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24 de ore după vizita solilor poporului 
sovietic în frunte cu Nikita Sergheevid 
Hrușciov la Uzinele Grivița Roșie... Mun
citorii sînt încă sub impresia mărețului 
eveniment găzduit de citadela revoluțio
nară a „Griviței Roșiiu

Iată-ne în hula sectorului Dr mecanică, 
la locul unde tovarășul Hrușciov a stat 
de vorbă cu trasatorul Marin Talion. 
Acest lînăr brunet, bine făcut, deși are 
numai 26 de ani a acumulat multă ex
periență. Intîlnirea cu Nikita Sergheevid 
l-a emoționat profund. Ne mărturisește:

— Tovarășul Hrușciov s-a interesat 
de felul cum decurge munca în sectorul 
nostru, de pregătirea mea profesională, 
de familie, de viață. Am discutat și des
pre altceva : despre sport. Și. fiindcă 
sînleți de la un ziar de specialitate pu 
tem chiar intra în cîteva amănunte.

Marin Tatian este gimnast de cate
goria I. Și deci era și firesc să spună 
cîteva cuvinte oaspetelui drag despre 
sportul pe care azi, în țara noastră. îl 
îndrăgesc și îl practică milioane de tineri.

— Practic sportul lui Cmkarin. Șah- 
lin și Titov, al minunaților gimnaștî 
sovietici cărora le urez succes deplin la 
campionatele mondiale de la Praga“. 
(fii zîmbetul lui cald, de părinte, tovară
șul Hrușciov m-a bătut prietenește pe 
umăr, atunci cînd traducătorul i-a trans
mis aceste cuvinte.

Ieșim din hală în căutarea celui mai 
lînăr dintre cei cu care șeful delegației 
sovietice stat de vorbă la Grivița Ro
șie. f^-eăutăm pe elevul Nicolae Răzdoi. 
Pe un>. din frumoasele alei ale uzinei 
întâlnim un tînâr îmbrăcat în uniforma 
școlii profesionale. L-am întrebat dacă 
nu cumva l-a văzut pe colegul lui care 
ieri a stat de vorbă cu tovarășul 
Hrușciov. A zîmbit și cu un sentiment de 
mîndrie fireasca s-a prezentat :

— Eu sînt Nicolae Răzdoi... Priviți 
insignele din piept, pe care le-am primit 
in dar. Sini doar cîteva. Mai am acasă 
și allele, l^e voi da colegilor mei de an. 
Una insă o păstrez pentru nea Marinică, 
cel care se ocupă de pregătirea mea pro
fesională. Doar lingă mașina noastră 
s-au oprit tovarășii Hrușciov și 
Gheorgiuu-Dej !

L-am lăsat pe micul nostru interlocu
tor, pe pieptul căruia — între insigne
le cu portretele lui Gagarin și Titov se 
afla o alta, cu nava cosmică ,,Vostoku. 
Era grăbit. Terminase programul de pre
gătire. Acum se îndrepta spre vestiar 
să-și ia ziarele cumpărate astăzi. Ele îi 
vor fi cea mai frumoasă amintire. Fiind
că toate ziarele au scris despre întîl- 
nirea fui cu N. S. Hrușciov, care l-a 
întrebat despre părinți, despre meseria 
pe care a îndrăgit-o. Ca și despre petre
cerea timpului liber, în care sportul nu 
este negiijat. Pasiunea viitorului strun
gar este fotbalul.

Ij<i Grivița Roșie, printre miile de 
muncitori pârtiei pan fi la mitingul din 
hala mare a vagoanelor an fost nume
roși sportivi, cei care reprezintă pe har
nicii muncitori de aici pe stadioane, în 
sălile de sport. Cu toții au fost profund 
mi școli de intîlnirea cu tovarășul 
Hrușciov. Emoția încă nu i-a părăsii 
Despre această zi memorabilă sînt în 
stare să-ți vorbească ore în șir. Printre 
ei, sudorul de la întreținere, boxerul 
fruntaș Aurel Morăruș și colegii lui 
de echipă Stei ian Ral an și Constantin 
Ciobauu. rugbișlii echipei noastre cam- 
pioane. Alexandru Stanciu, strungar dt>
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București—Varșovia la ciclism pe pistă

Prima participare

■•t«cr asist i Iar noștria
campiinatele mondialela

Sîmbătă, primul sunet 
de gong al finalelor

Au mai rămas doar două zile pînă 
:înd va fi chemată în ring prima ,.pe- 
•eche” de boxeri, consemnîndu-se astfel 
leschiderea mult așteptatului turneu fi
xai al campionatelor republicane. inte- 
’esul stîrnit de disputa celor SO de pu- 
Jiliști pentru cucerirea titlului suprem 
;ste deosebit, casele * de bilete din str. 
on Viciu și de la patinoar fiind. în a- 
!este zile, mult solicitate. Fără discuție 
:ă interesul de care vorbeam mai sus 
;ste justificat.

Anul acesta, mai mult decît la edițiile 
recute ale campionatelor, ,,sorții” au 
itabilit în general meciuri echilibrate, iar 
valoarea tinerilor care asaltează poziți- 
le ,,consacraților“ a crescut evident. De 
xltfel. pentru a satisface cu un... ceas 
nai devreme curiozitatea numeroșilor a- 
natori de box. redăm mai jos progra- 
nul primei gale ce se va disputa sîm- 
iătă pe patinoarul din parcul ,,23 Au- 
just“ : V. Vintilă (C.S.O. Craiova) — M. 
:ristea (Metalul Buc.), A. Iliescu (Ci- 
nentul Medgidia)—St. Costescu (Steaua), 
3. Gheorghiu (Dinamo Buc.)—N. Moldo
van (Voința Reghin), p. Zăinescu (Ener
gia Cîmpina) — Gh. Anghel (Steaua), C. 
4iculescu (C.S.O. Sibiu) — Al. Astaloș 
Voința Cluj), M. Cornel (Petrolul Plo- 
ești) — I. Mihalic (Dinamo Buc.), 
I. Low (Semănătoarea București) — Gh. 
Suzatu (C.S.O. Craiova), Gh. Ionel (Me- 
ălul Bocșa) — V. Neagu (Farul Con
tanta), P. Zaharia (Rapid Buc.) — E. 
ichnap (Progresul Buc.), V. Trandafir 
Steaua)—M. Nicolau (C.S.M.S. Iași), M. 
iheorghioni (Corvinul Hunedoara) — I. 
•etrov (Voința Buc.), F. Dan (C.S.O. Re- 
ița) — C. Șerban (Steaua), Gh. Negrea 
Steaua) — v. Netea (Progresul Buc.), I. 
ahău (Farul Constanța) — V. Mariuțan, 
□inanio Buc.).

Ii
I

DUMINICĂ | Finaa C|,pei camP|Onilor europeni la rugbi
• ■ n • n r •pe stadionul 

DINAMO 
ora 10,36

Duminică dimineață numeroși iubi
tori ai rugbiului vor avea prilejul să 
urmărească, in Capitală, finala Cupei 
campionilor europeni, competiție care 
se află la ediția sa inaugurală. După 
cum se știe, cele două echipe care :șî 
vor disputa intîietatea în finala C.C.E. 
sînt Grivița Roșie și Beziers. Atît 
rugbiștii francezi cit și jucătorii noștri 
s-au pregătit cu deosebită atenție pen
tru această importantă partidă și do
resc deopotrivă să termine învingători 
competiția care reține atenția iubito
rilor de rugbi și a specialiștilor din 
toate țările din Europa.

Finala Cupei campionilor europeni a 
fost programată duminică dimineața 
— la ora 10,30 — pe stadionul Di
namo și va fi condusă de arbitrul ir
landez R. WILLIAMS, care a condus 
la Bayonne meciul Franța — Romî- 
nia.

Așadar, în programul sportiv aJ a- 
cestei duminici rugbiul ocupă un loc 
central și este de așteptat ca tribunele 
stadionului Dinamo să cunoască din 
plin freamătul obișnuit al marilor 
competiții sportive.

• Oaspeții sînt așteptați să sosească 
în Capitală mîine seară. Echipa fran
ceză va deplasa la București cea mai 

Coloana de mașini tre

ce printre șirurile de 
blocuri, semețe, lumi
noase ale Caii Gri vi
ței. Oamenii muncii 
aflați în intimpinarea 
delegației, aplaudă cu 

căldură.

la finala C.C.E. nu vor 
schimbări în cursul par-

bună garnitură din care nu vor lipsi 
jucătorii care s-au impus în mod deo
sebit în recentul campionat al Fran
ței : Mas, Dedieu, Danos etc.

• Conform regulamentului, echipele
participante ' ' ' ~
putea face 
tidei.

• în caz 
prelungit cu 
și dacă egalitatea persistă după pre
lungiri, meciul se va rejuca.

• Ieri, Grivița Roșie și-a continuat 
pregătirile stisținind un joc de verifi
care cu rezervele.

de egalitate meciul va fi 
două reprize a 15 minute

Rapid — Progresul și Steaua
St. roșu in semifinalele Cupei R. P. R.
Aseară a avut loc la sediul federației 

tragerea la sorți a jocurilor din semi
finalele Cupei R.P.R. Iată partidele :

PROGRESULRAPID BUCUREȘTI -
BUCUREȘTI

Și STEAUA BUCUREȘTI 
BRAȘOV.

ST.

Semifinalele vor avea loc la 27 
Asupra locului de disputare se va 

: de cornun acord cu echipele, în 
zilei de ;aștăzi sau mîine.

Sfîrșitul acestei săptămîni oferă iubi
torilor sportului cu pedale un bogat 
program competițional. Vineri și dumi
nică dimineață vor avea loc finalele cam
pionatului republican de semifond, iar 
sîmbătă și duminică după amiază se va 
desfășura pe velodromul Dinamo din 
Capitală primul nostru concurs interna
țional de ciclism pe pistă din acest an : 
meciul dintre reprezentativele orașelor 
București și Varșovia.

Cicliștii bucareșteni s-au pregătit cu 
seriozitate pentru această întihiire inter
națională. Cunoscînd valoarea ridicată 
a oaspeților ei au făcut numeroase an
trenamente astfel că în momentul de 
față antrenorii sînt în dilemă : pe care 
dintre pistarzi să-i selecționeze în echi
pă ? Oricum vor decide formația, sîntem 
convinși că întrecerile vor fi foarte dis
putate și că cicliștii noștri vor lupta din 
Toate puterile pentru realizarea tmei vic
torii. Din lot fac parte printre alții și 
Dan Popovici. Petre Taehe, Stan Dumi
tru, Va sile Oprea. Eugen Bărbulescu. 
Constantin Voicu, Mihai Voinescn. In 
programul întîlnirii fisurează următoare
le probe: viteză, 1.000 m cu start de 
pe loc, urmărire 
ture cu sprint la 
liană.

Ieri la prînz au sosit în Capitală 
cicliștii din reprezentativa Varșoviei. 
Conducătorul delegației, Stanislav 
Vasilewski, nea spus următoarele: 
„Am deplasat o echipă tînără dar 
valoroasă. Dintre cicliștii care vor 
apăra culorile Varșoviei cel mai bun 
este Josef Grundman, recordman al 
țării la 1.000 m cu start de pe loc 
și fost campion national de viteză. 

echipe, semifond (100 
trei ture) și cursa ita-

ROȘU

iunie, 
hotărî 
cursul

Ieri după-amîază, pe velodromul Dinamo, cicliștii polonezi s-au antrenat 
împreună cu pistarzii noștri. In fotografie un grup de cicliști din echipele 
Bucureștiului și Varșoviei intr-o pauză a qnțrenumentuluj.,, ..............

, Foțo; Ț. Uoibu . k.

Josef Staron a fost prezent anul a- 
cesta în cursa Paris-Rouen-Pads, 
iar Matured Matusewski, Richard 
Kupciak, Vaclav Latocha și Zbislaw 
Miziolek, deși tineri at\o bună va
loare. Antrenorul Jeszi "Beck va fi 
și concurent la semifond. Sperăm 
să realizăm rezultate de valoare pe 
frumosul velodrom Dinamo".

Astăzi pleacă in Lniunea Sovietică 
lotul de motocrosiști al țării noastre 
care va participa la întrecerile de la 
Leningrad (24 iunie) și Riga (1 iulie). 
Din delegație fac parte alergătorii Mi
hai Pop. Traian Macarie Ștefan lan- 
covici, Mihai Dănescu, Erwin Seiler 
si Cristian Dovitz. Antrenor: Nicolae 
Buescu. Delegația este condusă de 
tov. Alexandru Florea. președintele fe
derației romine de motociclism.

întrecerile de la Leningrad contează 
la clasa 250 cmc și ca fază a cam
pionatului mondial de motocros. Pen
tru prima oară vor lua parte și aler
gători din țara noastră. Forul de spe
cialitate a inscris la campionatul mon
dial următorii alergători: Mihai Dă
nescu, Erwin Seiler și Cristian Do-
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Tragerea la sorți a grupelor 
la campionatul mondial

La întrecerile campionatului mon
dial de gimnastică de la Praga care 
vor avea loc in zilele de 3—8 iulie 
participă 23 de echipe masculine și 
18 feminine. Pe lingă acestea, vor 
trimite concurenți individuali șase țări 
la bărbați și nouă țări la femei. Co
misia de organizare a campionatului 
ne-a comunicat tragerea Ia sorți a 
grupelor: BĂRBAȚI, grupa A: RP- 
Ungară, echipa mixtă formată din 
concurenții individuali din R.P. RO
MI NA și R.P.D. Coreeană. Finlanda,

Miine încep întrecerile finalei 
campionatului de juniori

In următoarele două zile, publicul 
clujean va avea ocazia să asiste la 
întrecerile 
juniorilor, 
ție oferă 
nat prilej 
constituie
în privința rezutatelor obținute în do
meniul creșterii cadrelor de rezervă.

Sperăm că întrecerea celor peste 
120 de sportivi se va bucura de un 
nivel tehnic ridicat și va oferi o 
luptă sportivă frumoasă pentru cuce
rirea titlurilor. Urăm succes tuturor 
participanților la această competiție a 
tineretului 1

finale de gimnastică ale 
Această frumoasă competi- 

tinerilor gimnaști un minu- 
de afirmare. Totodată, ea 

un examen pentru antrenori

Luxemburg, Republica Arabă Unită, 
Statele Unite; grupa B: R.P. Bul
garia, Elveția, R.F. Germană, R.P.F. 
Iugoslavia, R.P. Chineză, R.D. Ger; 
mană ; grupa C : Suedia și concurenții 
individuali din Marea Britanie, Canada 
și un concurent din Portugalia, R.S. 
Cehoslovacă, Austria, Italia, Turcia 
și concurenții individuali din Africa 
de Sud ; grupa D : Uniunea Sovietică, 
Japonia. Franța, R.P. Polonă. Cuba. 
Iran. FEMEI, grupa A: Finlanda, 
R.S. Cehoslovacă, R.P. Chineză, R.P. 
Polonă; grupa B : R.D. Germană, 
Japonia, Canada, R.P. ROM1NĂ; 
grupa C: R P. Ungară, Austria, R.F. 
Germană, Statele Unite; grupa D: 
R.P.F. Iugoslavia, Israel, Franța. U- 
niunea Sovietică; grupa E : Suedia, 
Cuba și echipele mixle alcătuite din 
concurente individuale din Marea Bri
tanie — Africa de Sud — Iran, Repu
blica
Noua Zeelandă, 
R. P. Bulgaria.

Arabă L'nită — Portugalia — 
Italia — Olanda —

Ilie Popa 1.32:40,0 la 20 km marș
Pe stadionul Tineretului din Capi

tală s-au desfășurat marți și miercuri 
întrecerile fazei orășenești a campio
natelor republicane de seniori. Cel 
mai valoros rezultat a fost înregis
trat în proba de 20 km marș. Atletul 
Ilie Popa (Steaua) a parcurs distan
ța in 1.32:40,0. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat: N. Toader (O- 
limpia) 1.38:53,0; V. Avram (Surdo- 
muți) 1.39:59,0. Cursa de 35 km marș 
a revenit lui Ion Barbu (Olimpia) cu 
timpul de 2.46:50,0.

întrecerile de pistă au concretizat 
prin citeva rezultate bune forma ac
tuală a sportivilor noștri. Iată cîteva 
din cele mai bune performanțe înre
gistrate marți : BĂIEȚI : 100 m : A. 
Stamatescu (Met.) 10,7 ; El. Kineses 
(Știința) și AI. Tudorașcu (Met.) 10,8; 
400 m: M. Zahaich ie viei (St. Cluj) 49,1; 
1.500 m : A. Barabaș (Dinamo) 3:48,8; 
110 mg: L. Preda (St.) 15,0 ; triplu: 
S. Ciochină (Met) 15,58; D. Vlă- 
descu (Met) 15,16 ; N. Mărășescu 
(Steaua) 15,16 (toate trei sint recor
duri personale) ; FETE : 100
Petrescu (Rapid) 12,2; G.
(St), G. Luță (Rapid) și Cr. Maksay

(Met.) 12,4; 800 m : El. Teodorof 
(Met.) 2:10,3; lungime: Ol. Boran- 
gic (St.) 5,54; înălțime : M. Popescu 
(CSS) 1,62 (norma de maestru al spor
tului). Celelalte rezultate le vom pu
blica în ziarul nostru de sîmbătă.

m : L 
Palade ILIE POPA (Steaua)

Concursul de verificare
a lotului republican

feminin
Marii a avut loc la Constanta un con

curs «le verificare a lotului republican 
feminin de gimnastică, care se pregă
tește pentru campionatele mondiale. La 
eoncurs au participat și gimnastele din 
loltd de tineret al It. S. Cehoslovace.

REZI T.TATE. indii iduul compus: 1. 
Sonia lovan 
38,45 
4 Ana 
kova ( RSC.) 
Zîmbrrstcanii 
(R.S.C.) 37,00 
p, 9. Mariana 
kova (li.S.C.) 
primele locuri 
gimnaste : sol:
Liță 9,65 p ; sărituri: Emilia Liță 9,70 
p; paralele: Emilia Liță și Sonia lovan 
9,05 p ; btrnă : Sonia lovan 9,70 p. Con
cursul s-a desfășurat cu exerciții liber 
alese. Ana Mărgineanu a căzut Ia para
lele, iar Atanasia Zîmbreșteanu la bîmă, 
obținind astfel rezultate mai slabe.

38,65 p., 2. Emilia Liță
p.. 3. Elena Nirnlescu 37,45 p., 

Mărgineanu 37.25 p.. 5 Svetlaci-
37.15 p., 6. Atanasia 

37.05 p., 7. Novakora 
p., 8. Elena Tutan 36,96 
Uie 35,85 p., 10. Sput- 
34.85 p. Pe aparate pc 
s-au clasat următoarele

■ Sonia lovan și Emilia

LIVIU BRUCKNER
coresp.

Faza regională a campionatului de juniori și junioare
• IAȘI. Unirea Birlad (f) și Rul

mentul Birlad (m) au cucerit titlurile 
de campioane ale regiunii Iași la vo
lei juniori. întrecerea rezervată echi
pelor feminine a prilejuit jocuri dis
putate dar de un nivel tehnic scăzut. 
Mai dinamice au fost meciurile de ju
niori. (EUGEN URSU - coresp.).

• FĂLTICENI. La etapa regională 
au participat echipe din numai 4 raioa
ne : Suceava, Rădăuți, Botoșani și 

Fălticeni. Jocurile — in special cele 
feminine — au fost in generai de un 
slab nivel tehnic. Titlurile au revenit 
formațiilor Fulgerul Suceava (m) și

• GIURGIU. Etapa raională 
campionatului de seniori. Au partici
pat 109 băieți și 20 fete. BĂIEȚI : 100 
m : St. Stoicescu 11,0 ; ciocan : A. 
Andrei 45,76—nou record regional. 
(TR. BARBALATA-coresp).

• întrecerea atleților bucureșteni 
din cadrul competiției dotată cu 
,.Cupa Păcii* se va desfășura sîmbătă 
după amiază pe stadionul Tineretu
lui.

Vineri, sîmbătă și duminică sint 
programate meciurile restanță în ca
drul campionatului republican de polo. 
Toate jocurile se desfășoară la Bucu
rești, la ștrandul Tineretului, după cum 
urmează : vineri: Steaua—C.S. Mure
șul Tg. Mureș, Dinamo—Rapid Bucu
rești; sîmbătă : Steaua—Rapid, Știința 
București—C.S. Mureșul Tg. Mureș; 
duminică : Dinamo—C.S. Mureșul Tg. 
Mureș, Rapid—Știința București.

După cum se observă, au lost din 
nou amînate meciurile echipei Știința 
Cluj, deoarece jucătorii acestei forma
ții, fiind studenți, se alia în plină se
siune de examene.

După disputarea acestor jocuri res
tanță, pe data de 8 iulie se va desfă
șura ultima etapă in cadrul turului 
campionatului republican: Progresul 
Buc. — Știința Buc., C.S. Mureșul— 
Ind. Linii Timișoara, Știința Cluj—I.C. 
Arad, Dinamo Buc.—Steaua (derbiul 
primei părți a campionatului), Crișana 
Oradea—Rapid Buc.

Meciul Știința Cluj—Rapid Buc. 
(restanță din etapa a 8-a) se va dis
puta în ziua de 9 iulie la Cluj. înain
tea acestor jocuri clasamentul campio
natului republican 
fățișare:
1. Dinamo
2. Steaua
3. C.S. Mureșul
4. Știința Cluj
5. Știința Buc.
6. Crișana Oradea
7. Rapid Buc.
8. Ind. Linii
9. Progresul

10. I.C. Arad

are următoarea î ri-

Meci iaternafional la Suceava

: Fulgerul—F.S.G.T. 3-1
SUCEAVA (prin telefon). — 

3.000 de spectatori — cifră record 
pentru orașul nostru la un meci de 
volei — au asistat duminică la 
partida internațională masculină 
dintre selecționata F.S.G.T. Franța 
și campioana regiunii. Fulgerul Su
ceava. După un meci presărat cu 
multe faze frumoase. Fulgerul a 
obtinut o victorie meritată: 3—1 
(15—3, 12—15, 15—9. 15—4).

S-au evidențiat: Fauvet. Pelta 
(F.S.G.T.), Udișteanu, Căldare 
(Fulgerul).

C. ALENA și R. MUNTE.ANU 
coresp.

Atitudini

Victoria finală a re- 
ICO Arad (m) și Ba- 
(f). (ION CIOROGA-

formații: Ș.S.E.-Deva și 
Iulia! (NICU SBUCHEA

Patru formații feminine

Știința Fălticeni (f). (NEGRU LAZAR
— coresp.).

• ARAD. Trei echipe masculine 
(Arad, Timișoara și Jimbolia) și tot 
trei feminine (Arad, Timișoara și Li- 
pova) și-au disputat titlurile de cam
pioane regionale 
venit formațiilor 
natul Timișoara 
RIU — coresp.).

• DEVA. Ș.S.E.-Deva (f) și Știința 
Alba Iulia (m) au devenit campioane 
ale regiunii Hunedoara. De remarcat 
că la junioare titlul a fost disputat de 
numai două 
Știința Alba
— coresp.).

• SIBIU,
s-au întrecut în campionatul regional. 
Victoria a revenit echipei Ș.S.E.-Sibni. 
(ILIE IONESCU - coresp ).

• GHERLA. Pe primul loc ia cam
pionatul de juniori ci regiunii Cluj s-a 
clasat C.S Ș.-Ouj. urmată de Stăruin
ța Zalău și Lumina Gherla. (AUG. 
SABO — coresp.).
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i'liinc și duminica in (apitalâ

Finala campionatului republican de semifond
Oi mai buni rutieri din țara noastră 

— juniori și seniori — se vor întrece 
miine și duminică pentru cucerirea titlu
rilor de campioni ai țării la semifond. 
Vor lua startul în finala campionatu
lui republican cicliști din regiunile 
București. Bacău, Cluj. Banat. Ploiești. 
Brașov, Dobrogea. Galați. Oltenia. în
trecerile -iat programate astfel :

VINERI 1NCEP1ND DE LA ORA 
15.30 se desfășoară pe șoseaua Bucu
rești — Uri ierni (startul la km 11.500) 
finala campionatului republican de semi
fond pe echipe. Seniorii vor parcurge

100 km eontra-timp pe echipe. iar 
juniorii 50 km. Startul se va da din 
două in două minute.

DUMINICA 1NCEP1ND DE LA ORA 
8.30 are loc pc circuitul din sir. Maior 
Loravu finala campionatului republican 
individual. Seniorii vor parcurge un nu
măr de lurc care să însumeze 80 km, 
juniorii de cat 1 — 50 km, iar juniorii 
de cat a ll-a — 30 km.

Competiție ciclistâ rezervată
sportivilor de la sate

„Cupa regiunilor"

A ll-a ediție a circuit ului 
raionului Slobozia

SI ACUM FINALELE
TraJiț ionala competiție „Cupa regiuni

lor* a ajuns in faza finală. Zilele tre
cute au avut loc ultimele jocuri <lin ca
drul etapei interregionale, la care au

Cu ce se ocupă președintele consiliului raional UCFS Oravița.«•a

regional 
volumi- 
raional 

sportivă

ale 
din 

ne-am

cut cu vederea aceste abateri 
jucătorilor și unor spectatori 
Oravița. Citind acest „raport' 
dat seama că ați greșit profund. Ați

Pe adresa consiliului 
UCFS Banat a sosit un plic 
nos. Expeditor: — consiliul 
VCFS-Oravița — asociația 
Minerul.

In timp ce președintele consiliului 
regional UCFS Banat deschidea pli
cul, iși spunea in gind: o ft vreo 
dare de seamă, un raport despre 
desfășurarea primei etape a Sparta- 
chiadei de vară...

Nu era un raport al activității spor
tive, ci... o contestație a echipei de 
fotbal Minerul Oravița, ai cărei sem
natari nu erau alții decit... președin
tele consiliului raional UCFS și se
cretarul asociației sportive Minerul 
Oravița ! In cele trei pagini sint des
crise cu Lux de amănunte fazele de 
joc și incidentele petrecute la un 
meci de fotbal din cadrul campiona
tului regional. Din rindurile așternute 
pe hârtie reiese că numai echipa oas- 
pe a fost vinovată (și in realitate 
lucrurile au stat altfel), se consem
nează o serie de amănunte ca de 
pildă discuțiile purtate înaintea parti
dei in frizerii, pe străzi etc., etc. In 
cele aproape 200 de rinduri . nu am 
găsit nici un cuvințel critic la adre
sa echipei locale, cu privire la com
portarea unor jucători de la Minerul 
Oravița, la felul defectuos in care s-a 
organizat meciul sau despre atitu
dinea unei mici părți a publicului.

Despre aceste lucruri ar fi fost 
multe de spus, tovarășe președinte 
al consiliului raional UCFS Oravița! 
Dar din lipsă de obiectivitate ați tre-

se

semnat o contestație a echipei Mi-

nerul Oravița, fapt incompatibil 
funcția 
ceasta 
sportiv 
raport

cu 
a-pe care o dețineți. Oare 

este menirea unui activist 
? In loc să fi întocmit un 

obiectiv, principial, arătind

căușele care au determinat atitudi
nile nesportive, felul in care consi
liul raional UCFS a indrumat și a 
controlat munca de educare a spor
tivilor, dv. v-ați situat pe o poziție 
nesănătoasă, incercind să „cocoloșiți" 
lipsurile asociației Minerul Oravița.

Un asemenea stil de muncă nu este 
compatibil cu sarcinile și poziția u- 
nui președinte al consiliului raional 
UCFS, și, de aceea el trebuie să 
dea de gindit și consiliului regio
nal UCFS Banat. In fața consiliului 
raional UCFS stau sarcini cu mult 
mai importante decit... semnarea și 
irosirea timpului cu redactarea u- 
nor contestații privind o echipă de 
fotbal. Oare tovarășul Miron Flo- 
roiu, președintele consiliului raional 
UCFS Oravița, consideră că activi
tatea din cadrul Spartachiadei, an
grenarea continuă a oamenilor mun
cii din raionul Oravița intr-o acti
vitate sportivă vie și permanentă se 
desfășoară in bune condițiuni ? Cre
dem că asemenea preocupări și al
tele legate de problemele de bază 
ale mișcării de cultură fizică 
și sport din țara noastră vor trebui 
să stea in centrul atenției consiliului 
raional UCFS Oravița. Am fi 
roși să aflăm că viitoarele 
expediate de consiliul raional 
Oravița, pe adresa 
nai UCFS Banat, 
semenea conținut.

participat cele mai bune echipe din țară. 
Iată cîteva rezultate.

Pe stadionul „23 August* din Baia 
Mare s-au desfășurat meciurile (tur— 
retur) dintre reprezentativele regiunilor 
Maramureș și Suceava. Intîlnirile au fost 
dinamice, cu multe faze spectaculoase 
și s-au încheiat cu următoarele scoruri : 
15—10 și 16—7 în favoarea echipei 
reg. Maramureș. Semnalăm absența ar 
bitrului Ion Veresejan (Cluj’), delegat 
de 1.11.0. să conducă aceste meciuri.

Echipa orașului București, jucînd la 
Urlați, a primit o replică dîrză din par
tea selecționatei regiunii Ploiești. Prima 
partidă a fost viu disputată (11—9 
pentru oaspeți) iar al doilea meci bucu- 
teșlenii l-au cîștigat cu scorul de 10—4. 
Pentru turneul final s-au mai calificat 
echipele regiunilor București și Bacău.

Întrecerile finale ale „Cupei regiuni
lor* vor avea loc sîmbătă și duminică 
pe stadionul Avîntul din comuna Curcani, 
raionul Oltenița.

Ciclismul a început să fie practicat 
pc scară largă și la sate. Un exemplu 
îl constituie și cea de a doua 
ediție a circuitului ciclist al raionu
lui Slobozia. Traseu] măsoară 122 
km. împărțiți în două etape după 
cum urmează: 23 iunie: etapa 1 
Slobozia—Căzănești-—Grivița ; 24
iunie: etapa a ll-a Grivița-—Țăndărei 
Slobozia. Se alcătuiesc două clasa
mente : individual și pe echipe. For
mațiile participante sînt compuse din 
cîte cinci alergători. Și-au anuntat 
participarea aproape 200 de pose
sori de biciclete de oraș. Cicliștii 
clasați pc primele locuri la capătul 
celor două etape și în clasamentele 
generale vor primi numeroase premii 
în obiecte acordate de gospodăriile 
agricole colective din raionul Slobozia

Vestea organizării acestei inter- 
sante competiții cicliste a produs o 
mare bucurie în rîndul tinerilor mun
citori și colectiviști. Ei s-au pregătit 
intens în vederea întrecerilor care vor 
desemna cea mai bună echipă și 
cel mai bun ciclist al raionului Slo
bozia.

Lotul republican feminin în plină pregătire

consiliului
vor avea

bucu- 
plicuri 
UCFS 
regio- 

un a-

ION OCHSENFELD

Florctistele noastre fruntașe se află 
în prezent într-o perioadă de intense pre
gătiri. Obiectiv principal : „mondialele" 
de la Buenos Aires, de care ne mai des
part doar trei săptămîni...

Foarte util pentru componentele lotu
lui a fost „examenul" susținut duminică 
dimineața, competiția organizată de clu
bul sportiv Steaua. Note mari (maxime) 
au obținut doar două trăgătoare, Olga 
Szabo care se apropie de forma ei cea 
mai bună și Ecaterina Lazăr, într-un 
evident progres, mai ales în ce privește 
pregătirea fizică generală (capitol defi
citar la „internaționale"). Mai aproape 
de cerințele unei întreceri de anvergura 
celei care va avea loc- în capitala Argen

tinei se află și Geta Sachelarie. Sub 
valoarea ei, deocamdată, Ana Ene.

Antrenorii lotului feminin (M. Vîlcea 
și J. Pelegrini) nu sînt încă edificați 
asupra posibilităților Măriei Vicol. Abia 
viitoarele antrenamente (la saîa Republicii 
se lucrează zilnic cite un antrenament 
sau chiar cîte două) și eventual o în- 
tîlnire de verificare cu un lot străin 
(se preconizează un meci bilateral cu 
reprezentativa feminină a R. P. Ungare), 
vor lămuri mai bine lucrurile.

Oricum, lotul republican feminin lu
crează asiduu. Antrenamentele urmăresc 
să aducă o simțitoare îmbunătățire a 
pregătirii fizice și unele corective în 
ce p/iveștț stilul și. tactica pe planșă.
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PROGRAMUL ULTIMELOR 
INT1LNIRI OFICIALE

Progresul 96,75 
școlar 78,50 p., 
Olimpia 62,15,

se fa
ult ima 
dotată 
de fi-

ARBITRII JOCURILOR 
DE DUMINICA

DRAGOMIR ROȘIANU
coțesp.; .

desfășurat fa 
celei

MODIFICARI IN PROGRAMUL 
TURNEULUI SELECȚIONATEI 

INDONEZIEI

nr. 
din

Duncan (C.S.S.) 
Voința (I. Albu,

2. C.S.S. (M.
2:06,0 ; caiac 4
3:23,2, 2. Pro-

noastre și-au 
de cupă, acor- 
participării lor. 
se poate da în 
meciul de la

„Cupa Progresul

Zilele trecute s-au 
trecerile sportive ale 
ediții a Spartachiadei militare 
S-au înregistrat următoarele 
atletism: 100 m plat: 1. V.

de tineret ale R. P. Romine și R. P. Poloneferturile de finală, un succes ul Cupei R. P. R.
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Pentru copiii doritori 
învețe inotul

ACTUALITĂȚI

piui că problemele principale ale 
ionatului (a primului loc și cea a 
gradării) sînt în general ca și re- 
ite sau, în orice caz, mult simpli- 
e, face ca în această perioadă in
tui amatorilor de fotbal să 

in mod deosebit către 
a competiției fotbalistice 

lupa R.P.R. Etapa sferturilor
a fost, în această privință, edifica-

ebuie menționat mai întîi faptul că 
calificarea în „sferturi* a opt echi- 
e categorie A întrecerea și-a păstrat 
ntregime echilibrul. Lucru pe care 
confirmat, de altfel, desfășurarea
idelor de duminică. Pe de altă parte, 
iniem ca pozitiv faptul că federația 
inuă să programeze jocurile de cupă 
ilele de duminică.

mod deosebit este de subliniat și 
csul pe care l-au manifestat echipele 

de jocuri și de calificarea lor.
portarea celor opt echipe care au 
t duminică în sferturile de finală 
:dește că echipele 
mbat atitudinea față 
I importanța cuvenită 
exemplu mai elocvent 
Stă privință decît

în care Jiul Petrila, deși angajat 
o luptă directă și de maximă im- 
anță pentru evitarea retrogradării, 
lăsat jocul de cupă pe un plan 

ndar, disputîndu-și calificarea cu 
ă energia, in compania Steagului 

? Desfășurarea pasionantă a acestei 
ide va rămîne multă vreme în amin- 

specța,t6rilor clujeni. Un joc bun 
st și^cel de la Brașov, în care Rapid 
letalul Tîrgoviște au furnizat spec- 
ilor — fa special în a doua repri- 

un spectacol sportiv de calitate, 
la Galați, Steaua, hotărîtă — se pare 
să se reabiliteze fa Cupă, după com- 
area modestă avută în campionat. 
Ies aplauzele spectatorilor la „scenă 
hisă1*, obținind o calificare clară, 
n meci bun an furnizat, la Bucu- 
, Progresul și Petrolul. In mod special 
presionat linia de atac a formației 

ireștene. care a manifestat o forță 
pătrundere deosebită. Toți jucătorii 
tui compartiment au jucat bine, dar 
putem să nu menționăm în mod deo- 
t revenirea de formă a Iui Dinulescu, 

a muncit mult și a jucat colectiv, 
u mai plăcut duminică seara „țîșni-

lui Baboie, vitalitatea lui Voinea,

', ji * j

Duminică, reprezentativa noastră de 
tineret va susține primul său meci in
ternațional din acest sezon : va întilni 
la Rzeszow, in R. P. Polonă, selecțio
nata poloneză de tineret. După cum se 
știe, cele două echipe s-au întîlnit a- 
nul trecut la Cluj; reprezentativa noa
stră a cîștigaț atunci cu 2—1.

Pregătirile celor două loturi au con
tinuat zilele acestea Informațiile pri-. 
mite din R. P. Polonă arată că antre
norii Forys și Cebula au dat formă 
definitivă lotului de 16 jucători. Aceș
tia sînt: Kostka (Gornik Zabrze) și 
Wilczynski (Slask Wroclaw) — por- 
tariț Gulba și Siegert (Slask Wro
claw). Hajnisz (Szombierki), Rewi- 
lak (Cracovia), Blaut - (Regia Varșo- 
via), Suski (EKS Lodz) ți Winiarski 
(Stal Rzeszow) — apărători} Wilczek 
și Szoltysik (Gornik Zabrze), Apostel 
(Regia Varșovia), Mustalek (Rech), 
Jozwiak (Polonia Bytom), Sykta 
(Wisla Cracovia) și Myga (Zaglebie 
Sosnowiec) — înaintași. 12 din acești

jucători au făcut parte din lotul care 
în mai, anul acesta, a ciștigat cu 3—1 
meciul cu R. D. Germană, disputat 
la Nordhausen (R.D.G.). In această 
intîlnire, polonezii au aliniat forma
ția : Kostka (Petrek) — Gulba, Sie- 
gert — Hajnisz, Blaut, Suski (Sass) 
— Sykta, Wilczek, Musialek, Szolly- 
sik (Myga) și Jozwiak. Ceea ce în
seamnă că va fi păstrat „scheletul" 
din partida cu R.D.G. și în partida cu 
echipa noastră. Arbitrul întîlnirii va 
fi bulgarul C. Dimov.

Lotul nostru a tăcut ieri, pe stadionul 
Dinamo, un ultim antrenament, care a 
constat dintr-un joc In trei reprize a 
30 de minute, în compania formației o- 
rășenești Dinamo. In acest meci, care a 
avut un caracter de joc-școală, lotul a 
folosit pe toți jucătorii, mai puțin Gher- 
gheli șl Năftănăilă (accidentați). Iată 
formația aliniată : Datcu (Andrei) — Je- 
nei, Dan Coe, Ivan (Nedelcu, Ivan) — 
Ștefan (Pașcanu, Ștefan), Nunweiller IV— 
David (Codreanu, Pîrcălab), Varga, Fră- 
țllă, Marcu (Pașcanu, Marcu), Codreanu 
(David, Codreanu). In paranteze : schim
bările făcute pe reprize.

Lotul a plecat aseară în R. P. Polonă.

Mindru, portarul echipei Progresul, va lămuri o fază periculoasă la poarta 
sa, boxind balonul la care au sărit și Badea și Dridea I, Fază din partida 

de cupă Progresul — Petrolul (3—2)

unele execuții tehnice ale lui Mafteuțl, 
felul cum a coordonat atacul Smârăn- 
descu 1, fa rolul de centru atacant 
retras. Petrolul Ploiești s-a prezentat 
fa acest joc handicapat de lipsa a dei 
titulari în apărare (Pahonțu — suspen
dat și Marin Marcel — accidentat), fapt 
care s-a resimțit în comportarea gene
rala a compartimentului defensiv.

In ansamblu, etapa sferturilor de fi-

nală ale Cupei a fost reușită. Faptul ne 
bucură, mai ales daeă-1 punem fa legă
tură și cu unele jocuri bune din ultimele 
etape de campionat.

Așadar, oricît de importantă ar fi 
„miza" partidelor (cucerirea primului 
loc, evitarea retrogradării sau califica
rea în Cupă), ea nu poate și nici nu 
trebuie să constituie o piedică în calea 
realizării unui joc disciplinat și de cali
tate, dacă există preocupare în această 
direcție. Dovadă sînt cele mai multe din 
întîlnirile disputate în ultimul timp. De 
ce nu se comportă echipele TOT 
TIMPUL astfel? Ce le împiedică?...

RADU URZICEANU

24 IUNIE
— Penultima etapă a categoria A 

(mai puțin meciul Dinamo București
— Minerul, care a fost amînat — 
pentru o dată ce se va fixa ulterior
— deoarece opt jucători de la Dinamo 
au fost selecționați in lotul reprezen
tativei de tineret).

— Ultima etapă a categoriei
27 IUNIE
— Semifinalele Cupei R.P.R.
— Restanța Dinamo Bacău — 

Petrila.
1 IULIE
— Ultima etapă a categoriei
8 IULIE
— Finala Cupei R.P.R.

nii Dobrogea (simbătă 30 iunie}. Mo
dificarea a fost făcută pentru a evita 
aminărț de jocuri de campionat sau 

-tupă.
Pentru același motiv s-a modificat 

și programul turneului echipei italiene 
Sampdoria: aceasta va juca, in or
dine, cu Știința Cluj și Crișana 
Oradea.

După cum am anunțat, selecțio
nata Indoneziei va juca la noi două 
meciuri. In programul turneului a in
tervenit însă o modificare: după par
tida cu Petrolul, de joi 28 iunie, se
lecționata Indoneziei nu va întilni 
pe Progresul, ci reprezentativa regiu-

cadrul 
urniă- 
Bucu-

£
ogresul a cucerit campionatul Capitalei la echipe mixte
upă ce a învins cu 8—7 echipa 
amo, iar in ultima întîlnire, cu Jus- 
, conduce cu scorul de 11—2, 
îația Progresul a cucerit pe me- 
titlul de campioană a Capitalei, 
gistrind in cinci partide tot a- 

victorii. Iată rezultatele tehnice 
importante : Progresul—Dinamo 
: Bosch — Țiriac 3—6, 3 — 6,

7, Țereanu — Emanoil 6 — 4, 
“ 6 — 3, Cristea- — Rakosi 
0, 6 — 0, 7 — 5, Boaghe — 

i 2 — 6, 3 — 6, 1 - - -
lian—Mihaela Klahre 6—0, 
a Știrbei —- Caria Klahre

Făt u— Popescu 6—3,
h — Racosi 6—1, 6—0,

ghe — Emanoil 6—1, 6—1,

6, Julieta
6-0,
0—6,
6—4,
6-1,
6-L

Cristea—Țiriac 6—8, 1—6, 1—6, Țe
reanu— Dron 1—6, 2—6, 3—6, Na- 
mian, ~ 
6—2, 
nescu 
—C.
4-6,
6—2, 
ultima pereche a abandonat.

Progresul—Justiția 11—2: Bosch— 
Teodorescu 6—0, 6—0, 6—0, Boaghe

5— 2, 6—1, Bame
6— 0, 6—1, Na-

Cristea — M. Klahre, Dron 
6—1, Boaghe, Fătu—Dron, lo- 
5—7, 4—6, 5—7, Știrbei, Fătu 
Klahre, Einanoi) 6—1, 5—7,
Bosch, Cristea—Țiriac, Rakosi 

6—1, 5—7, 4—6. La acest scor.

—Ștefan Ion 6—0, 6-
—Cristescu 6—2,
mian, Fătu—Leca, Teodorescu 6—1, 
2—6. 6—3.

Simbătă și duminică va avea loc 
o nouă întîlnire: Știința—Justiția pe 
terenurile Știința.

Pronosport Nr. 25
închide in întreaga țară simbătă 
iunie a.c. ora 24.
• Tragerea Loto Central de mîine, 

avea loc la Orăștie. Azi este ultima „ 
cind vă mai puteți procura bilete. Cu 
aceleași bilete participați la extragerea 
suplimentară de 4 numere din 90 pentru 
atribuirea AUTOTURISMULUI „Mosk
vici*' și a altor premii suplimentare. La 
atribuirea autoturismului participă și bi
letele sferturi. Participantul Cordea Gh. 
din București a obținut la tragerea Loto 
Central din 8 iunie a.c. un autoturism 
„Moskvici" pe un bilet sfert la extrage
rea suplimentară.

In continuarea seriei concursurilor 
de sporturi nautice organizate de clu
burile 
fășurat de curind 
Deși competiția 
participare prea 
le sînt insă in 
motivate), totuși 
succes datorită întrecerilor 
și pregătirii satisfăcătoare 
te de participanți. „Cupa 
a fost cu atit mai utilă cu 
stituit o adevărată repetiție generală 
înaintea fazei de zonă a campiona
tului republican de caiac-canoe care 
începe simbătă. Iată principalele re
zultate ale concursului : FOND (10000 
m): caiac simplu: 1. C. Andrei 
(C.S.S.) 46:45,0, 2. Gh. Mitrea (Progr.) 
48:54,0, 3. Gh. Istrate (Olimpia) 49:32,2; 
caiac dublu: 1. Progresul (C. Butna- 
ru, M. Cornel) 45 :19,5, 2. Știința (R. 
Sandu, E. Mayer) 45 :38,2, 3. Progre
sul (S. Moruzov. C. Tudorică) 45:51,5; 
canoe simplu; 1. C. Panciu (C.S.S.) 
55:59,5 , 2. A. Doicescu (C.S.S.) 56:07,0, 3. 
R. Rădulescu (C.S.S.) 57:12,0. VITEZA: 
juniori (500 m) caiac simplu: 1. A. 
Ziotescu (Progr.) 2:31.1, 2. D. Mitrea

întîlnirile de duminică din 
categoriei A vor fi conduse de 
torit arbitri: Or. Popescu — 
rești (Jiul — Dinamo Pitești). Al. 
Toth — Oradea (Știința Cluj — Ra
pid)!, Ad. Macovei — Bacău (U.T.A.— 
Steaua), St Mataizer — Craiova 
(Progresul — Știința Tim.), O. Comșa 
— Craiova (Metalul — St. roșu) și 
A. Bentu — București (Petrolul — 
Dinamo Bacău).
• Semifinalele campionatului repu

blican de juniori se vor disputa du
minică la Mediaș și Galați.
• Chemie HaJle joacă astăzi la 

Cluj cu Știința.
• lată cîteva echipe campioane de 

regiuni: Unirea Dej (regiunea Cluj), 
Rulmentul Brașov (regiunea Brașov), 
Drubefa Tr. Severin (regiunea Olte
nia), A. S. Cugir (regiunea Hune
doara], Voința Oradea (regiunea Cri
șana} și Progresul Alexandria (re
giunea București).
• Meci amical la Caracal: Progre

sul — Dinamo Obor București 2—3 
(1—2). Joc frumos. Au marcat: Sze- 
kely, Tiron și Niculescu, respectiv 
Duca ș: Stere 11. (Gh. Donciu, coresp.j

•Azi la Tirana: Dinamo — 
Levschi Sofia (arbitru: M. Popa), in 
cadru] turneului balcanic.
PROGRESUL — ȘTIINȚA TIMISOARA 

PE STADIONUL DINAMO

Partida de campionat Progresul — 
știința Timișoara se va disputa duminică 
la ora 3.45 pe stadionul Dinamo, in des
chidere la întilnirea Grivița Roșie—Be
ziers (finala Cupei campionilor europeni 
la rugbi).

Romină 
1 2 

1 x 
1 2 
1

1 x
1
1
1
X
1

1 X
1 X

program 
Știința Timișoara) se dis-

Programul concursului
Programul concursului Pronosport 
duminică, 24 iunie 1962, cuprinde 
iuri interesante. In fruntea acestora 
ituează întilnirea internațională din- 
selccționatele de tineret ale R. P. 
ne și R. P. Romîne.
ractivitate pentru participanții la 
osport, prezintă și celelalte meciuri 

rise în programul concursului de du- 
ică și îndeosebi întîlnirile dintre 
ța Cluj — Rapid; U.t.a. — Steaua;
olul — Dinamo Bacău și Metalul — 
gul roșu. La meciul de la Arad, dacă 
rn seama de situația în clasament a 
r două echipe și de rezultatele întîl- 
or anterioare dintre ele, în care 
sreștenii au terminat mereu victo-
i (1959—1960: 4—1 și 1—0; 1960—1961: 

și 2—0; 1961—1962: 4—2), se reco-
dă „triplarea** meciului respectiv.
Iată acum programul concursului 
duminică, 24 iunie a.c. și prono-

urile date de Programul Loto-Prono- 
rt:
S.P. Polonă (tineret) — R.P. 
(tineret)
Știința Cluj — Rapid
U.T.A. — Steaua
f»rogresul — Știința Timișoara 
letalul Tîrgoviște — St. roșu 
Petrolul — Dinamo Bacău 
Dinamo București — Minerul 
Jiul — Dinamo Pitești 
Foresta Fălticeni — C.S.M.S. Iași 
C.S.O. Craiova — Farul Constanța 
C.S.OA Tim. — Mureșul Tg. M. 
Corvinu) — Crișana Oradea

1 Intrucît meciul IV din 
>gresul ___ ,_ ____
ă duminică dimineața*,* concursul se

PRONOEXPRES
La tragerea specială Pronoexpres 

25 din 20 iunie 1962, au fost extrase 
urnă următoarele numere :

PRIMA EXTRAGERE
40 13 37 47 43 5

Numere de rezervă : 44 3
A DOUA EXTRAGERE

33 7 18 19 49 27
Numere de rezervă : 37 29 
Fond de premii : 909.246 
Tragerea următoare va avea 

miercuri 27 iunie 1962, în București.
• Anunțăm participanții la sistemele 

Loto-Pronosport că azi in jurul orei 11, 
la agențiile Loto-Pronosport din cal. Gri- 
vițel 221 și Piața Obor (baracă) vor fi în- 
mînate ciștigătorllor cele 2 AUTOTU
RISME „Moskvici” obținute la seriile 
speciale Loz în plic.
, Rpbricâ redactată de Loto-Pronosport.

sportive bucureștene s-a des- 
„Cupa Progresul", 

nu s-a bucurat de o 
numeroasă (absențe- 

cea mai mare parte 
ea a înregistrat un 

echilibrate 
manifesta- 
Progresul" 
cit a con-

(Olimpia) 2:32,0, 3. V. 
2:32,6; caiac dublu: 1.
I. Pălăngeanu) 2:04,5, 
Doară, M. Ghiurițan) 
(800 m) : 1. Olimpia
greșul 3:25,4, 3. Progresul 3:26,9; ju
nioare caiac simplu 500 m: 1. 
haela Seceleanu (Olimpia) 2:46,5, 
Mioara Coroiu (Voința) 
(800 m) caiac simplu : 
(Voința) 3:53,0, 2. Gh. 
3:57,3 ; caiac dublu ; 1. 
Vînătoru, Gh. Militaru) 
ța (Gh. Marinescu, I 
3:34,6; canoe simplu ; 1. M. Ionescu 
(C.S.S.) 4:18,7, 2. P. Geambașu (C.S.S.) 
4:42,9, 3. I. Anastasescu (Olimpia) 
4:54,5; canoe dublu: 1. C.S.S. (C. If- 
tode, A. Răduțiu) 4:40,5, 2. C.S.S. (N. 
Niculescu, R. Maximciuc) 4:49,6; se
nioare caiac simplu 500 m: 1. Cresa 
Caragheorghe (Voința) 2:35,0, 2. 
Georgeta Mihai (Voința) 2:38,3, 3. Anca 
Vîrtejanu (Olimpia) 2:41,9. In clasa
mentul pe cluburi : 1.

2. Clubul sportiv
3. Voința 70,25 p.s 4.

5. Știința 25. p.

de a 15-a 
de vară, 

rezultate : 
Econono- 

pol (lotul Dîmbovița) 11,4 ; S00 m plat: 
1. V. Pândele (lotul Ovidiu) 2:04.2; 
Inălfime: 1. M. Livezcanu (lotul Dîm
bovița) 1,60 m; 400 m: 1. L. Stoidel 
(lotul Bîrlad) 55.0; greutate: 1. 1. Pin- 
zaru (lotul Teleorman) 10,89 in; Iun-,

Mi-
2. 

2:48,2 ; seniori 
1. Radu Matei 
Ispas (Progr.) 

. Progresul (N. 
3:33,3, 2. Voin- 

St. Andreescu)

gime : 1. P. Piltz (lotțil Milcov) 6.58 
m; 5000 m: 1. Ad. Balint (lotul Mil
cov) 17:19,4.

Fotbal:
(1-2),

Volei:
vița—Bahlui

Handbal
(8-6), 
(14-8).

Dîmbovița—Bahlui 3—3
Ovidiu—Oltul 8—0 (3-—0) 

Oltul—Ovidiu 3—2,
i 3—1.
în 7 : Oltul—Bahlui 
Dîmbovița—Ovidiu

22—19
32-12

orășenesc

să
Consiliul

rești anunță că !a Centru! de in- 
vățare a înotului pentru copii de ? 
la ștrandul Tineretului au început« 
înscrierile pentru ciclul al IKea. J 
care începe luni 25 iunie. Doritorii $ 
se pot înscrie la ghișeul de la 
ștrandul Tineretului pină în ziua j 
începerii ciclului. Acesta durează i 
20 de zile, in serii programate zii- * 
nic, astfel: I: S—10: a ll-a : 
10,30—12,30: a lll-a: 13—15; a 5 
IV-a: 15,30—17,30.

joooooocxxxxxxx o*

Se aduce la cunoștință publicului că 
la casele de bilete din str. Ion Vidu. 
Agenția Centrală Pronosport din Calea 
Victoriei 1 și stadionul Republicii, s-au 
pus în vinzare bilete pentru următoarele 
competiții :

• Turneul fina) al campionatului de 
box care va avea loc în zilele de 23, 34 
și 25 iunie pe Patinoarul Artificial si in 
zilele de 27, 28 și 30 iunie pe stadionul 
Republicii.

• Jocul international de handbal în 7 
R.P.R. — Danemarca care se va desfă
șura în ziua de 26 iunie pe stadionul 
Republicii.
• Campionatefa mono* ’** feminine de 

handbal fa 7 care vor avea loc intre 
7—15 iulie pe Stadionul Republicii,



de baschet a R. P. Romine

UN FRUMOS SUCCES AL HALTEROFILILOR ROMÎN 
LA MOSCOVA

(Urmare din pag. 1-aY

susține trei jocuri■

în R. P. F. Iugoslavia

Echipa R. P. Romine pe 
la campionatele europene

local dot
feroviare

precizie. Mihai IFuseh, electrician, ingi 
acrii Gheorghe Șerban. Fiord Mim. 
Va sile Mlădiu p multi alții.

Grivifa Roșie, ca minunatul d coJee- 
tiv de muncă, a Văii fa acte â de tari 
clipe de neuitat. .4 fost o măreața oăr- 
băfarire a prieteniei frățești, de nezdrvm- 
cinat dintre poporul reaua p pepeardo 
Uniunii Sorietice.

★

Sofii poporului iftietic tu 3
y. S Hru șcîov $:-«■ ronfruBBT 
în Capitală și in regiuaaa
Peitr inaltii oasoeli mictiâ sb jaat
întimpinati cu o nespasâ ea
inimile fierbiali cb |i Brest spleadU 
și fierbinte soare de nară.

De a lungul bnlersB'deiar • W«~tse. 
Miighem, de la Mthd Bmn giai h» 
dernirte spre Piota I im clădea
viu. neîntrerupt, aștepta tnre-vai te 1^.- 
șuluî llrușcioc ți a ddeaoțirs. bitrjf 
și tineri, mii de femei ji copii aa ictil 
pe străzile Canuald ^mtn a aolaOn pa 
oaspeții smietici dragi, pmura a-â e». 
primn sentimentele de putvraici Avgm* 
și stimă fată de poporal —irtăc. fată 
de lorarâșu! S’. S. Hmșeioe. Ș orara 
tirziu. oamenii muncii stăteaa ăz-« temem 
străzilor și bulriarl.isr poate, peeve ser 
mai at ea prilejul morar • M mm
vadă delegația, chipal dmAitar d pin 
de voie hună al torarâșsijsi X. X 
Ilrușciov.

Reprezentativa feminină de baschet 
a R.P. Romine a plecat aseară in 
R.P.F. Iugoslavia pentru a susține trei 
meciuri în compania reprezentativei 
țării vecine. Intilnirile constituie un 
bun prilej de verificare a stadiului 
actual de pregătire al acestor echipe, 
in vederea campionatului european 
ce se va desfășura in luna septembrie 
la Mulhouse.

Primul joc se va disputa vineri in 
localitatea Slovenski Brod, iar al 
doilea duminică, la Ciaciak. In ziua 
de 26 iunie baschetbalistele noastre 
iși vor incheia turneul prin partida 
ce va avea loc la Belgrad. Lotul de
plasat in vederea acestor meciuri 
este următorul: Viorica Niculescu, 
Anca Răcoriți, Dorina Marian, Elena 
loanovid, Hanelore Krauss, Cornelia 
Gheorghe, Filoțteia Isbiceanu, Irina 
Vc. fila seu, Virginia Jujescu, Doina 
Chelan-Balan, Octavia Simon și 
Ss-.da Dumitrescu. Antrenori : S. Fe- 
renez fi Gh. Roșu.

Recent s-au desfășurat la Moscova 
campionatele europene feroviare la care 
au participat reprezentativele feroviare 
din șapte țări. Reprezentanții țării noas
tre au obținut un frumos succes, clasîn- 
du-se pe locul al doilea, după U.R.S.S. 
și înaintea unor țări cu o veche tradiție 
în sportul halterelor : Finlanda, Austria, 
Franța ș.a.

Cea mai frumoasă comportare au 
avut-o halterofilii C. Rădulescu (cat. 
grea), care a totalizat 367,5 kg cucerind 
medalia de argint, Gheorghe Moldovcanu 
(cat. ușoară) — 315 kg și C. Kclemen 
(cat. mijlocie) — 355 kg, care aii cu
cerit medalii de bronz.

Pe categorii, halterofilii sovietici au 
ocupat primele locuri. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut Iusbașian (cat. 
mijlocie) — 400 kg și Godubev (cat. 
grea) — 430 kg. Clasamentul pe na
țiuni se 
49 p-, 
landa 
5. R. 
P-. 7.

prezintă astfel: 1. U.R.S.S.
R. P. POMINA 24 p.. 3. Fin-

p., 4. R. P. Ungară 19 p..
Polonă 15 p., 6. Austria 12

2.
23
P.
Frânta 10 p.

După acest concurs, antrenorul lotu-

Caaetorii loștri participă ia „Regata Griinau0

DOCIULESCU, ne
,Campiom

lui nostru, ION 
făcut următoarea declarație : 
tele europene feroviare s-au bucurat c 
un real succes. Halterofilii noștri a 
avut o frumoasă comportare, fapt ret 
val de renumiții antrenori sovietici Făli 
moev, Duganov și Mehanik. Organizare 
campionatelor a fost excelentă. Am sin 
țit in permanență dragostea șl sentimei 
tele de prietenie cu care ne-au înconjuri 
gazdele*.

Astflil. la Toledo (S.ll.A.

încep campionatele mondial
de lupte

ts UEXE 
T. STĂMCJU

Un nou concurs de verificare
a atletilor sovietici

Cei mai 
ticipat la 
verilicare 
competiții

i «■ S.U.A, S

La «Ursitul acestei săptămini se dis
pută la BerEn tradiționala competiție 
de canotaj academic „Regata Griinau". 
La «Eț;a din acest an s-a anunțat o 
bezată participare internațională, com
petiția U:nd deosebit de importantă 
mai ales pentru echipele feminine, de
oarece en acest prilej ele pot face o 
utili verificare chiar pe pista pe care 
se vor disputa in august campionatele 
europene. Participarea echipajelor 
noastre feminine la Regata Grunau ne 
va putea da o imagine mai clară asu
pra pregătirii lor, comparind-o și cu 
rezultatele de acum două săptămini 
de la Praga.

Formațiile noastre masculine sînt la 
primul lor concurs internațional din 
acest an; băieții se pregătesc pentru 
prima ediție a campionatelor mondia
le, care se va disputa in septembrie 
in Elveția.

Emilia Rigard,
Ghiuzelea, Lia

LOTUL FEMININ: 
Ana Tamaș, Florica 
Bulugioiu, Emilia Oros, Magda Vlăduț, 
Margareta Stoian, Mariana Limpede, 
Viorica Moldovan, Olimpia Bogdan, 
Maria Trinks, Magda Varga, Elena 
Bădulescu, Dumitra Mihalache, Elena 
Diaconescu, Maria Drăghici, Angela 
Păunescu. Antrenori : Felicia Urzicea- 
nu și Ion Bulugioiu.

LOTUL MASCULIN : Pongraț, Radu, 
Somovschi, Husarenco, Rifelt, Seho- 
vitz, Vereș, Petrov, Boicu, Covaci, Ku- 
recska, Biltz, Păunescu, Lupu. Antre
nori : Zoltan Benedek și Dumitru 
Popa.

Concursul se desfășoară sîmbătă și 
duminică.

NEW YORK (Agerpres). — In ora 
șui Toledo din S.U.A. încep asta; 
campionatele mondiale de lupte clas 
ce și libere pe anul 1962. Particip 
la întreceri aproximativ 300 de lupii 
tori din 31 de țări : U.R.S.S., Turci; 
Suedia, R. P. Romînă, Iran, Japoni; 
R. P. Ungară, R. P. Bulgaria, Ai 
glia, Franța, Finlanda, S.U.A. și a 
tele. Printre concurenți se aîlă 18 dit 
tre campionii mondiali de Ia Tokio 
Saiadov, Bogdan (U.R.S.S.), Bularc 
(R.P.R.), Habibi (Iran) etc.

Competiția de lupte libere începe I 
21 iunie, iar cea de lupte clasice I 
24 iunie — fiecare durînd cile tr< 
zile.

★
Marți seară. Ia ora 23,50"yr. a 1 

cală), lotul de sportivi roniiiii ca 
participă Ia campionatele mondiale i 
lupte clasice și lupte libere, a sosit 
Toledo, in S.U.A. Țara noastră va 
reprezentată la lupte libere de Alexa, 
dru Geantă și Francisc Ballo, iar 
lupte clasice de Dumitru Pirvulesc 
Ion Cernea, Mihai Sultz, Valeriu B 
larca. Ion Țăranu, Gheorghe Popovi 
și Nicoiae Martinescu. Sportivii i 
fost însoțiți de doi antrenori : l< 
Corneanu și Vascul Popovici, și de a 
bitruj Ion Staicu,

Pregătiri pentru campionatul 
mondial de handbal în 7

Două meciuri
R. F. Germană—Japonia

de tov

MUNCHEN 20 (Agerpres). — îna
inte de a participa la campionatul 
mondial de handbal in 7 din R. P. 
Rommă, echipa selecționată feminină 
a Japoniei va susține două meciuri de 
verilicare in R. F. Germană. Hand
balistele japoneze vor evolua la 24 și 
26 iunie in orașele Wuppertal și Ha
nover în ambele întilniri echipa ja
poneză va juca cu reprezentativa R.F. 
Germane.

Atletă ram ini participă 
:la „Memorialul Rasicky 

II
I

Li ecestei săptămini se '
a iradițiooa- |

tari oonm s*Bbc international | 
J Rosicky*. La între- )
♦
»III*

Rcsîcky*. H
cer .e c.a aces: an participă și 

adeți roaca»; lolanda 
Rates Lia Manoliu. Sorin Ioan, 
Eugen Dual. Virgil Manotescu și 
Airel Stamatescu.

• la A LEIPZIG, pregătirile pentru .eu
ropenele4* de natație se apropie de sf.r- 
șiî. Recent s-a terminai construcția unui 
bazin de 50 m. Această ediție a .europe
nelor va fi una dintre cele mai popu
late. U.R.S.S. cu 70, R.P. Ungară cu 57, 
Anglia și R.P. Polonă cu cîte 50 iar O- 
landa cu 4î de înotători participă la în
treceri. Pentru prima oară iau parte la 
.europene** înotători din Islanda.
• DIN CELE 75 de federații naționale, 

afiliate la Federația internațională de 
haltere, 25 nu pot lua parte la marile in- 
tilniri internaționale de haltere deoarece 
sînt in... restanță cu cotizațiile 
forul international.
• ORGANIZAREA în acest an 

lui ciclist al Austriei este sub 
întrebării deoarece autoritățile 
giunile Tirol și Steyermark nu permit 
trecerea caravanei cicliste pe șoselele 
lor...

9 DUPĂ ÎNCHEIEREA Congresului 
C.I.O. de la Moscova, Avery Brundage, 
președintele C.I.O. a făcut o vizită de 
trei zile Ia Leningrad. După terminarea 
vizitei. Avery Brundage a declarat prin
tre altele : „un oraș splendid. Ansamblul 
de balet și Galeriile de arte ale Lenin
gradului nu au asemănare în lume.
• LA BUDAPESTA 5.000 de tineri au 

fost întrebați în legătură cu sporturile 
pe care vor să le practice. 1085 au pre
ferat fotbalul, 806 turismul, 594 natațîa, 
542 atletismul. 509 tenis de masă. Hoche
iul pe gheață a primit cele mai puține 
voturi : 32.

9 ÎNTREAGA echipă a Uruguayuluî, 
participantă la turneul final al C.M. de 
fotbal, a luat parte Ia înmormîntarea 
urnii tînăr de 17 ani, curier la Hotelul 
Azapa din Arica. Acesta, aflind că echi
pa Uruguayuluî, de care se atașase ex
traordinar, a pierdut meciul cu Iugo
slavia... a murit subit !

șș DOI jucători de fotbal maghiari au 
anunțat retragerea lor din fotbal după 
campionatul mondial : celebrul portar 
Grosses (37 de ani) și extremul dreapta 
Sandor (34 ani). Ei au jucat în echipa 
națională din 1950.
• PRIMA apariție publică a lui Pele, 

după accidentul suferit în Chile, va fl 
la sfîrșitul acestei luni, la Paris. Echipa

față de

• NUMĂRUL spectatorilor la meciurile 
de campionat din R.F. Germană a scă
zut simțitor in ultimul an. Revista „Kic
ker” publică o statistică comparativă a 
numărului de spectatori care au urmărit 
meciurile anul trecut și in acest an. Ast
fel, față de anul trecut numărul specta
torilor a scăzut cu 50.000, iar in medie 
o partidă a fost urmărită doar de 5.700 
spectatori. în asemenea situații, echipele 
din prima categorie a campionatului de 
fotbal al R.F.G. intimpină greutăți finan
ciare deosebite.
• DIDI, excelentul atacant al națio

nalei Braziliei, este dornic de o... călă
torie în Europa. într-o declarație făcută 
unui ziarist francez, Didi s-a declarat 
dispus să joace într-o echipă de club eu
ropeană cu excepția acelora din Spania. 
Jucătorul brazilian a declarat că i-ar pla
ce să joace în Franța... De altfel, el a 
și primit o ofertă din partea clubului 
Bordeaux.

9 EXTREMA stingă a echipei Ceho
slovaciei, Jelinek, a avut o bucurie deo
sebită în primul meci susținut cu echipa

4ouâ minute după 
difuzoarele stadionu- 

tei m anuatax c» jucătorul cehoslovac 
ewe ferieSml tată al anei fetițe.
• IN TIMPUL campionatului mondial 

<Je rc-tbal. tn Chile fiind destul de frig 
(acute acum e toamnă) majoritatea echi
pelor au folosit tncouri cu mineri lungi, 
pe la ora 17 dupâ-amiază începea să se 
tatereeee. iar zorii zîJri apăreau abia la 
7 dunineața. Seara jucătorii erau imbră- 
cau ui pardeste. fulare, pulovere.

• ZIAKEU de peste hotare fac propu
neri iateresanle eu privire al acordarea 
medaliilor olimpice. Astfel, se propune 
ea ta cazul rind sportivii clasați pe lo
cal trei obtia același rezultat cu cei de 
pe locul patru, să li se acorde și acestora 
medalii de bronz. Propunerea este ar- 
țiimrnUli eu numeroase exemple care 
au dezavantajat sportivii de pe locul 
patru. Astfel, la Olimpiada de la Roma, 
numeroși sportivi de pe locurile trei- 
patru an obtinut aceiași rezultat. Exem
ple: me m: S. Radford 1«.3: L Figuerola 
1*J; inălțime : X Thomas Xlt; 4. Bol- 
șov î.14 ; prăjină : X Landstrom 4.S5 ; 
4. Grus 4riâ.
• RECENT a avut loc un interesant 

concurs de sah susținut de personalHl 
navigant al _Aeroflot”-ului. Adversari au 
fost bineinteles, tot navigatori și anume 
echipa societății franceze, _Air France”. 
Piloții sovietici au fost la... inălțime 
ciștigind cu S't—8%.
• DUPĂ săritorul in înălțime, John 

Thomas, un alt atlet american s-a de
dicat decatlonului și anume, săritorul tn 
lungime. Ralph Boston. Boston a decla
rat ziariștilor că la J. O. din Tokio ar 
vrea să concureze la decatlon.
• INTRE 17 și 1S iulie se vor desfășura 

pe aeroportul Ferihegy, de la Budapesta 
campionatele mondiale de zbor cu mo
tor. Pină acum și-au anunțat participa
rea aviatori sportivi din L.R.S.S., R. p. 
Polonă, R. S. Cehoslovacă, R.D.G., 
Franța, R.F.G., Italia, S.U.A., Anglia și 
R. P. Ungară. Titlul se va acorda indi
vidual iar celei mai bune echipe i se va 
decerna „Cupa Nesterov”, oferită de Fe
derația de sporturi aviatice a U.R.S.S.

La

• în turneu! candîdațiîor la titkji 
mondial trei partide din runda 24 s-au 
terminat la egalitate: Petrosian — 
Ghdler, Kcres—Korcinoi și Filip — 
Fischer. Partida Tal-Benko a Fosi a- 
minatâ. Partida întreruptă dintre Ke- 
res și Fischer a revenit primului după 
73 mutări. înaintea ultimelor patru 
runde in clasament conduc Petrosian 
și Keres 15 Vi p. urmați de GheIJcr 
15 p. (1 partidă mai mult), Fischer 
12l/2, Korcinoi !2 p etc

• Duminică 24 funie se va disputa 
la Viena întîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele reprezentative 
ale Austriei și R. P. Ungare.
• Cu prilejul campionatelor de hal

tere ale R.P. Ungare, desfășurate sîm
bătă și duminică la Budapesta, sporti
vul maghiar Gyozd Vereș a depășit 
recordul mondial la categoria mijlocie, 
obtinind o performantă de 465 kg. 
(v’r. Pkicktelder—U.R.S.S. 462.5 kg).

• Echipa selecționată de fotbal a 
R. S. Cehoslovace a susținut un meci 
amical la Montevideo cu reprezentati
va Uruguayului. Gazdele au terminat 
învingătoare cu scorul de 3—1 (1—0) . 
De remarcat că toate cele trei puncte 
înscrise 
marcate

• în 
care l-a 
ționata de fotbal a Indoneziei a jucat 
la Moscova cu reprezentativa R.S.F.S.

in repriza a doua au fost 
din lovituri de la 11 m.
ultimul meci al turneului pe 
întreprins în U.R.S.S., selec

Ruse. Victoria a revenit fotbalișfilc 
sovietici cu scorul de 3—1.

• Parașutiștii sportivi sovietici : 
stabilit două noi recorduri moudia 
la proba de salt combinat in grup: 
echipă de șase parașutiști de la aer 
clubul din AMnsk s-a lansat de la 61 
metri, realizind o depărtare i.Atie i 
8,54 m față de centrul cercufoi, i; 
un grup de 3 parașutiști (1000 m) 
realizat o depărtare de 29,74 m

• Duminică 24 iunie se va da sta 
tul de la Nancy în cea de-a 49-a ediț 
a Turului ciclist al Franței. Amil 
cesta, Turul Franței se dispută in f 
de etape, dintre care două 
șoară pe teritoriul Belgiei, 
totală a traseului 
fără zi de odihnă, 
contracronometru.

• Pe stadionul 
sinki ș-a disputat meciul internațiotu 
de fotbal dintre echipele selecționat 
ale Suediei și Norvegiei. Echipa su< 
deză a repurtat 
de 3—0 (1—0).

• La 19 iunie 
cunoscuta echipă italiană de fotbi 
„Sampdoria" Genoa. Fotbaliștii ita 
lieni vor juca cu „Spartak" Moscov; 
„Dinamo" Moscova și cu „Zenit" Lt 
ningrad.

• După opt etape. în turul ciclii 
al Angliei conduce polonezul Pokoru 
urmat la 5 minute de englezul Hyride

este de 
cu patru

se desf 
Lungimi 
4274 ks 

semi-etai

Olimpic din He

victoria cu scori

a sosit la Moscov

Rapid a inv ins Sedan cu 3-1 (2-0)
Aseară, Rapid a înscris în palmare

sul său o frumoasă victorie interna
țională cu 3—1 (2—0) asupra echipei 
de fotbal Sedan, din campionatul pri
mei ligi franceze. Meciul a plăcut in 
specia] datorită ritmului rapid și a- 
bundenței fazelor de poartă, în care 
bucureștenii s-au descurcat mai bine, 
in ciuda apărării ermetice și in forță 
a oaspeților. De altfel, claritatea ți 
caracterul colectiv al acțiunilor ofen
sive i-au asigurat Rapidului succesul. 
Pentru această victorie însă, feroviarii 
au trebuit să s<* întrebuințeze foarte 
mult, deoarece francezii — punînd preț 
pe un rezultat lavorabil — au impri
mat o alură atletică jocului recurgfod 
uneori și la neregularități sau gesturi 
nesportive, care au impresionat ne
plăcut pe spectatori.

In prima repriză, inițiativa a apa' 
ținut mai mult Rapidului, fapt retfo 
tat de scorul de 2—0, stabilit de Nă 
turescu (min. 32) și I. lonescu (mii 
40), în urma unor acțiuni extrem c 
spectaculoase. In repriza a doua joci 
a fost echilibrat Ambele echipe a 
înscris cîte un gol: Jakob (min. 7C 
și Georgescu (min. 79) — din 
liberă. Ozon a ratat in min.
11 m.

A arbitrat M. Cruțescu.
RAPID: DUNGU-GREAVU. 

Macri-Popescu (Neacșu), GHERGH 
NA-NASTURESCU, OZON. I. Ionesc 
Georgescu. Dinu (Baboie).

SEDAN: VARINI-Gasparini, M/ 
RYAN, Jakob-MICHELLIN. Roubat* 
Stamm, CHIARIELLI, BRENY, Perri 
Leber t.

lovitu
51 i

Motr<
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