul F. R. Box a decis ca la 
turneul internațional de la Sofia să 
trimită următoarea formație : Al. Ba- 
riciu, N. Mîndreanu, N. Popa, P. 
Zăinescti, I. Marin, P. Dobre, N. Sto- 
enescu, P. Deca, P. Zaharia, M< 
Giheorghioni.

Tot în luna aceasta, cu prilejul Con
gresului feroviarilor germani care se 
va desfășura la Leipzig, boxerii clu
bului Dinamo București au fost ilnvi« 
tați să susțină în această localitate 
două- întîlniri eu formația Lokomotiv 
Leipzig. In vederea acestei întîlniri, 
dinamoviștii bucureștenj se pregătesc 
intens sub conducerea antrenorilor C. 
Nour și C. Dumitrescu. Formația pro
babilă: L. Ambruș, S. Toma, C. Gheor
ghiu, A. Farcaș, Gh. Dumitru (O. 
Mărăcineanu), I. Dragnea, N. Lin< 
P. Deca, I. Ferencz, V. Mariuțan, ].

— C—

ȘTIRI DIN ȘAH
© Iată clasamentul final al 

lui feminin de la Tbilisi: 
pert 10 p., 2.

astfel că întrecerile care 
pe saltea spor- 
Bulgaria, R. P.

Iugoslavia, Grecia, 
__  , , . Albania, care au 
yenit cu echipe complete și la,.l;i?ere“ 
și la „clasice" excepție făcînd Albania 
căreia îi lipsesc doar 2 jluptători. la 
S,libere". ...Ț...” .

i Fiecare lot pari' "pant este patro
nat de o întreprindere din orașul 
Burgas, Delegația jjo.astră este patro
nat., de o fabrică de parchet „Gocio 
Ivanov", întreprindere pe care am vi
zitat-o în cursul; zilți. de miercurL 
In cursul vizitei Secretarul tomîtetu- 
■lui de partid Nicola Koev și preșe
dintele comitetului de întreprindere 
Uelițko Vicev au vorbit sportivilor ro-

R. P.
R.P.F.

P.
Emil Zatopek despre J. O. de la Roma

PRAGA 31 (Agerpres). — Recent 
s-a reîntors din Italia renumitul atlet 
cehoslovaj Emil Zatopek care a vizi
tat bazele sportive din Roma ce vor 
găzdui fn'Turia aîigust Jocurile Olim
pice. Intr-o declarație făcută ziariști- . _____  ___
lor cehoslovac/. Zatwek a spuș că el nit cu atleții italieni. Cred că disco- 
este convins Că Jocurile Olimpice' de bolul Consolini se numără printre cei

care-1 depune tineretul italian și or
ganizațiile sportive din Roma în ceea 
ce privește organizarea Jocurilor. In 
legătură cu sportivii italieni Emil Za
topek a spus; „Eu am avut întotdea
una o mare bucurie cînd m-am întîl-

Campionatele 
de atletism

(Urmare din pag. I)

la Roma vor întrece prin amploarea 
lor toate edițiile de pînă. acum și că 
în cadriiL conoîirsurilbr se'vor stabili 
numeroase recorduri mondiale, euro
pene, olimpice și naționale. El a ară
tat că este impresionat de efortul pe

iniernafionale 
ale R. P. R.

mai faimoși atleți din lume. Sînt con
vins că la Jocurile Olimpice sportivii 
italieni vor juca un rol important".

In ceea ce privește participarea 
sportivilor cehoslovaci la Olimpiadă, a 
continuat Zatopek: vă pot spune că 
cele mai mari șanse de victorie le au 
canotorii, gimnaștii și atleții. Am mare 
încredere în sprinterul Mandlik. Soția 
mea Dana va participa la Jocuri’e 
Olimpice pentru a patra oară, în proba 
de aruncare a suliței.

turneu- 
1. FoZ- 

Gaprindașvili 8‘/2 p., 
3. Togonidze 7’/3 p., 4. Keller 7 p., 
5—6. Zvorlkina, Konarkovska 6 p., 7. 
Kakabadze 5 p., 8. Stadler 4'/2 P-> 9. 
POLIHRON1ADE 3'/2 p., 10. Bilek
3 p., 11. Suha 2'12 p-, 12. Ceaikov- 
skaia 2 p.

© Intre 4—17 iunie va avea loc la 
Balatonfured tradiționalul turneu in
ternațional de șah. Printre partici
panți se numără Flohr și Lilienthal 
(U.R.S.S.), Bilek, Kliiger, Lengyel 
(R. P. Ungară), Zita (R. Ceho
slovacă), dr. Paoli (Italia), Darniano- 
vlci (R. P. F. Iugoslavia), DOLE! 
DRIMER (R. P. Romînă).

e După șase runde în turneul 
la Moscova conduce Holmov cu 4 
și o partidă întreruptă, urmat 

t_Kprcjripi. 4 p.# Sniisioo 3'/2 p.
• In 

continua
p. și o partidă întreruptă. Urmează 
Portisch 6‘/2 p., Gltgorici și Pacliman

de
P- 
de

hirneuf zonal de la Madrid 
să conducă Donner cu G1/^

mai rămas de disputat. 6

Buenos Aires va avea Ioc 
iunie — 21 iulie un mare

G p. Au 
runde.

® La 
între 20
turneu internațional de șah la care au 
fost invitați numeroși jucători de va
loare mondială. Printre participanți 
se vor afla campionul U.R.S.S. V.; 
KorcMioz, campionul SiU.A.* R. Fischer, 
campionul Iugoslaviei Gligorici, marii 
maeștri Stahlberg, Olafsson și Un- 
ziker, maeștrii internaționali Pomar, 
Go'ombek ș. a.

ULTIMELE ȘTIE

Radziwonowicz se află pentru a 
tra oară la București. In 1955 a 
cerit titlul de campion internațional 
al R.P. Romîne. In legătură cu con
cursul la care va lua parte, Radziwo- 
nowicz ne-a declarat următoarele:

„întrecerea de duminică seară se 
anunță foarte puternică, ținînd seama 
de valoarea principalilor protagoniști 
ai probei: .italianul Lilsjvope, sovieti- 

Regref 'dirt ’’suflet că riu-1 pot înlîfm 
pe recordmanul d-voastră Bizim, des
pre care am auzit că este accidentat.

Voi folosi prilejul pe care mi-I ofe
ră acest concurs pentru a mă strădui 
să realizez norma olimpică fixată de 
l.A.A.F. (76,50 m).
...ȘI REPREZENTANȚII GRECIEI 

ȘI TURCIEI
Tot ieri au sosit în Capitală și a- 

tleții greci. In afara celor trei atleți 
invitați de F.R.A., forul de speciali
tate din Grecia a mai tțȚiuE ^îcji ,9_ 
sportivi. Lotul complet ah Greciei cu- 
prinde pe următorii atleu: Nicolaos 
Georgopoulos (100 și 200 m), loa- 
nos Komitudis (100 și 200 m), Va- 
silios Syllis (200 șt 400 m), Constan- 

■’ i (400 și 800 m),
, Spyros Tantis (400 și 800 m), Gior-

pa- 
cu-

jrămînînd în ziua a IlI-a la ora 19,50.
© In componența lotului Uniunii 

^Sovietice s-au produs anumite schim
bări: în locul aruncătorului de greu
tate Rein Sprenk și al Galinei Zîbina, 
ivor veni aruncătoarea de disc Lamara 
Tu-guși (anul trecut cu 54,61 a fost a 
<V-a aruncătoare mondială} și alergăto
rul de 3.000 m. obstacole Nikolai So
kolov (în 1959 a fost al doilea per
former mondial cu 8:39,8). '*•'
[PRIMII OASPEȚI AI INTERNAȚIO- 
. NALELOR: ATLEȚII POLONEZI...

* Incepînd de'ieri, capitala țării noas
tre a primit pe primii oaspeți, par
ticipant! la întrecerile din cadrul ce
lei de a- Xll-a ediții a tradiționalelor 
Campionate internaționale de atletism 
ale R.P. Romîne. Cu avionul de Var-, 
șovia a venit cea maj mare parte, a 
lotului atleților polonezi, urruînd ca 
alte două atlete (Elzbieta Krzesinska 
și Jaroslawa Jozwiakowska) să so
sească la sfîrșitul săptămînii. Pentru 
concursul care începe sîmbătă, federa
ția dc atletism a R.P. Polone a de
plasat următorul lot: Zenon Begier 
l(disc —55,60 ni. Recent el l-a învips pe nnos* Mor-ivemos recordmanul. mond:al_ Piatkowski) ț.nvrAQ o M

Kowsk! (fluu m — 1:49.6 1J .. <■' . • 'A „- 3:49,6), Edward Bozek Fapavasdm (5.000 m ? /DOOm
- • obst.), Christos Hiotis (1.500 șl

5.000 m), foanos Glezos (10.000 m), 
Dimitrios Manglaras (lungime), Cons- 
tanfinos Sfikas (triplu), Myron Any- 
fantakis (suliță), Andreas Kouvelo- 
yannis (ciocan).

Cu același avion au sosit șt cei pa
tru atleți care vor reprezenta în între
ceri Turcia : Giil Ciray (400 și 800

Bogat program international al fotbaliștilor sovietici
■ Cunoscutele echipe 
mengo (Brazilia) și 
(Italia) vor susține în 
multe întîlniri prietenești cu echipe 
din U.R.S.S. Echipa Internazionale 
Milano va^jițca la 13* iunie cu Aripile 
Sovietelor Kuibîjev* la 17 iunie f cu 
Sparțak Moscova și la 21 iunie cu 
Admiralteeț Leningrad. Flamengo își 
va începe turneul la 22 iunie la Mos
cova în compania echipei Dinamo.

de fotbal Fla-
Internazionale 

luna iunie mai

cui Tibulenko, germanul Ahrend etc. Sovietelor KuibîșeVj
r»_____n . f 1 t X '*-• • • I 4- 717 T <- t I rx o o Iz /UT c i

Torpedo la a 8-a victorie
Penultima etapă a turului campiona

tului U.R.S.S. jțseria I) s-a încheiat 
cu următoarele rezultate: Torpedo 
Moscova—Kalev Tallin 6-0, Dinamo 
Mbscova—Daugava’ Riga 2-2, S.K.A. 
Rosft>^ ~ Avangard Harkov 5-0, 

Taskent 1-0.
Rosțiștf — Avangard 
Spartak Erevan-Pahtaktor

Jucătorii brazilieni vor evolua apoi 
la Kiev, Leningrad și din nou la 
Moscova în compania echipei Spar
tak. Tot în cursul lunii iunie în 
U.R.S.S. vor sosi echipe din R.P. 
Bulgaria, Norvegia, R.P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană. Echipa de t neret 
a orașului Moscova va pleca în Is
landa, iar alte echipe de club in R.P. 
Polonă, Finlanda și R.P. Bulgaria.

(Agerpres)

© FINALA zonei răsăritene a com
petiției internaționale de tenis-„Cupa 
Davs“, care se dispută la Manilla 
între echipele Filipinelor și Indiei a 
debutat cu o victorie a gazdelor. Fi- 
lipinezii conduc cu 1-0 după primul 
mecj-de simplu, ce! de al doilea fiind 
amînat din eauza ploii.

• IN CADRUL unei reuniuni atle
tice desfășurate la Novisad atletul 
Majtan a stabilit un nou record ai 
R.P.F. Iugoslavia în proba de sărU 
tură în înălțime , cu o performanță de 
2,05 m. Vechiul record iugoslav a- 
parținea lui Alarianovici cu, 2,03 m. 
In proba de 100 in. plat Lorger a fost 
eronorfietrat în 10,7.

© IN VEDEREA turneului olimpic 
de hochei pe iarbă, Federația Indiei 
a selecționat un loț de 26, de jucători. 
Dintre aceștia face parte și renumi
tul hocheist L. Claudius în vîrstă de 
33 ani. El a evoluat în e<'liipa Indiei 
la J. O. de la Londra, Helsinki și 
Melbourne.

19
19

egale

19
19

Jerzy Bruszkowski (800 m — I:49,G 
și 1.500 m - "2
1(400 tn — 47,8), Olgierd Cieply (cio
can — 61,16 tn — în 1959 a aruncat 
64,48), Tadeusz Kaztnierski (800. m 
și 1.500 m). Anul acesta a alergat numai 
pe distanța de 1.000 m — 2:24,2), Eu
gen iusz Kwiatkowski (greulate — 
16,84 m — în 1959 a aruncat 17,36 
im), Zbign’ew Radziwonowicz (suliță 
~ 75.21), Maria Ciastowska (lungi- bzgddeh “(400 Tg)f Mm
ine — 5,8o m — anul trecut 6,08 ni), harem Dalkilici (1.500 m) și Cetin 
[ Dintre atletii polonezi, sulițașul Sahiner (înălțime).

1. Torpedo
~ S.K.A. Rostov 

Dnamo Moscova 
Dinamo Tbilisi 
Daugava

R. P. BULGARIA

2.
3.
4.
5.

9 8 1
9 5 2

10 4 3
8 4 4
9 2 fi

o
2
3
2
1

17
12
11
10
10

3. Septemvri
4. Slavia

R. P. UNGARA
Etapa meciurilor

Etapa de duminică a campionatului 
R.P. Ungare a dat următoaiele rezul
tate tehnice : V.S.K. Budapesta-M.T.K. 
2-2, Ujpesti—Tatabanya 2-2, Szeged — 
Ferencvaros 0-1, Szombatliely— Honved 
1-1, Vasas—Diosg.yor 4-1, Csjîpel— 
Pecs 2-1, Salgotarjan—Dorog 0-0

Motor Zwickau 0-2, Motor Jena-—' 
Empor Rostok 2-1, Lokomotiv Leip
zig—Atifban Magdeburg 1-2, Eirtheit? 
Dresden— Forfschritt Weisenfels 3-2, 
Motor Karl Marx Stadt— Dynamo 
Berlin 4-1, Vorwăris—Chesnie Halle 
3-1. In clasament se află la egalitate 
Vorwârts, 
Zwickau —
Ultimul loc 
Berlin.,

ITALIA

Aufbau Magdeburg șl 
fiecare cu cîte 15 puncte, 
este ocupat de Dynamo

Ț.D.N.A.-Levski 3-2
Etapa a 19-a : Ț.D.N.A.—Levski 

Slavia Sofia—Septemvri Sofia 
Dunav ~

3- 2,
4- 1.
2-2,
3-1,
1-1,

1. Ujpesti Dozsa 22 14 5 3 43:20 33
2. Ferencvaios 22 12 6 4 50:27 30
3. Vasas 22 10 7 5 38:26 27
4. M.T.K. 22 9 7 6 40:28 25
5. Honved 22 9 6 7 46:39 24
6. Diosgyor 22 9 5 8 32:27 23

Sofia 
Ruse — Spartak Sofia 

Spartak Pleven—Spartak Varna 
Botev Plovdiv—Spartak Plovdiv 
Lokomotiv Sofia—Minior Dim trovo0-0.

19 11 7 1 33:16 89 
1» 10 6 3 88:16 26

A 33-a etapă: Alessandria—Infer- 
nazionale 2-3, Bari—Fiorentina 1-0, 
Bologna—Atalanta 5-0, Genoa—Pa
lermo 1-1, Juventus—Sampdoria 2-2, 
Lanerosi—Udinese 1-0, Lazio—Padova 
2-0, Milan-Spa! 3-1, Napoli-Roma 1-0.

1. Ț.D.N.A.
2. Levski

R. D. GERMANA
Trei echipe la egalitate în frun

tea clasamentului
Etapa a IX-a: Chemie Zeitz-Rota- 

Lon Leipzig 5-3. Aktivist Senftenberg-

1. Juventus 33 25 4 4 91:32 54
2. Fiorentina 33 19 7 7 66:31 4S
3. Milan 33 17 9 7 56:37 43
4. Inter 33 13 12 8 52:42 38
5. Bologna 33 14 7 12 48:49 35
6. Padova 33 14 7 12 48:44 35
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