
Succes deplin berarilor 
Congresului al 111-lea al ILT.M.!

Crescută și educată cu dragoste și grijă părintească de către Parti
dul Muncitoresc Romîn, tînăra generație constituie un ajutor de nădejde 
al partidului în înfăptuirea mărețelor sarcini ale construcției socialiste. 
Așa cum sublinia tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în raportul ținut 
la Congresul al Ill-lea al P.M.R., „ALĂTURI DE ÎNTREGUL POPOR 
MUNCITOR. MINUNATUL TINERET AL PATRIEI NOASTRE, MUN
CIND IN PRODUCȚIE ȘI 1NVĂȚIND IN ȘCOLI ȘI INSTITUTE, 
PARTICIPĂ CU ENTUZIASM LA LUPTA PENTRU DEZVOLTAREA 
ECONOMIEI Șl CULTURII, ADUC1ND O CONTRIBUȚIE DE PREȚ 
LA OBȚINEREA TUTUROR VICTORIILOR NOASTRE".

In patria noastră, tineretul se bucură astăzi de o viață tot mai în
floritoare și mai îmbelșugată. El are în fața sa un vast cîmp de acti
vitate, pentru afirmarea nestăvilită a energiei și entuziasmului său crea
tor. Prin grija partidului și guvernului, fiii oamenilor muncii au în pre
zent create toate condițiile pentru a munci, a învăța, pentru ridicarea 
continuă a calificării profesionale, pentru însușirea temeinică a tehnicii 
noi, pentru înjbogățirea continuă a cunoștințelor științifice și de cultură 
generală. Pe lingă aceste preocupări de seamă, tineretul din țara 
noastră îndrăgește mult și activitatea sportivă. Tot mai mare este nu
mărul tinerilor care practică în mod organizat sportul. Pentru aceasta 
tineretul are Ia dispoziție numeroase baze sportive, construite în anii 
puterii populare prin grija partidului și guvernului. Numeroși sînt tinerii 
care, prin performanțele lor, au făcut să crească prestigiul sportiv al 
patriei noastre.

Acest tablou minunat al vieții noi pe care o trăiește tineretul nostru 
astăzi apare și mai impunător în contrast cu situația existentă pe timpul 
regimului burghezo-moșieresc. cînd tinerii erau exploatați nemilos, fiind 
levoiți ca încă de la o vîrstă fragedă să lucreze din greu pentru a-și 
asigura o existență mizeră.

Pentru viața tot mai frumoasă de astăzi, pentru tinerețea fericită 
pe care o trăiește, cînd cele mai îndrăznețe visuri devin realitate, tine
retul este profund recunoscător partidului, păruitele său iubit. Tocmai 
de aceea, tineretul, încrezător în viitorul lui fericit, luptă cu toate 
forțele pentru aplicarea în viață a politicii partidului, pentru cauza 
nobilă a socialismului și comunismului.

Crescuți și educați de partidul nostru iubit în spiritul internaționa
lismului proletar, tinerii din patria noastră manifestă o sinceră și trai
nică prietenie față de gloriosul tineret sovietic și de tineretul din cele
lalte țări socialiste, care contribuie prin munca lor la întărirea continuă 
a lagărului păcii și socialismului. Tineretul nostru militează cu consec
vență pentru continua întărire a legăturilor cu toți tinerii care luptă 
pentru triumful cauzei păcii și libertății popoarelor.

Pe întreg cuprinsul patriei noastre se desfășoară o muncă avîntată 
și entuziastă pentru traducerea în viață a mărețelor sarcini trasate 
de Congresul al Ill-lea al Partidului Muncitoresc Romîn. In fabrici și 
uzine, pe ogoare, în școli și facultăți — tinerii luptă cu eforturi susținute 
pentru creșterea producției și productivității muncii, pentru reducerea 
continuă a prețului de cost și realizarea de cit mai multe economii, pen
tru însușirea științei și culturii — sarcini izvorîte din hotărîrile celui de 
al Ill-lea Congres al P.M.R.

Sportivii țării noastre trimit un călduros salut Congresului al Ill-lea 
al Uniunii Tineretului Muncitor și îi urează succes deplin în desfășu
rarea lucrărilor, pentru aplicarea în viață a sarcinilor trasate tinerei 
generații de către Congresul al Ill-lea al Partidului Muncitoresc Romîn 
pentru desăvîrșirea construcției socialiste în scumpa noastră patrie.

închiderea Concursului cultural-sportiv 
al tineretului—faza raionului Grivița Roșie

In sunetele fanfarei care cîntă 
„Marșul sportivilor", coloana com
pusă din 1.400 tineri a defilat sîmbătă 
seara pe stadionul din „Parcul Copi
lului" din Capitală, vestind încheierea 
fazei pe raionul Grivița Roșie a Con
cursului cultural-sport: v al tineretului.

Aplauzele sutelor de spectatori au 
răsplătit din plin pe cei mai buni 
dintre cei 15 000 de participanți cîți 
au fost pe întreg raionul în fazele 
anterioare. Printre ei am recunoscut 
pe lăcătușul. Ion Briceag, secretarul 
comitetului U.T.M. al Atelierelor 
C.F.R. „Constantin David", pe ingi
nerul proiectant Mihail Tudor, membru 
în comitetul U.T.M. al fabricii „Elec- 
trofar", pe muncitoarea Ana Boroș, 
din Direcția regională C.F.R. Pe 
acești tineri, fruntași în sport și la 
locul de muncă, i-am văzut nu de 
mult lucrind cu însuflețire pe lotul 
de construcție nr- 2 — lotul tineretu 
lui — de pe calea Griviței. Ei au
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fost și printre cei mai harnici colectori 
de fier vechi din raion, aducînd un 
aport înseninat la clasarea raionului 
lor pe locul I pe Capitală în colecta
rea fierului vechi. Ei au contribuit, 
în felul acesta, la realizarea sumei 
de 3.500.000 lei, cifră pe care raionul 
și-o propusese să o obțină.

In cuvîntarea de închidere, tov. 
Constantin Munteanu. secretar al Co
mitetului raional U.T.M. Grivița 
Roșie, a felicitat asociația Locomotiva 
Grivița Roșie, clasată pe primul loc. 
Școala medie nr. 4 „Aurel Vlaicu", 
clasată pe locul II și Regionala 
C.F.R. București Nord, clasată pe 
locul III.

AL. COLȚAN 
corespondent

Utemiști fruntași în muncă și în sport

Festivitatea ridicării 

steagului R. P. Romîne 
în Satul Olimpic

ROMA (Agerpres). — Marți după- 
amiază a avut loc în Satul Olimpic 
din Roma festivitatea ridicării stea
gului delegației R. P. Romîne. Festi
vitatea a fost deschisă de Steno 
Borgheze, directorul Satului Olimpic. 
După intonarea imnului de stat al 
R. P. Romîne, a fost înălțat pe ca
targ steagul patriei noastre. La fes
tivitate au fost prezenți membrii lo
tului olimpic al R. P. Romîne în 
frunte cu tov. Aurel Duma, președin
tele Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport, conducătorul delegației, și Al. 
Siperco din partea Comitetului O- 
limpic Romîn. Au fost prezenți de 
asemenea reprezentanți ai Legației 
R. P. Romîne la Roma.

încă un grup de 
a plecat

Marți dimineață, la aeroportul Ba- 
neasa, din nou un grup de sportivi 
gata de plecare.

Pe taloanele valizelor, sub adresa 
lapidară „Villagio olimpico” — nume 
binecunoscute : Ion Cernea, Gheor
ghe Popovici, Pîrvulescu, Ștefan Pon- 
graț, Radu. Ar fi deci — îmi spun — 
luptătorii și canotorii.

Să ne grăbim. Primul întîlnit — 
Marin Ferecata.

„Bine, dar tirul a ple...
Marin pare să-mi fi ghicit surprin

derea :
— Se vede că nu 'mi-ați simțit lipsa 

duminică, în IgIuI de tir.
— Cum poți să...
— E drept că am trecut la calibru 

mare, dar uneori e mai bine să por
nești „outsider”. Ochii sînt întotdea
una țintă asupra favoritului. Și ce ochi 
sfredelitori au spectatorii la tir...

— Ca și cum la lupte... te iartă...
— intervine prompt masivul Popovici.

Marin „contrează” :
— Mai ales în partidele în care sîn- 

teți mai imobil chiar, decît noi..,
Risetele însoțesc duelul „tir-lupten. 

Cîștigător — buna dispoziție.
Intre timp buna dispoziție a cuprins 

și peronul, unde canotorii Pongraț, 
Radu, Petrov și Bieltz caută un fo-

Inîntîmpinarea! 
marii sărbători

NQI ASOCIAȚII SPORTIVE

Consiliile raion lie și orășenești 
U.C.F.S. din regiunea Cluj și-au pro
pus ca în cinstea zilei de 23 August 
să înființeze 14 noi asociații sportive 
în care să înscrie peste 5000 de mem
bri. Muncind cu entuziasm, activiștii 
sportivi din regiunea noastră au și 
îndeplinit în bună măsură acest an
gajament.

ALEX. MOMETE-corespondent

Tn cinstea Zilei Eliberării patriei 
noastre, în regiunea Craiova au avut 
loc numeroase acțiuni fie organizate 

de asociațiile sportive (diverse corn-

sportivi romini 
la Roma
to graf care să declanșeze EED-ul lui 
Bieltz.

„Să încerc, deși...*  Curios e că Pe- 
trm fine un copil în brațe. Un „olim
pic- — miniatură. Haină cu stemă, 
pantaloni albi...

Bieltz zîmbeșie îneîntat :
— Ți-l prezint pe tovarășul Mirciu- 

lică Roger, cîrmaciul nostru. 40 de 
kg. 13 ani, debutant la Jocurile Olim
pice (haz general !), va primi peste 
cîteva minute botezul aerului.

Mirciulică pare extras dintr-un ro
man de Valentin Kataiev. Ochi de ve
veriță, păr decolorat de soare. încerc 
să-l rețin deși e mereu gata de start :

— Ia spune cit ai la istorie ?
— 10 !
— Ai auzit de Romulus și Remus?
— Desigur, l-a adus în satul olim

pic.
— Cum o chema pe mama lor ?
— Rhea Silvia ! Am citit chiar a- 

seară, în mitologie...

IOAN CH1RILA

(Continuare în pag. a 4-a) 

petiții care au antrenat mii de oameni 
ai muncii), fie de consiliile U.Q.F.S.. 
Așa, de pildă, printre alte angajamen
te, consiliul regional U.C.F.S. și-a pro
pus să înființeze încă 50 noi asociații 
sportive îndeosebi în sectorul socia-i 
list al agriculturii în care să fie în-<- 
scriși circa 10.000 de membri.

ROMICA SC1I ULTZ-coresp. regional

IMPORTANTE SUCCESE IN MUNGA’

Ziua de 23 August este întîmpinată 
cu cinste și de sportivii gălățeni. De 
exemplu, la uzina „Nicolae Cristea” 
echipa de la laminoare condusă do 
comunistul Tănase Tudorel (din e~ 
chipa de fotbal Metalosport, clasată 
pe locul 4 în campionatul regional) a' 
reușit ca prin buna organizare a 
muncii ia „presa de rămășițe' să 
depășească planul de producție zilnid 
cu 15,7 la sută economisind lunar cîte 
8.000 lei.

Și alți sportivi de Ia uzinele „Nico-' 
lae Cristea" obțin succese în muncă. 
Printre aceștia se numără fotbaliștii 
Gh. Boghianu, sudor, care dă lucru 
de bună calitate și economisește lunar 
cîte 1.200 lei, Tănase Achile, lăcătuș, 
Pompiliu Gliețan, tehnolog și boxerii 
Mihai Ioniță și Dumitru Axente, ambii 
lăcătuși.

A. SCHENKMAN-corespondent»

Șl-AU AMENAJAT BAZE SPORTIVE

în comuna Dorolea (raionul Bistri
ța) activitatea sportivă s-a dezvoltat 
din ce în ce mai mult în ultima vreme.- 
Condusă și îndrumată de către organi
zația de partid și prin sprijinul con
ducerii gospodăriei agricole colective*,  
asociația sportivă Mesteacănul s-a în
tărit, cuprinde acum un număr sporit 
de membri. Printre ultimele realizări 
pe linie sportivă obținute de tinerii din 
comuna Dorolea se numără și amena
jarea unui teren de fotbal, unul de 
volei și o arenă de popice, situate in
tr-un frumos parc, amenajat tot de ti-J- 
nerii țărani muncitori.

MIHAI BAIER-corespondent:

Nicolae Bălan este unul duitre ttiun- 
•iiorii iruntași ai atelierului de tîm- 
ilărie de la „Grivița Roșie". Zilnicei 
lepășește norma cu 18—20 la sută, 
iicolae Bălan este totodată șt un vo- 
eibalist de frunte al atelierului de. 
implărie. .

Niculina Dumitrescu, tăietoare în 
secția ajustaj de la „Industria Bum
bacului A", jucătoare în echipa de vo
lei, s-a angajat să dea zilnic 500 
metri țesături peste plan. Ea și-a de
pășit angajamentul, realizing zilnic 
LOOQț metri fesături peste plai.

Printre bobinatorii fruntași de la 
fabrica „Klcment Gottwald" din Ca
pitală se numără și aeromodelistul 
Gheorghe Gherasim. împreună cu bri
gada din care face parte, el a reali
zat înainte de termen planul de pro- 
ducțte^

Voleibalista Elena Dainache de la 
fabrica de confecții „Gheorghe Gheor- 
ghia-Dej" își depășește zilnic planul 
de producție cu 25 la sută. Muncind 
rațional, tînăra croitoreasă a realizai 
economii ta materiale auxiliare in va
loare de 2000 lei

Ștefan Apostolescu este muncitor șl 
sportiv fruntaș la uzinele „Boleslav 
Bierut". împreună cu brigada sa, a 
realizat economii în valoare de peste, 
20.000 lei șt depășiri lunare de plarț^ 
in proporție de 15—20 la ,



TILE DIN CARNETUL UNUI PREȘEDINTE 
UE ASOCIAȚIE SPORTIVA r.

F Tn fiecare zi, poșta ne aduce scri
sori de pe întreg cuprinsul patriei. Cele 
mai multe poarta la adresa expedito
rului numele neobosiților noștri co
respondenți. Dar nu de puține ori în’ 
(Unim aci alte nume, noi-

Publicăm mai jos fragmente din- 
tro scrisoare, venită din comuna 
Bogdănești, raionul Bîrlad, file din 
carnetul președintelui asociației sporti
ve Victoria, din această comună.

Luna decembrie 1957. O dată 
Importantă in viața tinerilor din co
nturul noastră. La căminul cultural a 
fost o ședință și 87 de tineri au de- 
venit membri ai asociației sportive 
Wictoria, nou constituită.

... Au trecut doi ani și mai bine. 
Comuna noastră e de ncrecunoscut. 
Urcăm sus, tot mai sus, pe treptele 
dezvoltării economice și culturale. Dar 
sportul? Cite nu s-au petrecut? Ac
tivitatea perseverentă a consiliului a- 
sociației sportive a adus In asociație 
noi membri, tineri, tinere și chiar 
■vîrstnici. Acum, sintem peste 300 de 
entuziaști iubitori ai sportului. Și asta 
fără să mai punem la socoteală cei 
peste 100 de tineri care au trecut la 
noile asociații înființate pe lingă 
G.A.C. „Octombrie Roșu" Foltești și 
Q.A.C. „Filimon Slrbu" Vlădești.

• ... Ianuarie 1960. A fost ales un nou
consiliu al asociației sportive. Mi s-a 
făcut o cinste deosebită. Membrii aso
ciației noastre m-au ales președinte. 
Trebuie să ne desfășurăm activitatea 

, finind seama de toăte dorințele mem- 
brilor asociației noastre. Unii vor să 

[joace fotbal, alții volei, alții handbal-., 
ta să nu mai vorbesc de oină. Dar, 
mai înainte de toate trebuie să ne or
ganizăm mai bine munca noi, cei din 
consiliul asociației... Și am făcut-o. 

■'Avem un plan de muncă al asocației 
pe întreg anul 1960, împărțit pe tri
mestre, avem un calendar sportiv in 
care sînt trecute multe competiții ce se 
vor desfășura mai ales între membrii 
asociației.

... Mai 1960. O problemă care s-a 
pus tn fața consiliului asociației a fost 
încasarea la timp a cotizațiilor de 
membru U.C.FS. In anul 1959 numai 
65% din numărul celor înscriși și-au

1

-DimiHiică, finalele 
republican de

campionatului
juniori
săptămîni cei/ TJa sfîrșitul acestei

tnai buni juniori și junioare din țară 
vor întrece pe lacul Snagov în 

cadrul finalelor campionatului repu
blican de canotaj academic. După 
întrecerile pe zone, s-au calificat peste 
150 de concurențj, care își vor dispu
te cele 8 titluri puse în joc. Pentru 
băieți sînt prevăzute următoarele 
aprobe: simplu, dublu, 4-Ț1, 8-j-l, pe 
distanța de 1500 de metri- Fetele con
curează la simplu, 4-4-1 rame, 4-ț-l 

Trfale și 2-|-l, pe distanța clasică, 
“pentru probele feminine, de 1000 
imetri.

Participă concurdnți din București, 
Timișoara, Arad, Cluj, Reșița, Satu 
Mare. Cel mai mare număr de con- 
curenți îl prezintă Timișoara (65). 
De remarcai prezența pe lista de în- 

iscrieri a sportivilor din Reșița și 
tSatu Mare, orașe care participă pen- 
!tru prima oară la un campionat repu
blican.

Finalele campionatului republican 
■de canotaj academie juniori se dispu
nă duminică, începînd de la ora 10.

La sfîrșitul săptămînii viitoare 
■’(27—28 august), sînt programate la 
•Snagov finalele campionatului repu
blican de caiac-canoe juniori. 

S-a reluat activitatea în Capitală
/ Clubul Progresul din Capitală a 
ierganizat, zilele trecute, în cinstea 
:xă« de 23 August, o interesantă reu- 
bniune de lupte clasice și libere. La 
această reuniune, care marchează 
tafîrșitul vacanțdi luate de luptătorii 
fbucureșteni, au participat sportivi de 
ia cluburile Dinamo, Rapid, Progresul, 

1Constructorul și asociațiile sportive 
Titanii „23 August," și S.P.C- Con- 
icursul sa desfășurat la un nivel teh- . .. .
inie satisfăcător; pregătirea fizică însă,1 T- Muntean» (Progresul); 
ia lăsat de dorit la majoritatea parti- ceanu (Dinardo); 3. I. Berceanu (Di- 
icîpanților. nătrio)/ cat. 75 kg: 1. V. Ciocirlă
f Iată rezultatele tehnice îndivî- (Dinamo); 2. D. Mateescu (Progre- 
tdu-ilc; cat. 53 kg: 1. I. Focaru (Dina- su0>

„X A, jMogîlea (Progresul}; 3-

achitat cotizația la zi. Am luat măsuri 
de remediere a acestei deficiențe și 
acum pot să notez că 80% din mem
brii asociației noastre își achită con
știincios și prompt cotizația. Dar cei
lalți ? Pînă la sfîrșitul anului sînt 
aproape convins că voi putea scrie: 
sută la sută.

La Foltești s-a amenajat un nou și 
frumos teren de sport. E foarte bine 
plasat. In centrul satului- In fiecare 
zi cunoașie o animație deosebită. Tre
buie să spun că pentru amenajarea lui 
au fost necesare 5.000 ore muncă pa
triotică. V. Bădărău, Gică Berghiu, Ce
zar Hututrec, Constantin Huiutrec au 
căpătat insigna de ,J3rigadier al 
muncii patriotice". In satele Vișinari 
și Vlădești s-au amenajat terenuri de 
volei- Avem in momentul de față, e- 
chipament complet pentru echipele de 
fotbal, oină, handbal fete, pentru două 
echipe de volei (fete și băieți), pentru 
lotul de atletism, de trîntă ș.a. Valoa
rea echipamentului trece peste 11.000 
lei. Avem nouă garnituri de șah, 15 
perechi de schiuri, masă de tenis și 
altele. Avem 15 mingi de fotbal, 
de volei, handbal, greutăți pentru a- 
runcări, mingi de oină, tenis de masă 
ș.a-

Profesorul de educație fizică Petru 
Ghinea e un om și jumătate. Aș pu
tea spune că e sufletul secției noastre 
de oină. El a înființat la noi prima 
echipă de oină, care tn 1959 a cu
cerit titlul de campioană regională în- 
vingînd la Iași echipa din Andrieșeni 
cu 3-0 iar la faza de zonă de la Ga
lați s-a clasat pe locul II, după re
giunea Stalin. Copii de 7-8 ani au fă
cut rost de mingi, s-au împărțit în 
grupuri și joacă oină. Oiniștii noștri 
V. Bădărău, Mihai Cernat, Savin 
Harja, Adrian Cimpoieșu și-au căpătat 
un binemeritat renume în toată regiu
nea. Dar handbalul? Pe scurt, am fost 
de două ori oampioni pe raion în 
campionatul feminin. Avem campioni 
raionali la trîntă, pe loan Mitucă, 
loan Hututuc.

Avem 17 deținători ai insignei de 
„Campion al asociației sportive". 
Peste 130 de membri ai asociației au 
devenit tn ultimul timp purtători ai 
insignelor F.G.M.A- și GM.A. In com
petițiile raionale ne-am impus și la 
șah, volei, atletism etc. Anul trecut 
am primit ,,Steagul de asociație frun
tașă pe raion". Anul acesta sîntem 
din nou asociația sportivă fruntașă 
pe raion.

★
Și scrisoarea cuprinzînd file din 

carnetul tovarășului V. Tămășanu 
președintele asociației sportive Victo
ria Bog-dănești continuă. Tovarășul V. 
Tămășanu ne scrie despre planurile 
de viitor ale consiliului asociației 
sportive Victoria Bogdănești, ale mem
brilor săi. Așteptăm viitoarea scrisoa
re convinși fiind că ea ne va aduce 
la cunoștință noi și noi realizări ale 
acestei asociații sportive fruntașe.

Semîfinala campionatului republican feminin
In sala ProgresulIn sala Progresul din str. Lipscani 16 

au continuat întrecerile șahistelor se- 
mifinaliste ale campionatului repu
blican (grupa din Capitală). O ade
vărată surpriză o constituie faptul 
că la capătul a patru runde în fruntea 
clasamentului se află o jucătoare care 
n-a mai participat pînă acum la ti-

D- Gîțu (SiP.G); cat. 56 kg: 1. V. 
Fălcușanu (Dinamo); 2. I. fosefescu 
(Titanii); 3. E. Constantinescu (Pro
gresul); cat. 59 kg: P. Wolf (Dinamo); 
2. II. Baltă (Progresul); 3. Gh. Tofan 
(Constructorul); cat. 63 kg: 1. D- 
Dragomir (Progresul); 2. V. Dudu 
(Rapid); 3. D. Apăteanu (Dinamo); 
cat- 67 kg: 1. M. M’anolache (Dina- 
md);'2’1. Viațcu (Dfriamo); 3. E. 
Romano (Progresul); cat. 71 kg: 1.

‘ 2. V. El

D, HITRU, corespondent

MoîocîcKșfiî noștri sînt în continuu progres
Primele impresii după

in peisajul splendid al împrejurimi
lor Sibiului s-a desfășurat timp de 6 
zile campionatul republican de regula
ritate și rezistență.

Prima concluzie — și cea mai îm
bucurătoare — care se poate trage 
după încheierea campionatului este a- 
ceea că alergătorii noștri sînt în con-

Hugo 
renfii

Sitzier (Metalul București) unul dintre concu- 
care au terminat campionatul cu 0 puncte 

penalizare
progres, că ei se află la nivelul

Popa, Mihai 
Gh. Voicu- 

Macarie ș.a., 
bună pregă-

tinuu . _
exigențelor internaționale. Fără a exa
gera cu nimic, trebuie să afirmăm că 
la ora actuală dispunem de cel puțin 
trei echipe de valori egale care pot 
evolua cu șanse de a se clasa pe pri
mele locuri în orice competiție inter
națională de acest gen. Alergători ca 
Barbu Predescu, Gh. loniță, Ludovic 
Szabo, Mihai Dănescu, Vasile Szabo, 
Grigore Bereny, Iosif 
Pop, Mircea Cernescu, 
lescu, H. Sitzier, Traian 
sînt sportivi cu o foarte 
tire fizică și tehnică.

învingătorii — prima formație a 
clubului sportiv Dînamo București — 
au meritul de a fi prezentat o echipă 
omogenă (compusă din patru maeștri 
ai sportului: Ludovic Szabo, Mircea 
Cernescu, Vasile Szabo și Mihai Pop), 
care a acoperit fără greșeală traseul. 
Ei au „cules” mai puține puncte auxi
liare în probele de „non stop" decît 
colegii lor din echipa secundă. Dina
mo II, cea de a doua echipă care a 
terminat cursa cu 0 puncte penali
zare, a avut o comportare meritorie și 
a luptat multă vreme cu șanse la cu
cerirea campionatului. Fără accidentul 

nala campionatului țării, Virginia Ste- 
roiu. Ea a obținut a treia victorie con
secutivă în fața lui Zări Karibian, 
remizînd apoi cu Natalia Iliescu. Vir
ginia Steroiu este încă neînvinsă șl 
a acumulat 3>/2 puncte din 4 posibile.

Iată alte rezultate înregistrate în 
ultimele două zile: Natalia Iliescu— 
Domnița Suliman 1—0, Maria Des
mireanu—Emin Taniure 1 
toria Vidrașcu— Victoria 
’/j—* */ 2 (runda a 3-a) ; Zări Kari
bian—Emin Țaniure 0—1, Suzi Wun
derman—Victoria Vidrașcu 1—0, Vic
toria Șăndulesctt—Maria Desmireanu 
1—0, Domnița Sutiman—Emilia Chiș 
întreruptă (runda a 4-a).

La 
citirilor de volei dintre primele trei 
echipe clasate în faza de zonă de la 
Baia Mare. Juoînd mai calm și cu 
mai multă stăpînire 
celelalte două 
mo Orașutl Dr. 
două victorii, 
pentru turneul 
de calificare.

Clasamentul 
Dinamo Or.
CSM Baia Mare; 3. Voința Bucu
rești.

CORNEL PITARIU-corespondent

Ambele turnee finale ale campiona
tului de calificare vor începe vineri 
19 august a-c. la Ploiești.

I-ată componența formațiilor 
cipante :

TURNEUL FEMININ
ȚESĂTURA IAȘI (antrenor

Savin) : Despina Andrieseu, Cornelia 
Ifrim, Virginia Ohiriac, Lucia Ma- 
gheru, Paula Pîslaru, Marilena An- 
dersohn, Alexandrina Meissner, Olim
piada Radu, Silvia Adexaixtroaie, 
Cornelia Dumifrlvă.

SĂNĂTATEA CIMPULUNG (an
trenor L. Vasilescu) : Sabina Poto- 
ceanu. Veronica Vucea, Carmen Vlăs- 
ceanu. Victoria Bădescu, Maria Ba- 
can, Stela Fianu, Emilia Nedelcu, 
Elena Glucan, Sonia Pițigoi.

VOINȚA MIERCUREA CIUC (an
trenor Josef Petres)': Irma Nagy, 
Irma Szașz, Elena Racz, Viorica Mi- 
halcz, Irina Bailazs, Judith Kohn, 
Aranka Sziics, Margit Sorban, Maria 
Katona, Eva Dorog.

SANATÂTEA BUCUREȘTI (antre
nor Despina Mavnococdat) : Cristina 
Tomșoneaimj Viorica Aide lea nu,

★
Aseară, în primele ore de joc ale 

rundei a 5-a, Virginia Steroiu (cu 
negrele) a făcut remiză cu Emilia 
Chiș, iar partida Suzi Wunderman - 
Maria Desmireanu s-a terminat cu 
victoria ultimei.

Un clasament — cuprinzînd și a- 
ceste două rezultate din runda de 
ieri ■ arată astfel (prima cifră indică 
punctele cîștigate, a doua pe cele pier
dute) : Virginia Steroiu 4-1, Victoria 
Săndulescu și Emilia Chiș 2'/2—*/j,  
Natalia Iliescu 2’/2—1>/2, Maria Des
mireanu 2'5—2V1,- Emin Țaniure 2—2, 
Domnița Sutiman l*/s —i‘/2, Victoria 
Vidrașcu îy2—2*/ g,, Jicaterina Iri-, 
nescu 1 — 2, Suzi Wunderman 1—3, 
Zări Karibian 0—4,

•0. Vic-
Săndulescu

campionatul republican de

seamă de faptul 
viitoarele întreceri 
se va prezenta cu 

întreagă, putem 
că cele 
de care

se află la un ni-

patru 
ne-am

suferit de Ștefan Iancovici, Metalul 
București s-ar fi aflat — așa cum era 
normal — angajat în lupta pentru în
tâietate. Dar și așa, cef patru alergă
tori care au format echipa au dove
dit că pot candida oricînd lă titlul de 
învingători. Casa Centrală a Armatei 
a fost handicapată de lipsa unuia din 

oamenii săi de bază, Gh. 
Ion, nerestabilit încă
complet după un acci
dent- Eugen Keresteș,
înlocuitorul său în echi
pă, este un alergător 
tînăr, fără experiență,
care n-a reușit să depă
șească în întregime duri
tățile cursei și a primit 
o penalizare de 9 puncte. 
Cu acest „bagaj" de 
puncte C.C.A. a trebuit 
să se mulțumească cu 
locul III. Făcînd abstrac
ție de defecțiunea sufe
rită de Șt. Iancovici și 
ținând 
că la 
C.C.A. 
echipa 
spune 
echipe 
ocupat 
vel superior de pregătire. 
Voința Sibiu a făcut 
eforturi lăudabile de a 
se menține în clasamen
tul pe echipe (a termi
nat cu un singur om), 
iar Metalul Reșița n-a 
reușit să țină „pasul" 
cu echipele fruntașe.

Printre primele probleme 
care trebuie abordate la 
încheierea acestei compe
tiții se numără și arbi
trajul. Dacă majoritatea 
arbitrilor și-au făcut cu 

conștiinciozitate datoria, contribuind la 
reușita întrecerii, au mai fost totuși 
și cazuri de evidentă neglijență. Ar
bitrul principal P. Răduț a fost prea 
indulgent cu unii arbitri, n-a contro
lat cu atenție munca acestora și a 
luat uneori hotărîri pripite. Așa se 
face că unele posturi de control orar 
n-au fost bine organizate (lucru care 
a dus la contestații, la schimbări de 

VINERI ÎNCEP LA
CAMPIONATELOR

Sibiu a continuat rejucarea me-

de sine dccît 
echipe, formația Dina. 
Petru Groza a obținut 

calificindu-se astfel 
final ai campionatului

se prezintă astfel: 1.
Dr. Petru Groza; 2.

parii-

Petru

regularitate și rezistență

clasamente și apoi la reveniri), 
unii arbitri n-au știut să aplice 
trebuie litera regulamentului etc.

că 
cum 

rn afara celor doi arbitri (amintiți în zia
rul nostru de luni) care au produs 
încurcături, pena-lizîndu-1 pe V. 
Szabo, deși ei înșiși nu respectaseră 
regulamentul, trebuie să mal vorbim 
și de arbitrul Ivanciovici a cărui com
portare a dat de asemenea loc la dis
cuții. Acesta, deși a primit materialul

1
PUNCTAJUL OBT1NUT 

LA „NON STOP" DE ALERGĂ
TORII CU 0 P. PENALIZARE
B. Predescu (Metalul) — C.Z. 

125 cmc — 33 puncte auxiliare; 
Ludovic Szabo (Dinamo) — C.Z. 
175 cmc — 56 puncte auxiliare; 
Hugo Sitzier (Metalul) — Jawa 
250 cmc — 60 puncte auxiliare; 
Mircea Cernescu (Dinamo)—Jawa 

auxiliare; 
- C.Z..
auxiliare;
- C.Z.

— 71 puncte auxilia 
.............. — Ja- 

auxilia. '

62 puncte250 cmc
Iosif Popa (Dfnamo) 
125 cmc — 67 puncte 
Mihai Dănescii_y (C.C.A.) 
125 cmc - 
Grigore Bereny (Metalul) 
250 cmc — 72 puncte 
Cristian Dovitz (Dinamo) — C.Z. 

cmc — 76 puncte auxiliare; 
Voiculescu (C.C.A.) — Jawa 
cmc — 78 puncte auxiliare; 
loniță (C.C.A.) — Jawa
cmc — 80 puncte auxiliare;

■ \

125 
Gh.
250 
Gh.
250
Traian Macarie (Dinamo 
125 cmc — 81 puncte 
Mihai Pop (Dinamo)
125 cmc — 82 puncte 
Vasile Szabo (Dinamo) 
250 cmc — 104 puncte 
Tudor Popa (Dinamo)
175 cmc 108 puncte 
Constantin Nedelcu (Dinamo) — 
C.Z. 125 cmc — 121 puncte auxi
liare.

ullAli kll V, 
) - c.z.

auxiliare: 
- C.Z. 
auxiliare; 
— Jawa 
auxiliare; 
— C.Z. 
auxiliare;

necesar de la juriu (steaguri pentru 
demarcarea sectoarelor), le-a ținut pe... 
masa de arbitraj, dovedind prin a- 
ceasta lipsă de interes față de sarcina 
pe care o îndeplinea. Colegiul de ar
bitri din cadrul F.R.M. r,re datoria să 
analizeze aceste cazuri și să asigure 
comportarea exemplară a arbitrilor în 
viitoarele competiții motocicliste.

HRISTACHE N^’M

PLOIEȘTI FINALELE
DE CALIFICARE

Ioana
E'cna
Pîrvulescu, Margareta iWittgestein.

TURNEUL MASCULIN

Dumitru, Marcela Niculescu 
Dincă, Petra Corșatea, Ei'ens

Baloș)
Uglc, 
Târlei

C.S.M.S. IAȘI (antrenor T. 
Roibescu, 
Dărîngă, 
Keșișian,

C.F.R.
Biru) :
Dumitrov, 
tucu, Balaș.

PETROLUL PLOIEȘTI (antreiK 
Gh. Vîlvoij : Rădulescu, Dtimitresc 
Manta, Busuioc, Ghiță, Ionescu, Și 
văiată, Danieleanu, Teodorescu, D 
cu'escu.

DINAMO ORAȘUL DR. PETR 
GROZA (antrenor FI. Ovidiu) : Ad 
movici, Mărctișan, Macovei, Mitr 
Galisz, Zamola, Popescu, Moruț, L 
păduș, Starinschi.

Antonescu, Pruniș, 
Timirgazin, Sucu, 
Moșuțu, Ioanovici. 
CONSTANTA (antrenor I 

P. Biru, Tudose, Nicolaesci
Ciocănel, Iabionschi, Br;

Simbătă, la Constat 
Finalele „Cupei Eliberării 

Orașul Constanța va găzdui s>. 
bâtă seara ultima întîlnire din cad 
popularei competiții pugilistice dot 
cu „Cupa Eliberării". Disputele di 
au „cernut" de-a lungul etapelor 
mare număr de pugiliști. Astăzi, 
pragul finalelor, boxerii din ech 
orașului București și cei din se’ 
jionata regiunii Ploiești se gîndesc 
victoriile țepurtate pînă acum, dar 
vesc cu emoție ultima confrunt: 
care va decide pe cîștigătorul edi 
1960 a „Cupei Eliberării", feri, an 
norii E. Mărgărit și I. Stoianovici 
dat formă definitivă „echipei Capit; 
lat o: Al. Bariciu, N. Mîndreanu, 
Turcii V. Czekcli, Gh. Dumitru, 
G.i.icsci», D- Rizea, V. Vîțvari, 
Peiti și V, Netua,



„Cupa orașului București"
• ASTAZI CUPLAJ IN NOCTURNĂ LA „REPUBLICII": PROGRESUL—DINAMO OBOR Șl 6.G.A.— 

METALUL • REZULTATELE JOCURILOR DE IERI

Honved Budapesta a sosit ieri in Capitală, 
iar astăzi joacă la Ploiești cu Petrolul

Fază din. meciul Știința—Academia Militară
Foto : Boris Ciobanii

Competiția dotată cu „Cupa orașu
lui București" continuă azi cu cele
lalte două partide ale etapei a doua. 
Ouin se știe, partidele se dispută pe 
stadionul Republicii, după următorul 
program :

Ora 18.30: Progresul—D: mame
Obor și

Ora 20.15: G.C.A.—Metalul.
Interesantă se anunță partida — 

din cadrul cupei de consolare — 
dintre Progresul și Dinamo Obor, 
cele două finaliste ale Cupei R.P.R. 
din acest an. De asemenea, cu multă 
curiozitate este așteptată evoluția Me
talului în compania echipei noastre 

Programul turului categoriei B

campioane. Biletele pentru acest cu
plaj s-au pus în vânzare la casele 
obișnuite. Intrarea generală: 4 lei.

★
Etapa a doua a acestei competiții 

a început ieri, când s-au disputat două 
întîlniri.
Știința-Acad. Militară 3-3 (3—1) 
după 90 minute de joc și 7-5 
după zece lovituri de la 11 m.

Prima partidă disputată ieri pe sta
dionul Republicii a oferit un spectacol 
inedit: după terminarea celor 90 mi
nute de joc, tabela de marcaj indica 
scor egal (3—3) în partida Știința—

Metalul M.I.G. Buc. — Știința Buc. 
Dinamo Pitești — 6. S. Craiova 
A. S. Acad. Mii. — Dinamo Obor 
Drubeta Tr.-Severin — G.F.R. Roșiori 
Chimia Făgăraș — Gaz Met. Mediaș

Etapa a Vlll-a -
23 octombrie 1960

Drubeta Tr. Severin—AS, Acad. Mii. 
Dinamo Obor — C.F.R. Roșiori
Gaz Metan Mediaș — GSjM. Sibiu 
Știința București — Știința Craiova 
Chimia Făgăraș — Dinamo Pitești
C.S. Craiova — Metalul M.I.G. Buc. 
Trac. Or. Stalin — Chimia Govora

Etapa a IX-a -
30 octombrie 1960

Gaz Metan Mediaș —• Chimia Govora 
Metalul M.I.G. Buc. — Chimia Făgăraș 
G.F.R. Roșiori — Știința București
A.S. Acad. Militară — G. S. Craiova 
Trac. Or. Stalin — Drubeta Tr. Sev. 
Știința Craiova — Dinamo Obor 
G.S.M. Sibiu — Dinamo Pitești

Etapa a X-a - 
6 noiembrie 1960

G.S.M. Sibiu — C.F.R. Roșiori
Știința București — AS. Acad. Mit. 
G. S. Craiova — Gaz Metan Mediaș 
Dinamo Pitești — Trac. Or. Stalin 
Dinamo Obor — Metalul M.I.G. Buc. 
Chimia Govora — Chimia Făgăraș 
Drubeta Tr. Severin—Știința Craiova

Etapa a Xl-a - 
13 noiembrie 1960

Știința Buc. Trac. Or. Stalin 
Știința Craiova — Chimia Govora 
Dinamo Obor — Drubeta Tr. Severin 
Chimia Făgăraș — G.SJW. Sibiu 
Dinamo Pitești — A.S. Acad. Militară 
O.F.R. Roșiori — G. S. Craiova
Gaz Met. Mediaș — Met. M.I.G. Buc.

Etapa a Xll-a - 
20 noiembrie 1960

Metalul M.I.G. Buc. — Dinamo Pitești 
6. S. Craiova — Drubeta Tr. Severin 
A.S. Acad. Mit. — Chimia Govora 
Tractorul Or. Staiin — O.FJt. Roșiori 
Chimia Făgăraș — Dinamo Obor
Gaz Metan Mediaș — Știinta Craiova 
G.S.M. Sibiu — Știința București

Etapa a Xlll-a -
27 noiembrie 1960

Dinamo Obor — Gaz Met. Mediaș 
Știința Grâiova — Dinamo Pitești 
Știința București — Chimia Făgăraș 
Drubeta Tr. Severin — GjSJW. Sibiu 
Trac. Or. Staiin—Metalul M.I.G. Buc. 
Chimia Govora — C. S. Craiova
GJF.R, Roșiori — A.S. Acad, MHitară 

Academia Militară. Conform regula
mentului „Cupei Orașului București" 
au urmat zece lovituri de la 11 m, 5 
executate de Știința și 5 de Academia 
Militară.

Prfmii execută jucătorii de la Ști
ința, dar Balint ratează lovitura ast
fel că scorul rămîne 3—3. Dar Po
pescu, Maksay, Bărbulescu și Spă- 
taru își arată precizia și scorul devine 
în cîteva minute 7—3. Urmează la 
cealaltă poartă să execute penaltiurile 
fotbaliștii de la Academia Militară. 
Ilie Stelian ratează și el, Mateescu 
înscrie (7—4), Vartolomeu portarul 
Științei boxează balonul șutat de Ghi- 
țulescu de la Acad. Militară (scorul 
rămîne 7—4), Vass înscrie (7—5), iar 
la ultima lovitură, executată de Ior- 
dache, Vartolomeu prinde balonul. In 
acest fel rezultatul este 3—3 (3—1) 
după 90 minute de joc și 7—5 pentru 
Știința după executarea celor 10 lo
vituri de la 11 m.

Dar ce s-a întîmplat în cele 90 
minute ? In prima repriză Știința și-a 
dovedit superioritatea înscriind prin 
Balint (min. 6, 29)' și Dridea II (min. 
39) și primind un singur gol marcat 
de Pîrvuleț (min. 26). In a doua 
parte a jocului și în special după ac
cidentarea lui Pasan (Știința), Acade
mia Militară a avut inițiativa și a 
înscris prin Lupescu (min. 53) și Ma
teescu (min. 70).

Arbitrul N. Mihăilescu a condus co
rect formațiile :

ȘTIINȚA: Bay (Vartolomeu) — 
Anton (Spătarii), Min, Urseanu — 
Makșay, Popescu — Vizone (Gibea), 
Gibea (Bărbulescu), Pasan (Moldo- 
veanti), Balint, Dridea II (Dumi
trescu ).

ACADEMIA MILITARĂ: Nencescu
— Ghițulescu, I. Stelian, Grigore 
Radu (Vass) — Mateescu, Chimina
— Baias, Pîrvuleț, Stoikescu (Lu
pescu), Iordache, Aii.

M. TUDORAN
Rapid—Dinamo 1-0 (0-0)

Un gol marcat de Georgescu în min. 
64 printr-un șut de la 18 m, care l-a 
surprins pe Uțu a decis soarta me
ciului Rapid—Dinamo și a adus echi
pei feroviare calificarea, meritată, în 
finala competiției. Scorul de 1—0 
oglindește destul de fidel aspectul 
jocului de aseară. In prima repriză, 
meciul s-a caracterizat mai mult prin 
joc de cîmp, în care inițiativa a apar
ținut dinamoviștilor. Am notat prea 
puține faze de poartă, înaintările ac- 
țianînd prea precipitat. După pauză, 
jocul a fost mai bogat în acțiuni (cei 
doi portari au avut mult de- lucru), 
în special datorită Rapidului, care a 
dominat și a pus la grea încercare 
apărarea dinamovistă.

Echipele au jucat mai bine decît în 
prima etapă, dovedind un stadiu de 
pregătire satisfăcător, în special din 
punct de vedere fizic, dovadă ritmul 
destul de rapid în care s-a jucat. 
Execuțiile tehnice însă lasă de dorit. 
Cei mai buni jucători au fost Nun- 
weiller III și Greavu. Arbitrajul lui 
Gh. Dulea în general corect.

RAPID: DUNGU — GREAVU, Do- 
deanu, Macri — LANGA, Koszka — 
Copil, Leahevici, OZON, Georgescu, 
VACARU.

DINAMO: Uțu — Popa, (Ivan), 
NUNWE1LLER III Panait - V. 
Alexandru, NUNWElLLER IV — Se- 
limesi, Varga, Staudt (Frățilă), Efti- 
mie, HARȘANI.

(g. «•)

Două premii de cite 41.731 Iei la Pronosport
• începe seria marilor premii Pronosport • Ultimele rile pentru depunerea buletinelor Ia con

cursul special Pronosport (Olimpic) • Mîine tragere specială Loto Central
* In urma trierii și omologării vari

antelor depuse la concursul Pronosport 
nr. 33 din 14 august au fost stabilite 
următoarele premia :

2 variante cu 12 rezultate exacte a 
cîte 41.731 lei.

21.40 variante 'cu 11 rezultate exacte 
a oițe 4.680 lei.

302.40 variante eu 10 reuultate e- 
xacte a cîte 496 lei.

Așadar, surprizele din concursul de 
duminică și-ău spus cuvântul : acel „2“ 
de la meciul XII (Vac învinsă pe te
ren propriu 1) ca și cele 3 „X”-uri le
gate (meciurile II—III—IV) au triat 
intens și premiile de mare valoare au 
apărut ! Cele două importante premii 
de prima categorie au fost obținute 
de C. Petrescu din corn. Băsești-Vîlto- 
șești, raion Vaslui, regiunea Iași (agen
ția 9/1) și dr. Emilian Bratu din Su
ceava, sU. Nicoloe Prăjescu nr. 4 (a- 
genția 1/4), Ertiilian Bratu, juoînd pe 
un buletin Combinat (colectiv) a mai 
obținut și două premii II și 1 premiu 
III. In total el a încasat 51517 lei l 
lată avantajele buletinelor combinate 
( colectiveJ,

Ieri după masă a sosit in Capi
tală, pe calea aerului, echipa de fot- 

, bal Honved Budapesta. Fotbaliștii 
maghiari — după cum am mai anunțat 
— vor susține Ia not trei întîlniri. 
Azi joacă fa Ploiești cu Petrolul.

Honved a deplasat în Capitală un 
lot de 16 jucători, printre care cu- 
nosouții internaționali Bozsik, Bu
dai și Kotăsz, care alcătuiesc ftn- 
preună cu o serie de tinere demente 
o echipă redutabilă. Iată ce ne-a 
spus locotenent-col (Mielul Laâb Antal, 
conducătorul echipei maghiare, des
pre turneul în R.P.R.: „Venim bucu
roși in țara dv. pentru a susține 
aceste trei întîlniri, care nor consti
tui un prețios schimb de experiență. 
La noi s-a întrerupt campionatul din 
cauza turneului olimpic la oare par
ticipă și selecționata noastră. Jocu
rile din Ploiești și București ne o- 
feră posibilitatea de a continua acti
vitatea fotbalistică și sini bine ve
nite cu atît mai mult cu di la ora 
actuală avem o echipă in formare, 
cu multe elemente tinere de perspec
tivă cum ar fi Cserjes, Varga, No- 
grâdi, Jozsa și Galambos.

Ou antrenorul Babolcsai Gydrgy 
am vorbit despre componența echi
pei Honved și despre ultimele lor 
jocuri de campionat: ,Jn campiona
tul nostru .in momentul de față e- 
xistă un echilibru valoric de forțe. 
Așa se explică victoria noastră la limită

£otal echipei Honved Budapesta la sosirea pe aeroport
Foto : Gh. Dumitru

== OfcTfiUia 7:..2
Activitatea Ia zi

• In ultima etapă a campionatului
de calificare pentru categoria A la 
polo s-au înregistrat următoarele re
zultate: Ind. Lînei Timișoara-AS.M. 
Lugoj 2-1 (0-1); Voința Oradea-
C.S.M. Cluj 4-0 (3-0); C.S.S. Bucu- 
rești-S.S.E. București 3-1 (1-1)- Al doi
lea joc ce urma să se dispute în Ca
pitală — Rapid-Olimpia Orașul Sta
lin — nu a mai avut loc mtrucît echi
pa oaspe nu s-a prezentat la meci.

* Iată cîteva din rezultatele înre
gistrate în întrecerile fazei regionale 
a campionatului republican de natație 
pentru juniori, desfășurat recent la 
Bacău: Juniori coleg. 1: 100 m liber: 
E. Palenciuc (Roman) 120,6; 200 m. 
bras: D. Păiș (Moinești) 3:27,7; 100 
m spate: I. Popa (Bacău) 1:48,3; 7n- 

fi

SS
onosport

mare rol, există toate pnmăaele ea de mîine : 10 autoturisme, 
premiile înregistrate la eootcwaul de motociclete, motorete etc. 
duminica ttecută aâ fie depășite. Nn ____ __________
mai așteptați deci fi depuneți cil mai 
multe variante. M», alea ea eonieanul
din 21 august beneficiază de fondul La tragerea Pronoexprcs 
suplimentar de premii în vnlonre de august au fost extrase din 
250.000 lei ce va G acordat poereori- mătoarelc numere: 
lor de bilete JExpre» Olimpie” ance nu 
au câștigai Ia marea i tragere din 7 au
gust și rant preaenți la iiuapanlairile 
Pronosport din 21 și 28 aegtaaf pneom 
și la concernul special Prșnaopeit (O- 

4c, liiupic). fo-

(3-2) asupra echipei Dorog, la Bu
dapesta și meciul nul (0—0) la Pecs 
cu Dozsa. E drept că la Pecs in 
prima repriză s-au accidentat doi 
jucători: Tichy și Szilasi. Pentru a- 
cest motiv Tichy nu a putut face de
plasarea așa că în meciurile de la 
Ploiești și București atacul va fi 
condus de inter naționalul Budai. lată, 
de altfel, formația probabilă pentru 
meciul de la Ploiești: Kiss (23 ani), 
Szocs (27), Bănyai (32) sau Solti 
(26), Jozsa (20) — Bozsik (35), 
Kotasz (24) — Csipos (22), Kazinczi, 
(24), Budai (31), Cserjes (20), No- 
grădi (20). Din lot mai fac parte: 
Varga (portar) — 22 de ani, Tbriicsik 
(mijlocaș) 27 de ani, Galambos (ex
trem dreapta) 19 ani, Szilasi (ex
trem stingă) 21 de ani".

Dintre jucători, Bozsik a fost se
lecționat în prima reprezentativă ma
ghiară de 96 de ori, Budai și Ko- 
tâsz, de peste 30 de ori, Banyai de 
5 ori. Csinos și Jozsa au jucat în 
meciul de juniori R.P.R.—R.P.U., în 
1957 pe stadionul „23 August", iar 
Galambos contra juniorilor noștri cu 
ocazia turneului U.E.FA. 1960 din 
Austria.

Echipa maghiară se va deplasa ia 
Ploiești astăzi înainte de masă. Plo- 
ieștenii așteaptă cu mult interes în- 
tllnirea de azi, pentru care Petrolul 
s-a pregătit intens și va prezenta 
cea mai bună formație.

niori cal eg. a ll-a: j 00 m liber: A. 
Husea (Bacău) 1:17,6; 100 m. spate 
M. Timaru (Bacău) 2:00,3;

■ In concursul desfășurat la sfîrși- 
tul săptămînii trecute, la Cluj, unde au 
luat parte și înotători din tabăra de 
tineret s-au înregistrat cîteva noi re
corduri republicane în probele de co
pii: 100 m spate juniori categ. a ll-a: 
L. Berea 1:10,8; 200 m bras fetițe:
Voichița Novac 3:18,9; 200 m bras
juniori categ. a 11a: A. Nicolau 2:58,6; 
100 m liber fetițe: Eva Nagy 1:14,4; 
800 m liber juniori categ. a ll-a : M. 
Căprărescu 11:08,6; 100 m bras ju
niori categ. a ll-a: A. Nicolau 1:22,7; 
400 m liber fete ■■ Eva Nagy 5:52,0. 
(V- Chioreanu-coresp.).

• Fiindcă veni vorba de 
special Pronosport (Olimpic) 
că ziua de închidere a concursului 
este 25 august.

concursul 
nu uitați

* Mîine are loc tragerea specială 
Loto Central. Extragerea din urnă a 
numerelor se va desfășura Ia Sinaia. 
Numai astăzi mai puteți cumpăra bi
lete la tragerea specială Loto Central. 
In anul 1960 au fost distribuite la 
tragerile speciale Loto Central pre
mii în valoare de peste 9.000.000 lei. 
In lista de premii a tragerii speciale 

scutere.

PRONOEXPRES

din 17 
urnă ur-

13 47 24 49 20 . 37
Numere de rezervă: 7 46
Fond de premii: 475.014 lei.

Rubrică redactată de IJ5. Loto» 
Pronosport.

SERIA a ll-a

Etapa I - 4 septembrie 1960

Metalul M.I.G. Buc. — Șt. Craiova 
A.S. Acad. Militară — C.Ș.M. Sibiu 
V jibeita T. Severin — Din. Pitești 
•£? R. Roșiori — Gaz Metan Mediaș 

*. -act. O. Stalin — Chimia Făgăraș 
Chinta Govora — Dinamo Obor
C.S. Craiova — Știința București

Etapa a ll-a -
11 septembrie 1960

Dinamo Obor — C.S. Craiova 
Dinamo Pitești — G.F.R. Roșiori 
Știinta București — Chimia Govora 
Chimia Făgăraș — Drubeta T. Sev. 
C.S.M. Sibiu — Metalul M.I.G. Buc. 
Gaz Metan Med. — Tract. O. Sta lin 
Știința Craiova — AS Acad. Militară

Etapa a li l-a -
18 septembrie 1960

Drubeta T. Severin — Șt. București 
C.S. Craiova — G.S.M. Sibiu 
Metalul M.I.G. Buc. — C.F.R. Roșiori 
Chimia Govora — Dinamo Pitești
AS Acad. Militară — Gaz Metan Med. 
Chimia Făgăraș — Știința Craiova 
Tract. Or. Staiin — Dinamo Obor

Etapa a IV-a -
25 septembrie 1960

Dinamo Pitești — Gaz Metan Mediaș 
Met .M.I.G. Buc. — AS Acad. Militară 
Drubeta T. Severin — Chimia Govora 
C.S. Craiova — Știința Craiova 
G.S.M. Sibiu — Tractorul Or. Stalin 
Știinta București — Dinamo Obor 
C.F.R. Roșiori — Chimia Făgăraș

Etapa a V-a -
2 octombrie 1960

i ■
Chimia Govora — Metalul M.I.G. Bun, 
Știința Craiova — G.F.R. Roșiori 
Dinamo Obor — G.S.M. Sibiu 
Gaz Metan Med. — Drubeta T. Sev. 
Știința Buc. — Dinamo Pitești 
Chimia Făgăraș — A.S. Acad. Militară 
Tractorul Or. Stalin — G.S. Craiova

Etapa a Vl-a -
9 octombrie 1960

Gaz Metan Mediaș — Știinta Buc. 
Metalul M.I.G. Buc.—Drubeta Tr. Sev. 
G. S. Craiova — Chimia Făgăraș
A. S. Acad. Mii. — Trac. Or. Stalin 
C.F.R. Roșiori — Chimia Govora 
Dinamo Pitești — Dinamo Obor
G. S. M. Sibiu — Știința Craiova

Etapa a Vll-a - 
16 octombrie 1960

Știința Craiova — Trac. Or. Statin 
Chimia Govora — 6. S. M. Sibiu
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Meciuri internaționale ale fotbaliștilor noștri

« SPORTIVII ROMINI SE PREGĂTESC CU ASIDUITATE o 200 DE LIRE UN BILET DE INTRARE 
LA... ANTRENAMENT o PESTE 2500 DE SPORTIVI AU SOSIT IN SATUL OLIMPIC o MEZINII 

JOCURILOR --------------OLÎMPICE.

ROMA (Prin telefon de la trimisul 
special Agerpres, Tudor Vornicii):

Noi și noi chipuri își fac apariția 
în Satul Olimpic, pe stadioane, săli, 
pe terenurile de antrenament. Trenin
guri albastre, verzi, negre, roșii, albe, 
costume felurite, ecusoane de toate 
culorile și mărimile, alte și alte limbi 
și dialecte, tineri înalți și puternici 
sau mici și vioi sosesc mereu. Și pri
mul gînd al tuturor, fie că este vorba 
de înotători, basclietbaliști, luptători, 
jucători de hochei pe iarbă sau călă
reți... sînt antrenamentele. Și de aici 
posibilitatea să-i vezi la lucru pe vii
torii participant la jocuri, să stu
diezi tehnica lor și să le admiri ca
litățile.

aflîndu-se echipele 
Italiei.

de la Domus Ma
la stadioanele

★
Am urmărit, antrenamentele diferi

telor grupuri de sportivi romîni, le-am 
culese părerile. Astfel, trăgătorii de 
armă calibru mare și calibru redus, 
trăgătorii de pistol s-au pregătit pe 
poligonul Umberto I așezat în partea 
de nord a orașului. înainte de a în
cepe antrenamentul ei au schimbat 
păreri cu alți participant la jocuri, cu 
învățătorul japonez Ynukio Ynol.una, 
cu filipinezul Jaime și cu sud-africanui 
Human. Cu toții au fost de acord că 
instalațiile poligonului pentru schim
barea țintelor îngreunează tragerea. 
In schimb, Ștefan Petrescu este mul
țumit pentru pistol viteză.

Călăreții s-au pregătit 
de Satul Olimpic, lingă 
tivă de antrenament, Acva 
un teren al clubului de 
Roma. De mîine < 
obstacole încep să lucreze 
lîngă Piazza di Siena.

Neam deplasat apoi 
sălile de box cu speranța 
găsi pe Dobrescu, Negrea, Mariuțan, 
Monea sau ceilalți pugiliști romîni. A 
fost zadarnic, pentru că abia tîrziu 
am aflat că boxerii s-au dus să țină 
tovărășie canoiștilor și caiaciștilor la 
Lacul Albano. Să nu credeți că în 
ambarcațiuni, alături de ismailciuc, 
Alexe sau Anastasescu 1 Sub îndru
marea antrenorului Ion Popa ei 
făcut un program de î“— 
aleile pădurii din jurul lacului.

Antrenamentele cele mai interesante 
se desfășoară la bazinele de înot. 
De altfel, ca număr, înotătorii sînt cel 
mai bine reprezentați pînă acum în 
Satul Olimpic.

Jucătorii noștri de polo au sosit 
la bazin tocmai în clipa în care se 
antrena echipa Africii de sud. Ei au 
recunoscut cu acest prilej pe Aucamp 
ți Meredith, care au luat parte și la 
Jocurile Olimpice de la Melbourne. La 
rindul lor sud-africanii au cerut an
trenorului lor să nu se întoarcă ime
diat în Satul Olimpic, deoarece doreau 
să urmărească la lucru pe sportivii 
noștri. Publicul a fost destul de nu-

nu departe 
baza spor- 
Acetosa, pe 
călărie din 

concurenții de la 
! la baza de

prin toate 
că îi vom

i au
înviorare pe

meros, în tribune 
S.U.A., Japoniei și

La Casa Presei 
riae, în Satul Olimpic, 
de antrenament există un gen de afiș
pe care sînt trecute mai multe cifre 
la rînd. In primul moment nu-ți dai 
seama ce reprezintă, dar apoi desco
peri că ordinea lor descrescîndă Indică 
numărul zilelor care au mai rămas 
pînă a începerea celei de-a 17-a edi
ții a Jocurilor Olimpice. Ele sînt fo
lositoare organizatorilor în primul 
rînd, dar de la sosirea în Satul Olim
pic sportivii au cu ajutorul lor o so
coteală exactă. Și, cu cît cifrele devin 
mai mici, constatăm că și activitatea 
este mai febrilă. Linele ziare care apar 
în capitala Italiei și-au transformat de 
altfel rubrica de sosiri trecîndu-le sub 
un titlu care amintește de un film: 
„Roma orele. *,  după care urmează o 
listă lungă a delegațiilor ce au sosit.

★
Cum antrenamentele devin și ele 

mai interesante, organizatorii au anun
țat că spectatorii vor trebui să plă
tească intrarea: 200 de lire- Ziarele 
anunță, de asemenea, orariul magazi
nelor pentru perioada jocurilor, fără 
să uite însă să menționeze că în 
timpul acestora cel mai bun mijloc 
de a te alimenta rapid și fără com
plicații este să folosești numeroasele 
pavilioane așezate în plină stradă. Ne 
putem face o idee despre aceasta vă- 
zînd cum sînt vînduți harbuzii și alte 
fructe, pe care romanii le consumă 
în picioare chiar mengînd.

★
In Satul Olimpic unde au sosit pes

te 2500 de sportivi (cifra se schimbă 
de la oră la oră), agitația crește ne
contenit. Fanfara se face auzită în 
fiecare după-amiază la orele 18,30. 
In mica piață din mijlocul satului, 
noi steaguri sînt ridicate pe pavilioane. 
Momentul este impresionant: cu echi
pele aliniate în costume uneori foarte 
pitorești, cu marinarii ridicînd încet 
steagurile, întocmai cum fac pe nave.

Dar acesta nu este singurul moment 
în care marinarii sînt prezenți la a-' 
ceste Jocuri. Ziarele de astăzi publică 
o fotografie a vasului-școală „Ameri
go Vespucci", cu toate pînzele sus 
în timp ce duce spre Italia torța cu 
flacăra aprinsă la Olimpia.

★
In acest timp sportivii își conti

nuă antrenamentele. Așa cum am 
mai arătat, toată atenția este îndrep-' 
tată spre diferitele bazine de înot, unde 
înotătorii japonezi, t.™.";™,..', 
tici și — de cîteva ore — cei 
lieni șe pregătesc cu minuțiozitate. 
Cititorii italieni pot admira astăzi fo-, 
tografiile celor mai renumiți record
mani în acest sport, alături de altă 
fotografie, foarte interesantă, a baschet-’ 
balișt-ilor sovietici împingînd o minge*  
uriașă, lîngă care chiar Krumiș apare 
pitic. <

După Honved, care joacă azi la 
Ploiești, alte trei formații maghiare 

ț .de fotbal vor evolua în țara noastră. 
[Este vorba de Tatabanya, Salgotarjan 
,și Diosgyor, care vor susține o serie 
de jocuri.

Iată programul acestor întîlniri: 
< , 21 august: Steagul roșu Orașul
irStalin—Diosgyor ; Știința Cluj—Salgo

tarjan ; U.T.A.—Tatabanya.

24 august: Petrolul Ploiești—Tata
banya.

.< , 25 august: Steagul roșu Orașul 
Stalin—Salgotarjan.

28 august: Steagul roșu Orașul
Stalin—Tatabanya ; Petrolul Ploiești—• 
Salgotarjan ; Știința Cluj—Diosgyor.

31 august: Dinamo Bacău—Salgo
tarjan; Corvinul 
gydr.

7 septembrie: 
Diosgyor; Farul 
tarjan.

14 septembrie:
Diosgyor.

Reamintim că la 21 și 24 august 
Honved va juca la București cu 
C.C.A. și, respectiv, Dinamo Bucu
rești.

Hunedoara—Dlos-

Petrolul Ploiești— 
Constanța—Salgo-

Farul Constanța—'

Simbătă si duminică la Constanta

japonezi, americani,i, sovic-i , 
:i austra- •

R. S. Cehoslovace
La sfîrșitul acestei săptămîni, la 

Constanța, reprezentativele de juniori
Delejsi (1:55,2 pe

• și junioare ale țării noastre întîlnesc 
puternicele formații ale R.S. Ceho- 

imini cărora noaptea tre-i slovace și R.P. Polone, unele dintre 
lăturat grupul de cicliști' 'cele mai puternice echipe de juniori 

da pe continent.
In vederea acestei întîlniri triun- 

ghiulare, aflată ia cea de a Vl-a edi- 
. .. .. . _ _ __  ....... ție, echipele R.S- Cehoslovace au

aproape gol în timpul zilei. Ei vor' ‘sosit ieri la prînz în București, con- 
tinuîndu-și apoi drumul spre Con
stanța. (Formația cehoslovacă cuprin
de o serie de elemente foarte talen
tate, care au obținut în acest an re
zultate de un ridicat nivel interna
țional. Cei mai buni dintre aceștia 
sînt: aruncătorul Hladek (17,08 in cu 
[greutatea de 6 kg și 52,82 m cu 
discul de seniori — 2 kg), săritoarea 
Vlasta Prihrylova (5,96 m la lungi-

★
Sportivii romîni cărora noaptea tre

cută li s-a ai" ‘ ...............
venit de la Leipzig se află și ei în 
plină perioadă de acomodare și an
trenament. Pavilionul pe care-l lo
cuiesc în Satul Olimpic este de aceea

susține începînd de astă-seară nr‘-< 
mele întîlniri de antrenament. La ba-' • 
zinul de înot, la lumina reflectoarelor,' 
jucătorii de polo, urmează să joace 
un meci de antrenament.

Seara însă, cînd se regăsesc în sec
torul 24, sector pe care-l locuiesc 
(Satul Olimpic fiind împărțit în zeci 
de sectoare), ei sînt veseli și mul
țumiți de lucrul de peste zi. Ei au ... _
avut astăzi o mică deziluzie: Roger' me) și alergătorul Slegr (48,2 sec pe 
Mircea, micul nostru cîrmaci, a *Âr^ — —' - o™ ....
ținut numai pentru cîteva ore titluL 
de cel mai lînăr participant la Jocuri., 
Marți seara, imediat după emisia 
sportivă de la televiziunea italiană 1 
s-a telefonat în Satul Olimpic anun- 
țînd că înotătoarea Marcellinl, care 
va face parte din echipa Italiei, împli-' • 
nește 13 ani în ianuarie 1961. Roger' 
Mircea a împlinit însă această vîrstă.

__________________ '

400 m și 1:53,2 pe 800 m). Din lotul 
cehoslovac mai fac parte și alți atleți 
de o bună valoare: Sithan (69,84 m

1- > I. Tiriac, Gh. Viziru și G. Bosch

la suliță), 
800 m), Harms (1,96 m la înălți
me), Odvarka (4,00 m la prăjină) ș» 
junioarele Lehocka (12,4 sec pe 100 
m), Jurskova (1,53 m la înălțime), 
Jamhozova (13,02 m la greutate) etc.

Echipele R.P. Polone vor sosi în Ca
pitală în cursul dimineții de astăzi, de 
unde își vor continua călătoria spre 
litoral. Tinerii atleți polonezi au sus-: 
ținut recent un meci cu echipa Ita
liei, la Bologna, terminînd la egali
tate: 93—93 p. In cadrul acestei în
tîlniri jun-iorii polonezi au realizat 
citeva rezultate remarcabile: 200 m — 
Badenski 21,6 sec (record egalat): 
400 m — Barkowiak 48,5; 1.500 m — 
Kobedza 3.57,4; 3.000 m — Skwarskl 
8:54,8; 110 mg — Waligosa 15,6; 
400 mg — Haimet 55,6; 1.500 m obst. 
— Dienarski 4:17,6; înălțime — Mo» 
wac 1,94; triplu — Oldakawaki 14,57: 
prăjină — Rorolkiewicz 4,10 etc.

Intîlnirea dintre echipele R-P. Ro- 
mîne — R. S. Cehoslovace și R. T>. 
Polone se va desfășura sîmbătă ‘ ■ 
duminică pe stadionul „1 Mai" A 
Constanța.

TURNEUL PREOLIMPIC DE BASCHET DE LA BOLOGNA
BOLOGNA, 17 (Agerpres). — S-a 

încheiat prima parte a turneului de 
baschet desfășurat în localitatea Bo
logna și au fost desemnate cele opt 
echipe care vor participa în continua
re la lupta pentru desemnarea celor 
patru formații care vor participa la 
turneul din cadrul J. O. de la Roma. 
Acestea au fost împărțite în două 
serii : seria I: R. S. Cehoslovacă, 
Belgia, Canada, Spania ; seria a Il-a: 
R. P. Ungară, R. P. Polonă, Iugosla
via, Izrael. Primele două din fiecare 
serie se califică pentru turneul din

STEAGUL OLIMPIC A FOST ADUS DE LA MELBOURNE LA ROMA
teri a fost adus la Roma Steagul 

Olimpic, care va fi înălțat pe „Stadio 
dei Centoniilla" în ziua deschiderii 
festive a celei de a XVii-ediții a 
Jocurilor Olimpice-

In ziua de 25 august, steagul va fi 
înmînat de către Bernard Evans, pri-

marul orașului Melbourne, care a păs
trat steagul pînă acum, lui Urbano 
Ciocetti, primarul Romei.

După. Jocurile de la Roma, Steagul 
Olimpic va fi păstrat ta Capitoliu pînă 
în 1964, cînd va fi transportat la 
Tokio. (Agerpres)

cadrul J. O. In cazul cînd echipa sta-' 
tului Chile nu se va prezenta la J.O. ■ 
de la Roma, în locul acesteia va par-< , 
ticipa o echipă ce va fi desemnată- 
în urma unui meci de baraj între echi
pele clasate pe locurile 3 în seriile, 
amintite mai sus. lată alte rezultate ? 
înregistrate în turneul de la Bologna: ( 
Canada—Tailanda 71—50, Belgia—. ‘
Canada 76—60, R. S. Cehoslovacă— 
Spania 64—52, Taivan—Sudan 84—66, < 
Spania—Surinam 77—54, R. S. Ceho- - ; 
slovacă—Taivan 86—67, R. P. Un-1 , 
gară—Austria 76—55, Iugoslavia— ■
Anglia 90—38, R. P. Ungară—Anglia' 
102—49, R. P. Polonă—Grecia 77— 
76, Izrael—Elveția 66—43, Grecia—j 
Elveția 71—54.

i pleacă mime la Moscova
I După cum s-a mai anunțat, între 
,21 și 28 august va avea loc la Mos
cova un important concurs internațio
nal de tenis. Pe lîngă jucătoare și 

•jucători din R. P. Bulgaria, R. D. 
Germană, R. P. Ungară, R. P. Chi
neză, R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă, 

,R.P.F. Iugoslavia, Danemarca, Franța 
și Suedia, vor participa și trei jucă
tori romîni: campionul republican Ion 
‘Tiriac, maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Viziru și G. Bosch. Dele
gația noastră va pleca mîine cu 

’avionul la Moscova.

A FOST FORMATA ECHIPA
R. 0. GERMANE PENTRU „TURUL 

CICLIST AL R. P. ROMÎNE”
Federația de specialitate din R.D. 

Germană a alcătuit formația care va 
participa la „Turul ciclist at R. P. 
Romîne", ediția 1960. Selecționata 
R.D. Germane este formată din Jorg 
Grunzig, Manfred Brunning, Hans 
Scheibner, Lothar Holme și A Fes
sler.

Turneu internațional de volei in Capitală
dotat cu • •<4Cupa Eliberării

•w -M*

Rezultatele primei zile
de volei de

Incâ un grup de sportivi romini
a plecat la Roma

(Urmare din pag. 1)

— Rar tatăl ?
— Nu mai știu. Picam de somn... 
îmi vine in ajutor un băiat înalt, 

după aparență elev :
— Marte...
Mirciulică pare contrariat :
— Zeul războiului? Atunci

i-a adus in satul olimpic ?
— Foare simplu. Marte i-a aruncat 

înlr-un coș pe apa Tibrului. Dar ge
menii au avut noroc, l-a alăptat o lu-

de ce

poaică, iar apoi i-a crescut un păs
tor, Fauslulus.

— Așaaaa ! Atunci se schimbă.
★

; Rupă cîteva minute avionul fi-a luat 
zborul. Părăsesc cu părere de rău aero
portul. M-am obișnuit. Se simte at
mosfera olimpică. Mă incintă ideea că 
am să revin. Mai pleacă un lot. Fe
tele. Spre bucuria colegului meu, foto
reporterul, care speră să realizeze o 
fotografie. „ grațioasă.

BUDAPESTA 17 (prin telefon). — 
Astă-seară a început în sala Sportc- 
sarnok un interesant turneu interna
țional masculin de volei. In primul 
joc al serii, R. P. Ungară I a în
trecut cu 3—0 (16—14, 15—4, 15— 
13) formația secundă a țării gazdă, 
învingătorii au practicat un volei de 
calitate, arătîndu-se la fel de bine pre
gătiți atît în atac cît și în apărare.

A doua partidă disputată în această 
seară a prilejuit o victorie ușoară re
prezentativei R. P. Bulgaria care a 
întrecut R.P.F. Iugoslavia tot cu 3—0 
(15—9, 15—10, 15—10).

Ultimul meci al zilei a 
dintre reprezentativa țării 1 
a campioanei mondiale, formația R-S. 
Cehoslovace. Echipa noastră a jucat

i fost eel 
noastre și

un turneu internațional- Este 
de competiția „CUPA ELIBE-

are o 
turneul 
Buda-

voleiul 
lîngă 
de la 

pacte și echipa 
”, și finalele 

campionatului de calificare care încep 
:vineri la Ploiești, se dispută în Capi-

Săptămîna aceasta 
intensă activitate- Pe 

I internațional masculin 
pesta, la care ia 1 

’noastră reprezentativă.

a turneului internațional
ia

slab și a pierdut puncte, în special 
la primirea serviciului, fiind învinsă 
cu 3—0 (15—5, 15—13, 15—4).

Au fost folosite următoarele for
mații : R. P. Romînă : Corbeanu,
Cherebețiu (Fieraru), Roman (Pavel), 
Derzei (Păunoiu), Ganciu, H. Nico- 
lau. RS. Cehoslovacă : Smidl, Sorm, 
Tlumhal (Paldus), Golian, Toman, 
Mușii (Maly).

Jatâ programul de joi si 
joi : — ~ 
slavia, R.P. Ungară I—R.P. Romînă, 
R. P. Bulgaria R. S. Cehoslovacă ; 
VINERI : RS. Cehoslovacă—R.P.
Ungară II, R.P.F. Iugoslavia—- R.P. 
Ungară l, R. P. Romînă—R. P. Bulga
ria.

vineri :
R.P. Ungară II—R.P.F. Iugo-

tală 
vorba
RARII", organizată de clubul sportiv 
Metalul București și la care, în 
afara echipelor bucureștene Metalul^ 
Progresul și Chimia U.D.I., va lua 
parte și formația poloneză Start Gdu- 
nia.

Start Gdynia este clasată 
locul IV ‘ ...........
de volei
București o formație puternică.

Turneul se va desfășura în zilele 
de 19, 20 și 21 august, pe terenul 
central „Progresul" din 
covici.

Iată programul celor
concurs:

VINERI ora 19,30:
Metalul; ora 21: Start Gdynia — Chir1 
mia U.D.I.

SIMBATA ora 19.30: Metalul — 
Chimia U.D.I-; ora 21; Start Gdynia 
— Progresul.

DUMINICA, de la ora 18: Progre’ 
sul — Metalul (m); Progresul -- 
Chimia U.D.I. (f), Start Gdynia —• 
Metalul (f).

In continuarea turneului pe care-l 
va întreprinde în țara noastră, echipa 
poloneză va susține în ziua de 24 
august o întîlnire la Miercurea Cmc 
cu echipa locală Voința,

. - - Pe
în campionatul polonez 

feminin și a deplasat la

str. dr. Stai-

trei zile de

Progresul


