
ORGAN Al COIITHIIim PENTRU CULTURA FIZICĂ $1 SPORT DE PE URCĂ COHSILIOl DE WIHSTRl 

SI AL CONSIUULUI CENTRAL M SINDICATELOR DIN R. P. R.

R.P. UNGARARJ». POLONA —
(masculin) : 3—1

(15—12; 13—15; 15—13; 15—ft)

Joi 23 iunie 1955 * 4 pagini 25 bani

Echipa masculină a R. P. Romine a întrecut cu 3-1 reprezentativa R. P. Bulgaria

Nu încape discuție că ziua de 
odihnă pe care o au astăzi echi
pele este bine venită. Au dovedit-o 
din plin meciurile jucate ieri, în 
care echipele au dat vizibile sem
ne de oboseală. E și firesc, de alt- 
feU. după șase zile de întreceri ter
minate, în mare majoritate, după 
cinci seturi și care i-au supus la 
grea încercare pe jucătorii tuturor 
echipelor.

Aceasta se poate spune în pri
mul rînd despre jucătorii care au 
evoluat în întîlnirea dintre repre
zentativele masculine ale R.P. Po
lone și R.P. Ungare, meci al că
rui rezultat oglindește fidel rapor
tul de forțe existent ieri între cele 
două formații. De asemenea tot o- 
boseala trebuie considerată a fi 
cauza jocului de scăzută valoare 
practicat în această partidă.

In cele patru seturi ale înttlnirii 
s-au evidențiat: Radomski, Wie- 
cial, Szolomickî (R.P. Polonă), 
Rover, prouza și Hennig (R.P. 
Ungară).

Arbitru; Jelinek (R. Ceho
slovacă).

Rezultatele meciurilor 
de Ieri

TURNEUL MASCULIN PENTRU 
LOCURILE I—VIII

R. P. Polonă — R. P. Ungară: 
3-1 (15-12; 13-15; 15-13;,.15-9)

R. Cehoslovacă — Franța 3-0 (la 
12, 8, 10)

R.P.F. Jugoslavia—U.R.S.S. 
(15-11; 15-10; 15-17; 18-16).

R.P. Romină—R.P. Bulgaria 
(11 v; 15-6; 15-11; 15-10).

3-1

3-1

TURNEUL MASCULIN PENTRU 
LOCURILE IX—XIV

Italia - Belgia 3-0 (la 4, 4, 6)
R. P. Albania — Austria 3-0 (la 

7, 7. 1)
Finlanda— Egipt; 3-0; (15-10

16-14; 15-6).

Domnului
EELCO VAN KLEFFENS’ |

Președintele Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite a

San Francisco

Generale a Orga- 
Guvemului Repu- 
aniversări a sern-

Unite au Întrunit

R CEHOSLOVACA — FRANȚA 
(masculin): 3-0 (la 12, 8,10) 
Insistînd mai mult. acționînd 

mai decis în ofensivă, dar în pri
mul rînd folosind de-a lungul în
tregului meci cea mai bună forma
ție, echipa Franței ar fi izbutit cu 
siguranță un rezultat superior celui 
obținut în jocul de ieri. Spunem 
aceasta pentru că voleibaliștii ceho
slovaci se prezentau după epuizanta 
întîlnire susținută marți seara cu 
reprezentativa Uniunii Sovietice. 

Cît despre nivelul tehnic la care s-a. 
disputat acest joc, sînt valabile și 
aci observațiile făcute în acest sens

I

CAMPIONATUL EUROPEAN 
FEMININ

U.R.S.S. — R. P. Ungară 3-0 
(la 8, 11, 3)

R. Cehoslovacă — R. P. Bulga
ria 3-2 (15-5; 7-15; 15-10: 15-17; 
15-7).

R. P. Polonă — R.P. Romînă: 
3-2 (9-15; 15-5; 15-13; 15-17;
15-11).

Ia meciul R.P. Polonă — R.P. Un
gară.

Cei mai buni jucători în această 
partida, au fost: Paulus, Broz, Pal- 
dus de la învingători, 
și Coquand de la învinși. Arbitru: 
Zee Zivozin (R.P.F. Jugoslavia).

Maniaudet

R. CEHOSLOVACA — R.P. BUL
GARIA (feminin) : 3—2 (15—5 ; 
7-15; 15-10; " “

Joc deosebit de interesant Echi
pa R.P. Bulgaria

15-17; 15—7)

a luptat foarte

Maria Dimceva (R. P. Bulgaria) a tras puternic și mingea a trecut 
prin blocajul efectuat de jucătoarele ' cehoslovace Jarka Sindelarova și 
Svetana Staudova. Fază din me ciul dintre echipele feminine ale 

R. Cehoslovace și R. P. Bulgaria.
Foto: AGERPRES

mult în seturile II și LV cînd a 
pus în dificultate experimentata 
echipă cehoslovacă. In setul IV de 
pildă, voleibalistele cehoslovace au 
condus cu 6—2 și cu 7—4, dar, a- 
tacînd foarte inteligent, cu mingi 
„puse“ în blocajul advers, echipa 
bulgară a egalat la 9. r' 
scorul a <__ 1_ - —-■
9-11.
12—12, 
14—14, 
17-15, 
ria. In
Cehoslovacă a forțat ritmul jocu
lui chiar de Ia început, luînd un a- 
vantaj de trei puncte pe care l-a 
menținut și la schimbarea terenu
lui (8—5). In continuare, voleiba
listele cehoslovace au jucat mult 
mai bine în apărare decît în setu
rile precedente și au cucerit o vic
torie meritată la scorul de 15—7.

Cele mai bune jucătoare ale me
ciului au fost Bohumila Valaskova, 
Jarka Sindelarova, Bela Stulkova 
(R. Cehoslovacă), Nelia Ciakîrova, 
Bîstra Ionova, Margarita Terzieva 
(R.P. Bulgaria). Arbitru; Raimond 
Florian (R.P. Romînă).

evoluat astfel:
10-12,

Domnule Președinte,

Vă rog să primiți și să transmiteți Adunării 
nizației Națiunilor Unite felicitările cordiale ale 
blicii Populare Romîne cu prilejul celei de a 10-a 
nării Cartei Organizației Națiunilor Unite.

Principiile fundamentale ale Cartei Națiunilor
adeziunea popoarelor lumii. Aceste principii exprimă năzuințele lor 
spre o pace durabilă, spre colaborare internațională întemeiată pe 
coexistența pașnică între toate statele.

Guvernul Republicii Populare Romîne prin întreagă sa politici 
aduce contribuția sa activă în afilierea acestor țeluri urmărind în 
mod consecvent întărirea relațiilor de colaborare cu celelalte state 
și consolidarea păcii în lume, ceea ce îndreptățește pe deplin cererea 
Republicii Populare Romine de a deveni membru al Organizației 
Națiunilor Unite. (

Rezolvarea pozitivă a problemei primirii în Organizația Națiu- ' 
ni lor Unite a Republicii Populare Romîne ca și a celorlalte state •
îndreptățite la aceasta, ar putea să întărească rolul pe care trebuie
să-l aibă Organizația Națiunilor Unite în conformitate cu prevede
rile Cartei în asigurarea păcii și securității internaționale. >

Guvernul Republicii Populare Romîne adresează Organizației ■
Națiunilor Unite, cu prilejul sesiunii comemorative de Ia San Fran-«’ 
cisco urările sale pentru rezolvarea cu succes a sarcinilor ce-1 revin 
de menținere și întărire a păcii în lume, de realizare a țelurilor și 
principiilor Cartei.

De aici
9—10, 

11—12, 
13-14, 
16—15,

fi—12,
12—13, 13—13,
15-14, " "

pentru echipa R.P. Builga- 
setul V, însă, echipa R.

15—15

»•

GH. GHEORGH1U-DEJ
Președintele Consiliului de Miniștri ai 

Republicii Populare Romîne

Reprezentativa de polo pe apa a orașului Belgrad) 
a sosit in

U.R.S.S. — R.P. UNGARA 
(feminin) 3—0 (la 8, 113)

Reprezentativa Uniunii Sovietice 
folosit numai jucătoare din for

mația secundă, care aii corespuns, 
făcînd un joc spectaculos și efica
ce. Jucătoarele sovietice au între
prins acțiuni variate de atac și au 
blocat cu multă siguranță. Echipa 
R.P. Ungare a luptat cu multă în
suflețire făcînd față datorită în 
special jocului de apărare în linia 
a doua. Victoria este categorică, 
dar în seturile unu și doi, lupta a 
fost strînsă. In deosebi, eviden
țiem disputa din setul doi, cînd e- 
chipa maghiară a avut conducerea 
la scor, dar nu a putut rezista a- 
tacurilor puternice ale echipei 
U.R.S.S. — Arbitru: Zwierjanski 
(R.P. Polonă).

a

RiP. POLONA—R.P. ROMINĂ (fer- 
ininin): 3-2 (0-15; 15-5; 15-13; 

15-17; 15-11)
ce ai dat rezultatul cam- 

acestei întîlniri este greu 
vorbești despre desfășura- 

deoarece cifrele oglindesc

După 
plet al 
să mai 
rea ei, u
nespus de clar în ce niasură a fost 
pasionantă, prin evoluția scorului, 

această partidă susținută ieri după- 
amiază de echipele reprezentative 
ale R.P. Polone și R. P. Romîne.

Echipa R. P. Romîne și-a valo-
(Continuare în pag. 4-a)

Reprezentativa de polo pe 
la sosirea

Ieri dimineață a sosit în Capi
tală reprezentativa de polo a ora
șului Belgrad, care va susține în 
zilele de 25 și 26 iunie întîlniri 
amicale cu reprezentativa orașului 
București.

Oaspeții au deplasat un lot va
loros format în majoritate din ju
cători tineri, care practică un joc 
dinamic. Din lot nu lipsesc Veijko 
Bakasun, — 
nai, 
Franjkovic și Gaj'co Arneri, com- 
ponenți ai reprezentativei jugosla- 
ve care a participat anul trecut la 
campionatele europene de la To
rino. Din delegația sportivilor iu
goslavi mai fac parte Predrag 
Dzecevici, dr. Dusan Arneri —

Programul ultimelor trei
Astăzi, echipele participante la 

cea de a IV-a ediție a campiona
telor europene de volei au zi de 
odihnă.

întrecerile vor fi reluate miine 
dimineață și vor continua simbătă 
25 iunie și duminică 26 iunie, cind 
campionatele vor lua sftrșit.

Programul ultimelor trei zile de 
întreceri este următorul:

Vineri 24 iunie

TERENUL I (central)

ora 8,30: R.P. 
(m) 
Franța 
slavia

ora 16.30: R P

Albania — Belgia

— R.P.F. Jugo-
(m)
Ungară - R. P. 

Bulgaria (m) 
R P Polonă 
țm)
R. P Pomină — R. Ce
hoslovacă (ni)

U R S.S.

ora

ora

ora

ora

de 52 ori internațio- 
Marjan Zuzei, Tomislav

apă a orașului Belgrad 
în Capitală

conducători,— Lovro Stakula -J 
antrenor, — Renato Vucetic (ar
bitru) și Darko Sarenac, Dubrav- 
ko Jezina, Tomo Moharic, Marko 
Brainovic 
tori.

Iată 
Arneri 
dintre 
orașe: 
centul 
Moscova, echipa dvs. a progresat 
foarte mult, fapt care mă face să 
cred că vom asista la o luptă 
strinsă, de un Înalt nivel tehnic. 
Va clștiga, desigur, echipa cea 
mai bună. Sîntem convinși că ast
fel de întîlniri sportive, contribuie 
Ia întărirea legăturilor de priete
nie dintre popoarele noastre”. )

și Stefanovic — jucă-

ne-a declarat dr. Dusan 
legătură cu întîlnirea

ce
în _
reprezentativele celor două 

„De la Torino și pînă la re- 
turneu internațional de la

zile ale campionatelor
TEREN III

europene de voleil
Duminică 26 iunie

830: Finlanda — ItaHa 
Egipt — Austria (m)

Sîmbătă 25 iunie
TEREN I (central)

(m) TEREN I
.-»> ■

(central)

8,30: Franța — R. P. Polonă 
(m)
R.P. Albania

1630: R. P. Romină — R. 
Ungară (tn) 
R.P.F. Jugoslavia — 
Cehoslovacă (m)
R.P Bulgaria — U.R.S.S. 
(m)

TEREN III

Italia (m) 
“ P.

R.

8,30: Belgia — Egipt (ni) 
Austria — Finlanda (m)

_ - ] 
i 

— Franța

8,30: R. P. Romînă — R. Ce
hoslovacă (f) 
R. P. Ungară 
(m)

16,30: U.R.S.S. — R. P. Po
lonă (f) 
R. Cehoslovacă 
Bulgaria (m)
U.R.S.S. — R. P. Romînă 
(m)

Urmează festivitatea de închi
dere a celei de a IV-a ediții a 
campionatelor europene de volei 
și decernarea premiilor.

TEREN III

ora

ora j
R. P,

ora 8.30: R. F Polonă — 
Jugoslavia (m) 
P P Bulgaria — 
Ungară (f)

RP.P.

IU



Comportarea canotorilor noștri în întîlnirea cir echipele R. P. Polone

Frumoase întreceri la sate
, Un deosebit succes înregiș- 
I trează Concursurile Sportive ale 
, Tineretului în regiunea Cluj, unde, 
în cadrul fiecărui raion, comitetele 
C.F.S. și organizațiile U.T.M., co- 
jlabprînd permanent, au reușit să 
ifiotelizeze în întreceri sute și mii 
de tineri și tinere.

Cele mai frumoase rezultate au 
fost obținute în raionul Dej, unde 
la întrecerile din cadrul Concursu
rilor Sportive ale Tineretului au 

j participat 11.879 de tineri țărani 
muncitori, dintre care 2725 de fete. 
Spre exemplu, numai la atletism 
s-au întrecut 4.514 concurenți 

, i'JÎ £°ncurente, ceea ce reprezintă, 
fără îndoială, un veritabil succes 
pentru acest raion.

De altfel, în întreg raionul Dej, 
Concursurile Sportive ale Tinere
tului au însemnat o adevărată 

competiție de mase, mobilizînd la 
startul diferitelor întreceri mii 
de tineri. In comuna Cășei, în 
cadrul gospodăriei agricole colec
tive, de un mare succes s-au bucu
rat întrecerile de ciclism. Este bine 
să arătăm că 19 tineri de la 
G A.C. Cășei au concurat la între
cerile de ciclism, obținînd rezul
tate meritorii. Dar cele mai fru
moase succese mobil izatorice au 

♦fost realizate de colectivele spor
tive Recolta Ileanda, Recolta Gîl- 
gău și Știința Dej, care-au reușii 
isă angreneze un mare număr de

CUPA 26 IUNIE
TIR

Vinpri, sîmbătă și duminică se 
vor desfășura pe poligonul Tunari 
întrecerile de tir din cadru! „Cu
pei 26 iunie", organizate de aso
ciația Progresul. La această com
petiție participă echipele reprezen
tative ale asociațiilor: Locomo
tiva, Dinamo. Progresul precum 
și echipa C.C.A. O serie de tră
gători fruntași invitați din alte 
asociații concurează pentru cla- 
sameniul individual.

Se vor face clasamente pe echi
pe (fiecare asociație prezentînd nu
mai cîte o echipă) pentru „Cupa 
26 iunie" la probele de armă liberă 
3 x 40 focuri, armă liberă combi
nată. pistol precizie, pistol viteză 
și talere, precum și clasamente in
dividuale.

întrecerile din cadrul „Cupei 26 
iunie" se vor desfășura după ur
mătorul program: vineri 24 iunie, 
ora 9' armă liberă pozițiile culcat 
și genunchi (cîte 40 focuri) și 
pistol viteză (60 focuri), ambele 
manșe. Sîmbătă 25 iunie, ora 9: 
armă liberă poziția picioare <40 
focuri) și talere (100 buc). Du
minică 26 iunie, ora 9: armă li
beră combinată (30+30 focuri) și 
pistol precizie (60 focuri).

Campionatul de cal.ficare la tenis
întrecerile campionatului de 

calificare la tenis sînt în plină 
desfășurare.

De curînd au luat sfîrșit întîl- 
nirile din cadrul fazei de raion. 
Această primă etapă s-a bucurat 
în general de o bună populari
zare și întrecerile au trezit un in
teres deosebit in rîndurile pasic- 
naților tenisului din majoritatea 
centrelor unde s-au desfășurat

După disputarea meciurilor din 
faza raională s-au calificat pentru 
etapa următoare, regională, echi
pele din centrele Cugir, Simeria, 
Tg Jiu, Craiova, Rni. Vîlcea, Pi
tești. Oradea, Satu Mare, Mediaș, 
Sib u, Orașul Stalin, Cimpina, Lu
goj și Reșița In urma tragerii la 
șorți se vor desfășura următoarele

Azi, etapa a IV-a la polo
In Capitală și în restul țării 

se desfășoară azi etapa a IV-a a 
campionatului republican de polo 
categoria A.

La București ștrandul Tineretu
lui va găzdui un cuplaj atractiv 
prin valoarea și echilibrul de for
te al celor patru echipe. Jocul 
cel mai „tare", de altfel și der
biul etapei, va opune echipele 
Dinamo București și Progresul Tg. 
Mureș Acesl joc se anunță extrem 
de disputat iar învingătorul este

SPORTUL POPULAR
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tineri și tinere în toate disciplinele 
cuprinse in Concursurile Sportive 
ale Tineretului.

Remarcabilele rezultate realizate 
în cadrul raionului Dej sînt conse
cința firească a strînsei colaborări 
dintre comitetul raional C.F.S. și 
comitetul raional U. T. M.. Un 
serios aport l-au adus și Gheor- 
ghe Costîn, președintele comi
tetului raional G. F. S. precum 
și Ioan Hodrș. secretarul comrtetu- 
Lui raional U.T_M.

(De la subredacjia noastră).

In regiunea Craiova, la întrece
rile din cadrul Concursurilor Spor
tive _ ale Tineretului participă un 
număr din ce in ce mai mare de 
tineri și tinere. In comunele Ci- 
lieni, Celei. Tia Mare, Orlea, Is- 
biceni, Ianca, Vișina, Obeșia Ve
che și Vădăstuța au avut loc. fru
moase întreceri de atletism, volei, 
fotbal, șah, oină și trîntă

_Un fapt demn de remarcat este 
că, spre deosebire de celelalte com
petiții de mase, Concursurile Spor
tive ale Tineretului au mobilizat 
un mare număr de tinere din sa
tele regiunii Craiova. Aproape nu 
există sat în care să nu se fi or
ganizat întreceri șî unde sâ nu fi 
participat «• mrnie* *̂ase  tinere.

nie” vor fi puse in vînzar-e, ince- 
pind de astăzi, Ia agenția centrală 
Pronosport, la casa de bilete de la 
sala Dales și la casele de la sta
dionul Republicii din strada Haj- 
deu.
• ATLETISM. — Mîine, înce

pînd de la ora 17, va avea loc pe 
stadionul Tineretului etapa a treia 
a Concursului popular. Concomi
tent, se va desfășura concursul a- 
sociației FI. Roșie.

9 RUGBI. — In cadrul semi
finalelor Cupei R.P.R., la rugbi, 
duminică se vor disputa urmă
toarele meciuri: Locomotiva Gri- 
vița Roșie — Dinamo București 
(teren Parcul Copilului, ora 9); 
C.C A — Constructorul București 
(teren Constructorul, ora 17,30). 

loan Jtizriu 
corespondent

BASCHET

Astăzi, începi nd de la ora 20, 
se va desfășura pe terenul Pro
gresul LT.B. din șos. Ștefan cel 
Mare nr. 99 etapa de baschet din 
cadrul competiției organizată de 
asociația Progresul.

La ora 20 se întilnesc Locomo
tiva și Progresul, iar la ora 21,15 
C.C.A. și Dinamo.

Următoarele jocuri de baschet 
se dispută sîmbătă

MOTOC1CLISM
In Capitală, inaugurarea curse

lor motociciiste de viteză pe cir
cuit se va face duminică, printr-o 
competiție organizată de asociația 
Progresul, in cadrul „Cupei 26 
Iunie".

Alergările în acest gen de în
treceri sînt bine venite, deoarece 
s-a văzut la finala campionatului 
motocickst de viteză în coastă că 
lipsa concursurilor de viteză pe 
circuit i-a influențat pe concurenți 
in rezultatele pe care le-au ob
ținut

Concursul de viteză pe circuit 
organizat de asociația Progresul 
va avea loc pe traseul: șos. Kise- 
leff—Arcul de Triumf—Bd. Mare
șal Voroșilov, traseul obișnuit al 
marilor întreceri moto din Capi
tală.

meciuri mire echipele colectivelor 
clștigătoaie ale fazei de raion din 
orașele: Cugir-SL-t>eria. Tg. Jju- 
Craiova, Rm. VOcea-Piteșt*.  Satu 
Mare-Oradea, Mediaș-Sibiu, Cîm- 
pina-Oraștil Stalin, Reșița-Lhgpj. 
Primele echipe vor juca pe teren 
propriu, celelalte urmînd să facă 
deplasarea Intîlnirile din această 
etapă regională se vor disputa în 
zilele de 2 și 3 iulie

Pentru cea de a treia fază a a- 
cestui campionat de calificare in
terregională de la 9 și 10 iulie, cînd 
întrecerile se vor desfășura tot sis
tem eliminatoriu, ca și în faza re
gională, au fost calificate direct 
echipe reprezentind colective spor
tive din Deva, Baia Mare, Timi
șoara, Sf. Glieorghe și Tg. Mureș.

toarte greu de prevăzut. Cele 
două formații bucureștene, Tînă- 
rul di na mo vi st și Știința, vor 
furniza o partidă spectaculoasă 
pentru că jucătorii ambelor for
mații au excelente calități pentru 
aplicarea jocului modern. Cu o 
mai mare experiență a jocurilor 
grele Tînărui dinamovist are pri
ma șansă

La Timișoara șî Oradea. Fla
mura roșie și Știința Cluj sînt 
favorite în fața echipelor Progre
sul București și respectiv Cons
tructorul Oradea. Jocurile de la 
București se dispută la ștrandul 
Tineretului, începînd de la ora 17.

Așa cum se aștepta, intiimrea 
cu reprezentativele R. P. Polone 
a constituit un dificil examen 
pentru echipajele noastre de ca
notaj academic. Examen pe care 
— în general — vîslașfi romîni 
l-au trecut cu succes. Pe de o 
parte, pentru hă, cei mai mulți 
dintre ei au realizat timpuri foarte 
bune, iar pe de alta pentru câ ei 
au obținut victorii în probele cele 
mai importante, la care — după 
punctajul uzitat în concursurile in
ternaționale — se acordă cel mai 
mare număr de puncte. Astfel, se 
știe că polonezii au cbțiciut locul 
I în 7 probe, în timp ce repre
zentanții Doștri au cîștigat 5 probe. 
Ca toate acestea, aplicînd puncta
jul obișnuit (simplu și oubiu-1 
punct, probe de 4” 1,5 puncte șî 
probe de 8=2 nuncte) reprezenta
tiva R.P.R. totalizează 8.5 p. țață 
de cete 7.5 p. ale oaspeților. Dacă 
la aceste considerente adăugăm și 
faptul câ absolut toate echipele 
ncastre feminine șî-au ameliorat 
simțitor timpurile, putem conchide 
ca boiărire tă instrui de duminici 
și luni a însemnat un succes pen
tru canotajul nostru academic.

Trebuie să arătăm aici încă un 
lucru: că meciul cu R. P. Polonă

Duminică ia Orașul Stalin 

L P. tOMÎNĂ— 
L P. POLONĂ LA HANDBAL
Nici nu s-au stins bine ultimele 

ecouri ale turneului echipei de 
handbal a orașului Budapesta și 
iată că handbaliștii noștri frun
tași vor da un alt examen inter
national: dubla întîlnire (mascu
lină și feminină) între echipele 
R. P. Romine și R P. Polone, care 
se va desfășura la sfîrșitul acestei 
săptămini în Orașul Stalin.

Meciul dintre echipele mascu
line ale celor două țări se anunță 
deosebit de interesant, cu toate că 
pînă acum toate întîlnirile dintre 
handbaliști» romîni și polonezi au 
fost cîștigate de reprezentanții 
noștri. Nu trebuie să uităm însă 
câ și polonezii au făcut în ultima 
vreme progrese însemnate, fapt 
dovedit limpede de rezultatele lor, 
printre care merită să cităm vic
toria asupra echipei R. Ceho
slovace.

In ceea ce privește jocul dintre 
selecționatele feminine, prima șan: 
să se pare că o are echipa noas
tră. Aceasta nu pentru că hand
balistele dîn echipa R.P. Romîne 
ar fi obținut rezultate mai bune, 
ei fiindcă handbalul nostru merge 
pe un drum bun, acela al orien
tării spre jocul rapid, ofensiy. dis- 
putat de la început și pînă la 
sfîrșit într-un ritm foarte viu. Față 
de această situație, se pune între
barea dacă handbalistele poloneze 
vor reuși să reziste ritmului ra
pid obișnuit echipei noastre? Dacă 
da, atunci jocul va fi foarte dis
putat!

fn vederea jocurilor de dumi
nică oaspeții polonezi deplasează 
loturi numeroase, din care fac 
parte cei mai buni și cele mai 
bune jucători și Jucătoare de 
handbal din R.P. Polonă. Lotul 
handbaliștilor polonezi va sosi la 
Orașul Stalin în cursul zilei de 
vineri.

Primul joc, cel dintre echipele 
feminine, va fi arbitrat de J. Par- 
duwski (R. Cehoslovacă), ajutat 
de Gh. Lungu și D. Constanti- 
r.escu. iar cel de al doilea, adică 
meciul (masculin) de Engelbert 
Muck (Austria) ajutat de H. 
Schmidt și AL Szednicek.

• TENIS DE MASA. — Intîini 
rea masculină din cadrul campiona
tului categoriei A care a avut loc 
la Satu Mare între echipele Pro
gresul și Metalul Reșița a luat 
sfîrșit cu victoria primei formații 
cu scorul de 5—1 Iată rezultatele 
tehnice: Ferber (P) — Davidescn 
(M) 3—1 (21-7-18. 13—21, 21—10. 
21 —14), Lecker <P) — Schuster
(M) 3—1 (21—7, 21—9, 10—21, 
21 — 14), Bodi (P) — Nagler (M)
3-0  (21, 14. 12), Lecker (P) — 
Davidescu (M) 3—0 (19,11, 11), 
Ferber (P) — Nagler (M) 1—3
<15—21, 22—20, 8—21, 18—21),
Bodi (P) — Schuster (M) 3—1. 
(21 — 13, 21 — 14, 19-21, 21 — 14).

9 FOTBAL. — Biletele pentru 
meciurile din cadrul „Cupei 26 iu

n-a fost pentru canotorii noștri o 
competiție in care „s-a mers la 
ciștig”, ci doar „examenul de con. 
trol" ia capătul unei importante 
perioade de pregătire pentru cam
pionatele europene, aceasta mai 
ales in ceea ce privește probele 
feminine. Și, din acest punct de 
vedere, Intilnirea noastră cu R. P. 
Polonă și-a atins 6copul urmărit, 
pentru că ea ne-a arătat care sînt 
echipajele cu care trebuie lucrat 
mai mult, m ce direcție trebuie 
concentrată atenția antrenorilor, 
care sînt perspectivele noastre pe 
plan internațional, la fiecare probă 
în parte.

Iată acum cîteva constatări ge
nerale asupra probelor de băieți. La 
simplu. Alexandru Ferenczi a con
curat sub posibilități, nereușind 
să-și egaleze timpul obținut cu 3 
zile mai înainte: 7.39. (Kocerka
a cîștigat cu 7.40.3; nu spunepică 
Ferenczi l-ar fi învins, mai ales că 
Kocerka este într-un progres evi
dent — dar, în orice caz, Ferenczi 
putea da mai mult). Reprezentantul 
nostru trebuie să lucreze mai mult 
pentru a-și întări lovitura în apă. 
Trecînd peste echipajele de 2 și 2 
f. c., pe -care le-am prezentat fără 
o pregătire specială și numai pen
tru a face față obligațiilor de 
concurs, trecem la 2+1 a cărui 
comportare sub posibilități este în 
parte j'ustificată de starea sănă
tății lui Kapler. In această cursă, 
echipa noastră a arătat însă Și 
unele deficiențe ca: nervozitate, e- 
chilibru insuficient, o cadență prea 
ridicată pe primii 500 metri. Ast
fel, deși au mers cu un stroc de

In preajma Concursului hip c internațional
înscrieri... informații... amănunte.,.

9 Lotul reprezentativ al R.P.E. 
Jugoslavia este alcătuit din urmă
torii călăreți: Stojanovic Aleksan- 
dur (dresaj și obstacole), Karan 
Dușan (dresaj și obstacole), Paj- 
tak Andrija (obstacole) și Niko
lic Dragan (obstacole). Au fost 
înscriși, de asemenea, următorii 
cai: Vihor, Junak, Fantast, jUvor, 
Vulkan și Vesnik. De remarcat că 
toți caii sînt tineri (între 6 și 9 
ani) și că au aceeași rasă: Hol
stein.
9 Programul general al Con

cursului hipic internațional va 
cuprinde, printre altele, termino
logia folosită în sportul călare, 
tabele cu recordurile mondiale, 
macheta noului hipodrom etc. 
Programele zilnice vor cuprinde 
indicații tehnice care-i vor ajuta 
pe spectatori să urmărească mai 
ușor desfășurarea întrecerilor. Pe 
tabelele cuprinzînd numele călă
reților și cailor, spectatorii vor pu
tea întocmi clasamentele fiecărei 
probe.

Turneul de fotbal din cadrul „Cupei 26
întrecerile la fotbal, din cadrul 

„Cupei 26 iunie", încep azi după- 
amiază pe stadionul Republicii. 
Programul cuprinde două jocuri 
interesante, în cursul cărora iubi
torii fotbalului din Capitală vor 
avea prilejul să vadă la lucru pa
tru echipe bune și o serie de jucă
tori de valoare

Programul zilei va fi deschis de 
defilarea echipelor participante, 
(ora 15,15), după care vor urma 
cele două meciuri.

In pauza dintre meciurile de 
fotbal va avea loc o interesantă 
Jitilnire de oină între reprezen
tativa asociației Dinamo și cei 
mai buni jucători din regiunea

44, 4U, 38, 36 pe aceasta porpune, 
^Vitcovtei, Kapler n-au realizat de- 
cît un avans de 5 zecimi de se
cundă față de fiolonezi, care mer
seseră cu 36 La început, ajungînd 
apoi la 33.

In ciuda unei schimbări interye- 
nită nu de mult (înlocuirea Iui 
Măcean, accidentat, cu Radu Nicu- 
lae) echipajul nostru de 4 a avut 
o bună omogenitate. La 4 fără cîr- 
maci, deși conduși 1700 de metri, 
cu un -drum mult deviat din cauza 
presiunii exercitate de către po
lonezi de pe culoarul alăturat, re-' 
prezentanții noștri au făcut 0 
cursă calmă și, în fapt, ei au avut 
inițiativa în cursă. Și-au menținut 
strocul care le-a convenit (constant 
36), la 1700 m. au atacat impetuos 
și cu cadență 38 în finiș au cîș- 
tigăt sigur. Concurînd, la numai 
2 ore după o cursă grea, în com
pania a două echipaje „proaspete" 
cei 4 reprezentanți ai echipei 
R.P.R. I au obținut victoria și fa 
4 + 1. Ei s-au dovedit calmi, au a- 
rătat că știu să revină din urmă 
atunci cînd sînt conduși, au un fi
niș puternic. O notă bună echipei 
noastre secunde care, deși nou con-- 
stituită, a mers mereu lingă polo 
nezi.

„Optul" a cîștigat ușor, fără a 
se întrebuința. Ca probă, faptei 
că a avut un stroc de 32—33, cu 
care totuși a condus în permanu»»*  
ță. Intr-o cursă normală (cu un 
adversar mai puternic) echipa 
noastră de 8+1, mergînd cu stroc 
38 poate scoate timpuri mult mai 
bune decît cel de duminică.

RADU URZICEANU

9 In zilele de concurs (28 iu- 
nie-3 iulie), începînd cu ziua a 
Il-a, călărețul care va adiționa 
cele mai multe puncte bune va 
purta o eșarfă pe care o va păs
tra atîta timp cît nici un alt 
sportiv nu va obține un număr 
superior de puncte.
9 La noua bază hipică din 

parcul raionului „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“, se poate ajunge folo
sind tramvaiele 13 și 14 (pută 
la Podul Cotroceni), mașina 47 
(pînă la Știrbei Vodă) sau tram
vaiele 3, 12, 24 (pînă la stația
Virgiliu).
9 In prezent, lucrările de a- 

menajare a bazei hipice care va 
găzdui concursul internațional, au 
intrat în faza finală. Muncind cu 
entuziasm, constructorii acestei 
baze hipice au reușit să termine 
complet terenul de concurs pentru 
probele de obstacole, terenul de 
dresaj, amenajarea pe terenul de 
concurs a obstacolelor naturale 
(„dubla de șanțuri”, „bancheta”,' 
„riviera"), etc.

iunie44
București, aparținînd asociației 
sportive Recolta

Ora 15.45: Dinamo — Progre
sul.

Ora 17,45: C.C.A. — Locomo
tivă.

In caz de egalitate (competiția 
este eliminatorie), jocurile se vor 
prelungi cu cîte doua reprize a 15 
minute, conform prevederilor re
gulamentare.

Dintre echipele participante, aso
ciația Progresul va fi reprezentată 
de Progresul Oradea, fruntașa cla
samentului seriei a doua din cate
goria B; asociația Dinamo va fo
losi echipa sa din Bacău, care — 
de asemenea — este pe primul kc 
în seria a treia din categoria B, 
iar asociația Locomotiva va alinta 
c- formație compusă din jucători 
tineri de valoare CC.A. partici
pă cu echipa de tineret. Iată, 
de altfel, trei formații definiti
ve :

4

DINAMO: Varga — Matei. We
ber, Chiriță, — Sîrbu, Cîrnaru — 
Oaidă, Lemnrău, David, Crețea, 
Stancu.

LOCOMOTIVA : Coman — Bog
dan, Gartielotti, Cheresteș — Lan- 
ga, Petrescu — Dobrescu, Milea, 
Leahevici, Mafteuță, Bidescu

C.C.A.: Toma-Coiciu, Dodea- 
nu, Botescu-Rădulescu, Munteanu- 
Smărăndescu, Gram, Demien, 
Leucă, Nertea.

PROGRI-.SL'L își va alcătui 
echipa din u-mătorul iot: Fejes și 
Getner (portari), Vărzan, Coman, 
Tiriac, Pop Carol (fundași), Bar
tha, Cuc, Krcmpanski (mijlocași), 
Toth, Szakacs. Florea. Guța Tă- 
nase. Koszegi, Kiss, Barcu (înain
tași).



In cinstea Festivalului Turneul fotbaliștilor noștri in țări'e scandinave

Daruri pentru
9 Cînd intri în Orașul Stalin, 

privirea se oprește pe uzinele 
„Steagul roșu". Acum in aceas
tă uzină, ca pretutindeni în țara 
noastră, muncitorii pregătesc cu 
hărnicie și dragoste daruri pentru 
participant» la cel de al V-lea 
Festival Mondial. Astfel, tineretul 
întreprinderii a răspuns cu entu
ziasm chemării pe care au lan- 
sat-o Tonta Nitescu și Iulia He- 
get, decorați cu Ordinul Muncii, 
în vederea confecționării de da
ruri. De pe acum pot fi văzute o 
parte din cele 50 de rame pentru 
fotografii pregătite de strungarii 
de la Steagul roșu.

„Punem toată dragostea noastră 
în aceste mici daruri pe care le 
trimitem solilor tineretului din lu
mea întreagă drept semn că sîn- 
tem alături de ei în lupta comu
nă pentru pace și prietenie" — 
ne spune Iulia Heget.

0 Fabrica Textila roșie din O- 
rașul Stalin, înflorește pe zi ce 
trece și crește cu fiecare an. Pu
țini mai pot asemui frumoasa fa
brică de acum cu fosta întreprin
dere particulară dinainte. Produ
sele Textilei roșii sînt cunoscute 
și apreciate în întreaga țară, iar 
la expozițiile organizate peste ho
tare numeroase articole expuse

Marți după-amiază, pe sta*  
dionttl Republicii, atletul D. Tîl- 
maciu (C.C.A), a reușit, în 
cadrul unei tentative de re
cord, să stabilească un nou re
cord R.P.R. în proba de 2000 
m. plat cu timpul de 5,24.,4. 
Vechiul record aparținea atle
tului V. Pop cu timpul de 5.27,4 
și data din anul 1952.

concurs au în general, aceleași 
loturi ca și în tur ca și în prima 
etapă din retur. Cele 8 echipe 
prevăzute în acest program nu au 
jucători selecționați în lotul 
R.P.R. ș. a.

★
In urma trierii și omologării bule- 

tinelor depuse la concursul PRONO
SPORT Nr. 24 (etapa din ÎS iunie 
1955) s-au stabilit următoarele rezul
tate :

Buletine depuse 623.280.
Premiul I a fost obținut de 15 bu

letine cu 12 rezultate exacte, reve
nind fiecărui buletin cîte 9.868 tei.

Premiu] II a fost obținut de 430 
buletine cu 11 rezultate exacte, re
venind fiecărui buletin cîte 413 lei.

Premiu] III a fost obținut de 4.811 
buletine cu 10 rezultate exacte, reve
nind fiecărui buletin cîte 55 lei.

Premiul special — o motocicletă — 
de ia concursul PRONOSPORT Nr. 23 
(etapa din 12 iunie 1955) a fost obți
nut de Naghy Andrei, din Timișoara, 
str. Muncitorilor nr. 56, care a reali
zat 212 buletine cu 0 rezultate. 

@ ÎNTRECERI ATLETICE LA 
CLUJ. — Colectivul sportiv FI. 
roșie „lanoș Herbak” din Cluj a 
organizat un concurs pentru atle- 
ții din localitate, dotat cu „Cupa 
26 iunie”, lată cîteva rezultate: 
BARBAȚI 100 m: E. Marcu (L) 11,7; 
200 m.: 1. Szekely (M) 23,9; 800 
m.: Gh. Biro (M) 2:01,0; 3.000 m.: 
Gh. Biro (M) 9:23,2; FEMEI: 
100 m. : M. Domokos (FI. r.) 12,9; 
200 m.: K. Gazdag (L) 28,9; 800 
m.: E. Szabo (FI. r.) 2:32,0;
greut.: E. Gyongyosi (L) 9,50; 
lung.: E. Gyongyosi (L) 4,66.

(De la subredacția noastră)
• CONCURS LA ODORHEI- 

Stadionul Avîntul din localitate 
a găzduit un concurs la care au 
participat atleți din Tg. Mureș 
și Odorhei. Iată cîteva rezultate: 
BARBAȚI: 100 m. St. Radar (Tg. 
Mureș) 11,2; St. Dobay (Tg. M.) 
11,3; 800 m.: I. Tălnariu (Tg. M.) 
2:08,7; înălțime; Șt. Radar (Tg. 
M.) 1,70; FEMEI: 100 m: Nagy 
(Tg. M.) 13,7; 500 m.: Peter (Tg. 
M.) 1:25,3; 800 m.: Lorinczi (Tg. 
M.) 2:26,9; greutate: Pall (Tg. M.) 
10,35; lungime: Kelemen (Tg. M.) 
4,54; înălțime: Relemen (Tg. M.) 
1,38; disc: Gall (Tg. M.) 32,37.

( Laszlo Reia. corespondent)
• ETAPA A Il-a A CON

CURSULUI POPULAR. IN CA
PITALA. — Sîmbătă și duminică 
s-au desfășurat în Capitală între

INFORMAȚII t^-onosport

DESPRE MECIURILE DE JU
NIORI DIN CONCURSUL Nr. 25

In concursul Nr. 25 (etapa din 
26' iunie) sînt prevăzute opt me
ciuri din a doua etapă a returului 
campionatului republican de ju
niori In tur. echipele programate 
în acest concurs au obținut ur
mătoarele rezultate: Locomotiva 
Iași—Știința Iași 0—8 pe teren și 
3—0 prin contestație. Progresul 
Focșani—Dinamo Bacău 2 — 2, 
Locomotiva Constanța — Flacăra 
Moreni 1—3, Voința Focșani — 
Flacăra 1 Mai Ploești 0—4, Fla
mura roșie Buhuși — Avîntul Făl
ticeni 1—2. Metalul Reșița — Me
talul Arad 2—r3. Metalul Baia 
Mare — Locomotiva Cluj 2—2, 
Flamura roșie Cluj — Progresul 
Satu Mare 1 —3

Echipele de juniori din acest

prieteni dragi
au purtat eticheta acestei fabrici.

De curind a avut loc aci o șe
dință cu prilejul căreia organi
zația de tineret, susținută și de 
către conducere, a propus trimi
terea de daruri participanților la 
Festivalul de ’la Varșovia. Tinerii 
Lucreția Merghișan, Elza Dejo, 
Vasile Mihuț, Toma Durttun, Ște
fan Roboc șî Maria Strejuț au și 
trecut la confecționarea darurilor 
sub lozinca „Produse de o cît mai 
înaltă calitate". Inginerul șef Po
pescu arată cu mindrie darurile, 
„lată, ne spune el, o parte din ba
ticurile care vor lua drumul Var
șoviei. Priviți și jachetele acestea 
frumos colorate pe care le vor 
purta cîteva dintre participantele 
la Festival. Cred că și pulove
rele bărbătești cu fermoar sînt 
reușite. Nu?”

Intr-adevăr, darurile muncitori
lor de la Textila roșie sînt minu
nate. In afara calității lor ele mai 
au o .. calitate: sînt lucrate pe mo
tive naționale romînești, aiît de 
apreciate peste hotare. „Ne stră
duim să executăm cît mai bine 
aceste daruri, iar motivele națio
nale vor aminti mereu celor care 
vor primi darurile, de dragostea 
tineretului romîn".

Al. Dincă 
corespondent

cerile din cadrul etapei a Il-a a 
concursului popular pe anul 1955, 
la care au participat 152 de tineri 
și tinere, lată rezultatele: BAR
BAȚI: 100 m.: V. Dogaru (St.) 
11,6; A. Klein (Con.) 11,6; 800 m.; 
N. Georgescu (Din.) 2:01,2; 3.000 
m.: Gh. Zegheran (Din.) 9:39,6; 
înălț.: St. Dinescu (St.) 1,75;
FEMEI: 100 m.: G. Luță (Loc.) 
13,4; Em. Dobrescu (C.C.A.) 13,9; 
200 m.: St. Grisler (St.) 29,5; 
lung.: M Dobrescu (C.C.A.) 4,56; 
greut.: Ant. Mateescu (SMTCF) 
9,57; suliță: El. Ivanovici (C.C.A.) 
34,14 etc.
(Nicolae D. Nicolae, corespon- 

a dent).
• CONCURSUL DE LA ORA

ȘUL STALIN. — Comisia de 
atletism a regiunii Stalin a orga
nizat în orașul Stalin un concurs 
atletic în cadrul căruia au fost 
obținute cîteva rezultate bune: 
BARBAȚI: 100 m. I. Teodosiu 
(Prog.) 11,5; 200 m.: I. Teodosiu 
(P.) 23,6; 1.500 m.: I. KIein
(Con.) 4:21,4; 3.000 m.: 1. Klein 
(C.) 9:30,8; lungime: L. Păltini- 
șanu (Rec.) 6,23; greutate: F. Ră- 
duț (Loc.) 12,15; femei: 100 m.: 
Inge Knobloch (P.) 13,6; lungi
me: M. Moraru (Con.) 5,11;
greut.: A. Krauss (C.) 9,91; disc: 
A. Knaioss (C) 32,85 (Gh. Rădu- 
lescu, corespondent).
• X. BOBOC A SĂRIT 1,91 m. 

LA ÎNĂLȚIME. — Pe stadionul 
Flacăra din Ploești a avut loc un 
concurs al lotului secției centrale 
de atletism a asociației Flacăra 
în cadrul căruia au fost înregis
trate două rezultate excelente. 
Astfel, tînărul Xenofonte Boboc a 
sărit 1,91 m. la înălțime (este al 
patrulea atlet romîn care a sărit 
peste 1,90 m), iar Alice Junele 
a aruncat greutatea la 11,05 m.

(Florian Albu, corespondent).

IN AȘTEPTAREA MECIULUI 
DE LA GOTEBORG

In dimineața următoare meciu
lui cu reprezentativa Norvegiei, 
delegația noastră sportivă s-a de
plasat pe calea aerului la Gote- 
borg, unde avea să susțină meciul 
cel mai tare al turneului. Incepînd 
de la antrenor și pînă la ultimul 
jucător, cu toții au fost preocu
pați de întîlnirea cu reprezentativa 
Suediei, o formație redutabilă, de 
mare prestigiu în fotbaluT mon
dial (campioană olimpică în 1948, 
egală echipei Ungariei la Buda
pesta — 2-2 — în 1953 ș.a.).

In ședința tehnică din ajunul 
meciului s-au arătat jucătorilor 
noștri caracteristicile liecărui fot
balist din reprezentativa Suediei, 
stilul de joc al echipei, dîndu-se 
indicații asupra tacticii pe care 
urma s-o folosească echipa noas
tră. Din păcate, antrenorii și teh
nicienii noștri au avut doar foarte 
vagi cunoștințe asupra fotbaliști
lor suedezi, mai mult din cele ce 
știau din meciurile susținute anul 
trecut în țara noastră de echipa 
Djurgarden din Stockholm. care 
însă în meciul Suedia — R.P.R., 
n-a dat naționalei suedeze, decit 
un singur jucător, pe halful stingă 
Parling. In schimb, conducerea 
federației suedeze cunoștea mult 
mai bine jocul fotbaliștilor noștri. 
Delegați ai federației suedeze îm
preună cu antrenorul federal, au 
asistat la meciul Norvegia — 
R.P.R. de la Oslo, stabilind tac
tica echipei suedeze după cele con
statate în meciul de la Oslo. Așa 
se explică faptul că suedezii au 
renunțat la sistemul lor obișnuit 
de atac în 7 oameni, punînd accent 
pe marcarea permanentă și rigu
roasă a celor mai periculoși îna
intași ai noștri: Ozon și Petschow- 
ski. Fundașii și stoperul s-au re
zumat la o strictă apărare în zo
nă. Deci, faptul că au cunoscut 
dinainte sistemul nostru de joc șl 
caracteristicile fiecărui jucător, a 
constituit un mare avantaj pentru 
echipa suedeză

COMPORTAREA ECHIPEI 
NOASTRE

După cum am mai scris, echipa 
noastră a tăcut un joc destul de 
bun în prima repriză, deși rezul
tatul, după cele 45 de minute (0-2), 
nu i-a fost favorabil. In prima 
repriză, atacanții noștri au fost 
în terenul advers, aproximativ 35 
de minute, rarele contraatacuri 
suedeze din această perioadă fiind 
oprite cu promptitudine de linia 
fundașilor. Cele două goluri pri
mite în repriza I de echipa noas
tră, nu se datoresc unei .‘domi
nări” a echipei suedeze, ci unor 
acțiuni personale ale celor două 
extreme Bengtson și — respectiv 
— Hamrin, care au marcat — în 
ordine — în minutele 3 și 15. A- 
tacurile în trei jucători ale suede
zilor (extremele și centrul înain
taș) au fost oprite aproape întot
deauna de fundașii și stoperul 
nostru. Dominarea din prima re
priza a echipei R.P.R. este reflec
tată și de numărul șuturilor trase 
la poartă. In timp ce suedezii au 
tras de 7 ori, echipa noastră a 
șutat de 15 ori. Faptul că înain
tașii noștri nu au marcat totuși 
nici un gol în această perioadă, 
se datorește, în primul rînd, por
tarului K. Svensson, care, atent și 
bine inspirat în intervenții, a „prins 
o zi excepțională”. Comportarea 
excelentă a portarului suedez nu 
scuză însă pe aceea a înaintașilor 
noștri, care au tras de multe ori 
prea anemic sau imprecis. Combi
națiile înaintării noastre au fost 
foarte spectaculoase și- precise. 
Mingile preluate de Ia centru au 
fost conduse prin pase și driblin
guri pînă în careul advers, tehni
ca demonstrată de jucătorii noștri 
In controlul balonului smulgînd în 
repetate rînduri aplauzele specta
torilor. In repriza a doua jocul 
a devenit mai echilibrat, datorită 
contraatacurilor rapide și pericu
loase ale gazdelor, care în aceas
tă perioadă au bombardat cu șu
turi puternice poarta apărată de 
Birtașu, exercitînd totodată o pu
ternică presiune asupra apărării 
noastre. In min. 76 — după ce 
echipa noastră a fost „pedepsită” 
de arbitru cu două lovituri de la 
11 metri — Georgescu, primind o 
pa^ă de la Peretz, a tras puternic 
plasat în colțul sting al porții, 
făcînd inutilă intervenția portaru
lui K. Svensson. Dominăm, în 
continuare, dar atacul nostru este 
nevoit să se rezume doar la tri
pletă, deoarece extremele noastre 
joacă toarte slab. Ele aglomerează 
jocul pe centru și se pierd în com
binații inutile. Acțiunile nu au 
finalitate, astfel că, deși domi
năm. nu putem marca. O dovadă 
că echipa noaMră a dominat o 
perioadă mai mare decît echipa 

Sueitiei o cunsușu.e raportul 'ue 
cernere favorabil nouă (9-?).

Jocul dc Ia Goteborg a scos hi 
evidență o calitate a echipei noas
tre, calitate care trebuie sublinia
tă. Deși echipa noastră s-a 
văzut condusa cu 1-0, chiar din 
minutul 3, că apoi suedezii au ri
dicat scorul la 2-0 și, datorită ar
bitrajului incorect, la 3-0 și 4 0, 
n-a descurajat, acest handicap, con- 
tînd mai puțin chiar decît dificul
tățile create de starea terenului 
(greu, alunecos) care i-a cerut 
eforturi mari. Jucătorii noștri nu au 
demobilizat nici un moment. Dim
potrivă. ei au reluat jocul cu ace
eași dîrzenie, jucînd ca și cum sco
rul ar fi fost egal. Fotbaliștii noștri 
au dovedit, cu prilejul acestui 
meci, excepționale calități morale 
și de voință.

Și acum, pe scurt, despre com
portarea fiecărui jucător ai echipei 
noastre:

BIRTAȘU: A avut o sarcină
grea. Atacanții suedezi trag foarte 
bine și din orice poziție la poar
tă. Așa au marcat și primul gol 
prin Bengtson, care, dintr-un unghi 
greu, a tras iuiparabil de Ia cca. 
12-13 m, în colț. Golul al doilea 
putea fi însă parat. Mingea a fost 
trasă puternic de la cca. 20 m. 
în dreapta sus „la păianjen” Bir
tașu a atins mingea cu mina, dar 
în Ioc s-o respingă în corner a 
aruncat-o în plasă. La prima lovi
tură de 11 m. Birtașu a plonjat 
bine, a atins mingea cu vîrful de
getelor dar nu a putut salva. In 
rest a apărat cîteva șuturi peri
culoase.

PAHONȚU, prin jocul lui atent, 
a lăcut ca extrema stingă Bengt
son, un jucător cu calități excep
ționale, sâ rateze multe din acțiu
nile întreprinse. Pahonțu a făcut, 
totuși, .unele greșeli de plasament, 
neputînd intercepta uneori pasele
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schimbate de aripa și interul 
stingă suedez.

APOLZAN a fost și de data a- 
ceasta „stîlpul” apărării. Toate 
acțiunile la poarta noastră au 
trebuit să fie conduse pe extreme, 
deoarece Isgren, centrul înaintaș, 
a fost în permanență strict mar
cat de stoperul nostru.

SZOKO l-a deposedat de multe 
ori de minge pe cel mai bun înain
taș al suedezilor, extrema dreaptă 
Hamrin, dar cu toate astea Ham
rin a ajuns de cîteva ori în pozi
ție favorabilă de șut. Szoko a exa
gerat, totuși, de multe ori, în jo
cul cu corpul.

CALINOIU a fost cel mai bun 
jucător de pe teren. A ajutat și 
apărarea și înaintarea, a blocat

Progresul C.P.C.S. — Știința
N. Bălcescu 2-2 (0-0)

Progresul C.P.C.Ș. a realizat, 
în compania Științei ,,N. Băl- 
cescii''; un meci de bună calitate, 
terminând cu un just scor de ega
litate: 2-2 Progresul a jucat foar
te bine în cîmp, și dacă din mi
nutul 30 nu rămînea în 10 oa
meni (în urma accidentării lui 
Țîrcovnicu), putea scoate un re
zultat mai bun.

Știința s-a comportat la înălți
mea valoroasei echipe adverse și 
chiar a depășit-o în ceea ce pri
vește spiritul de luptă. Conduși 
de două ori în repriza secundă, 
studenții au găsit resurse să ega
leze prin Semenescu (min. 76 și 
86). Pentru Progresul au în 
Ene tmin. 69) și Georgescu 79). 

uwvntenit pîțui i n t ui u u, ■ < v pe 
partea lui, a tras și la poarta, dar, 
din păcate, fără rezultat.

PEREȚ a corespuns în special 
în prima repriză. In cea de a doua 
parte a jocului a driblat mult, în
cetinind jocul echipei.

Debutînd în echipa reprezenta
tivă a tării ENE II nu a cores
puns, fiind fot timpul stăpînit de 
trac. De altfel, el a avut în față pe 
fundașul suedez Bergmark, un fot
balist foarte rutinat, pe care r.u 
l-a putut depăși.

PETSCHOWSKI a dat satisfac
ție doar în prima repriză și atuncS 
numai în jocul de combinații. A 
ezitat să șuteze la poartă, câutîn- 
du-șt prea mult poziția cea maî 
bună In repriza a doua a jucat 
nervos, mult prea individual, pier- 
zîndu-se în driblinguri inutile. EI 
are scuza că fiind introdus în lot 
m ultimul moment nu s-a putut 
încadra perfect în jocul de ansam
blu al înaintării.

OZON a fost în prima parte a 
meciului inițiatorul atacurilor 
noast'e. In cîmp a jucat excelent 
trecînd printre adversari cu aju
torul fentelor sale derutante, dar 
în fața porții a fost imprecis, ra- 
tînd multe ocazii de a marca.

GEORGESCU, pe lingă îaptul 
că a fost un om de nădejde al 
atacului, are meritul de a fi tras 
la poartă din toate pozițiile El a 
marcat unicul gol al echipei noas
tre.

SURU, lipsit de viteză și de re
zistență nu a corespuns. Pasele 
pe care le primea nu încerca sa le 
fructijjjșf, iar centrările sale au 
fost de multe ori defectuos execu
tate.

lată tn facsimil 
o reproducere din 
ziarul „Stockholm^ 
Tidningett" care 
și-a publicat croni
ca meciului sub ti- 
t.ul: „Două penal- 
tiuri gratuite acor
date n favoarea 
echipei suedeze".

In același ziar a 
apărut caricatura 
pe care o reprodu
cem și care ironi
zează servilismul 
arbitrului danez 
Helge Andersen, 
care înfățișat in 
chip de „țar ser
vește pe tavă... go
lul echipei suedeze.

Arbitrajul danezului Andersen a 
fost sub orice critică. El a acor
dat cu foarte multă ușurință un 
penalti în min. 65 de joc pentru 
un fault făcut de Szoko pe margi
nea careului de 16 in.. iar numai 
cu 6 minute mai tîrziu, cînd un 
buchet de jucători romîni și sue
dezi luptau pentru minge pe linia 
de 16 m. arbitrul a dat din nou 
penalti pentru o infracțiune ima
ginară. De altfel, și presa suedeză 
a recunoscut că scorul de 4-1 este 
cu mult prea sever și că echipa 
noastră a primit pe nedrept două 
lovituri de la 11 m., care au făcut 
ca scorul să nu retlecte realita
tea de pe teren.

TOMA RĂBȘAN

Știința Cluj—Locomotiva 
Timișoara 6-2 (2-1)

CLUJ, 22 (Prin telefon). — In 
cadrul „Cupei de vară", Știința 
Cluj a făcut azi un joc excepționaF, 
dispunînd — după un meci foarte 
frumos — de Locomotiva Timi
șoara la un scor concludent. Au 
marcat : Avram (min. 2), Drago
man (min. 6, 60 și 67), Suciu 
(min. 56), Georgescu (min. 63), 
respectiv Szekely (min. 39) și L 
Covaci (min. 69). Au asistat 5.000 
spectatori.

S-au remarcat ; Avram, dr. Lu
ca, Szekely (Șt.), I. Covaci, Sae- 
kely și Corbuș (Loc.).
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Echipa masculină i R. P. Romine a întrecut cu 3-1
(Urmare din pag. I)

rificat șansa pe care o avea în 
acest meci, dar numai în primele 
selturi. Intr-adevăr, începînd pu
ternic, folosind cu promptitudine 
blocajele, un joc precis în apăra
rea din linia doua și construind cu 
atenție acțiunile ofensive, volei
balistele noastre au cîștigat cate
goric primul set, arătînd câ pot 
dștiga și cu ce arme anume: cu 
blocajele care au funcționat irepro
șabil, cu atacul decis, și cu en 
joc atent în linia de fund. Ele n-au 
menținut însă ritmul de joc din 
primul set și în cel de al doilea, și in 
plus au făcut rrkilte greșeli în a- 
părarea din linia a doua, prir4r-tffl 
plasament greșit și prin dublaje de
fectuoase. Greșea'a aceasta, făcută 
de voleibalistele noastre și în urtnă- 
toarele seturi, a constituit, de fapt, 
punctul slab al echipei noastre și 
tn același timp explicația Wrin- 
gerii. De asemenea, o cauză în
semnată a faptului că reprezenta
tiva noastră n-a reușit să obțină 
ieri victoria poate fi confederata «■: 
lipsa unui atac decisiv Ia finele 
partidei. Astfel, este concludent 
faptul că între jucătoarele car» s-au 
evidențiat din echipa ncasfră nu 
se găsește decît o trăgătoare.

S-au remarcat Kotula. Hajec, 
Zarzycka (R.P. Polonă). Doina 
Corbeanu, Tineta Pleșoianu, șt 
Cornelia Timoșeanu (RJ> Romî- 
nâ). >

Arbitra: Szefle Denes (R.P.U.).

R.P.F. JUGOSLAVIA — U.R.S.S. 
(masculin) 3-1 (15-11; 15-10;

15-17; 18-1C)

Joc deosebit de disputat. Des
pre aceasta vorbește mai bine fap
tul că două din seturi au necesi
tat prelungiri, iar în unele situații 
de scor serviciul s-a schimbat de 
cîle 10 ori și chiar mai mult de la 
o echipă la alta. Această evoluție 
pasionantă a scorului a ținut me
reu încordată atenția spectatorilor. 
Iată de pildă cum a evoluat sco
rul în al treilea set: după 10 
schimburi de serviciu la 8-8, echipa 
Uniunii Sovietice ia conducerea cu 
9-8. apoi este 9-9, 9-10, 10-10, 11-10, 
11-11, 12-11, 12-12, 13-12, 14-12. 
14-13, 14-14, 15-14, 15-15, 16-15,

Scrisori pentru Alger, Bielsko și Kazan...
Nici nu-ți vine să 

cărți poștale ilustrate, 
telegrame au fost expediate in ul
timele zile de la micul oficiu poștal 
instalat chiar in holul hotelului 
Athenee Palace. De dimineața și 
pină seara tirziu, pornesc de aci 
spre toate colțurile Europei, spre 
țărmurile Mediteranei, sute de 
știri de la participanta la campio
nate^ de volei.

înainte de plecare la teren, di
mineața mulți dintre ei se o- 
presc aci pentru a scrie citeva 
rlnduri: seara, după jocuri se 
trimit vești despre victorii, se 
scriu impresii. Cite unul ține o ade
vărată corespondență, alții au fă
găduit să trimită zilnic o ilus
trată. E pentru... Pierre Coquant. 
zlmbește și complectează același 
nume șl aceeași adresă pe care a 
scris-o ieri și in toate celelalte 
zile.

— Am scris, spune el, și nu 
vreau să mă scuz prin aceasta, 
și prietenilor mei care la ora a- 
ceasta ies de la birouri și se gră
besc spre plaja renumită a orașu
lui Alger „La Madrague". Și la 
noi e cald, chiar mai cald decît la 
București, dar aerul este umed. O 
briză care vine dinspre mâine aduce 
această umezeală. Jucăm volei chiar 
acolo pe țărmul mării. Dar în 
Ultimul timp voleiul nu mai este 
la noi în Alger numai un sport 
de plajă. Eu fac parte chiar din 
echipa campioană a Africei de Nord, 
echipă care poartă un nume destul 
de neobișnuit pentru dumneavoas
tră: „Hydra“. Voleiul ia pe zi ce 
trece o dezvoltare mai mare, aceas
ta datorindu-se în primul rind tac
tului că putem să-l jucăm și în 
timpul iernii în aer liber, Nu avem 
nevoie de săli.

crezi cite 
scrisori și
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Intr-o convorbire cu un corespon
dent al Agenției TASS, E. N. Ste
panov a declarat:

„Congresul jubiliar al Federației 
internaționale de aviație de la 
Paris va lua în discuție problema 
admiterii Aeroclubului central al 
R.P.R. în rîndurile membrilor 
FA..I. De asemenea, se va discuta 
problema organizării concursurilor 
internaționale de aviație și a 
campionatelor mondiale de parașu
tism sportiv, care se vor desfășura 
în anul 1956 la Moscova. Congre
sul va lucra pe comisii și secțri".

tul
sportului Tudor Ilie și Zoltan U- 
ray, precum și trăgătoarele frun
tașe Olga Orban și Maria Taitiș.

august în localitatea Tacen, de lingă 
orașul Ljubljana (R.P.F. Iugoslavia).
• După cum am anunțat, atletul

de culoare H. Johnson (S.U.A.), în 
vîrstă de 20 de ani, a stabilit un nou 
record mondial la decatlon: 7.983 
puncte. Iată rezultatele la cele 10 
probe: 100 m.: 10,5; lungime: 7,48
m.; greutate: 13,43; înălțime: 1,85 m.; 
400 rn.: 49,9; 110 m. g.: 14,5; disc: 
47,21; prăjină: 3,87 ml; suliță: 59,09 
m.; 1.500 m.: 5:01,5. La 5 din cele 10 
probe, Johnson a obținut performanțe 
superioare celor realizate de Mathias 
(S.U.A.), vechiul recordman mondial 
la
• La 

șura la 
dintre 
Franței.

ruralele tac ta olicnfe poștale pfig factor ii poștali și diluzorii voluntar} din întreprinderi.

17-15, scor cu care se termină se
tul tn favoarea jucătorilor sovie
tici. In al patrulea set situația 
este de asemenea foarte echilibra
tă, ambele echipe luptînd cu multă 
energie. Scorul a evoluat astfel tn 
această parte a întrecerii: R.P.F. 
Jugoslavia — U.R.S5.: 1-0, 2-0, 
2-1, 2-2. 2-3, 2-1. 2-5, 2-6. 3-6, 4-6,
4-7,  4-8, 5-8. 6-8, 6-9, 6-10, 7-10, 
7-11. 7-12. 7-13. 8-13. 9-13, 10-13, 
11-13, 1213, 13-13, 14-13. 14-14. 
14-15. 15-15. 15-16. 16-16, 17-16 18- 
16 In general echipa Uniunii Sovie
tice a resimțit efortul depus tn a- 
jun în întîlnirea cu R. Cehoslovacă, 
ne mai dînd randamentul norma!. 
Echipa R.P.F. Jugoslavia a desfă
șurat un excelent joc la fileu, pu
nînd accentul pe acțiunile create 
prin intrarea unui jucător din li
nia a doua în lima intîi. In cursul 
jocului s-au ««narat: Stefanovic, 
Scerbinjev. Miirina <R_PF. Jugo
slavia). Reva, Fasahov, Andreev 
(U-R.S-S.). Arbitru: Azmanov 
(R. P. Bulgaria).

R. P. ROMINA — R. P. BULGA
RIA 3-1 (11-15; 15-6; 15-11; 15-10)

O splendidă și categorică victo
rie a reprezentativei țării noastre, 
care a jucat pentru prima dată în 
acest campionat Ia adevărata ei 
valoare. întrecerea, care a pasio
nat spectatorii aflați în tribunele 
din nou arhipline ale stadionului 
Dinamo, a avut o desfășurare de
osebit de interesantă, la sfîrșitul 
căreia echipa R.P.R.- a înscris în 
palmaresul său o valoroasă per
formanța.

Trebuie să precizăm că, excep- 
tlnd primul set, reprezentanții țării 
noastre au avut in permanență 
inițiativa, punînd în valoare toată 
pregătirea lor tehnică și tactică, 
luptînd cu deosebită însuflețire. 
Acest fapt iese și mai mult în e- 
vidență din filmul desfășurării 
meciului.

In primul sei, echipa noastră a 
avut avantaj Ia scor: 6-1, 8-6,
dar echipa R. P. Bulgaria a reu
șit să remonteze și, prin atacuri 
mai decise și o apărare mai si
gură, a cîștigat. In următorul set, 
reprezentanții noștri pornesc hotă- 
rîți și de la început iau avantaj

Pietre Coquant a mai complectat 
intre timp citeva adrese. Are ° 
mustăcioară neagră, pe care a 
lăsat-o sd crească pentru a părea 
mai matur. Are 23 de ani și este 
antrenorul echipei din care face 
parte. Bineînțeles că nu mustăcioa
ra H dă un ascendent asupra co
echipierilor săi, ci calitățile sale 
de jucător și cunoștințele sale de 
tehnică și tactică.

— De fapt, continuă el, îți poți 
da seama de progresele voleiului 
din Africa de Nord luînd în con
siderație scorul de 3-2 cu care am 
învins echipa Franței. Sînt convins 
câ In rar'nd v<#eiul va deveni un 
sport popular la noi. așa cum este 
!n țările din această parte a Eu
ropei.

La ghișeu se perindă alfa și alți 
sportivi și sportive. lat-o pe Mi
roslava Kotula, căpitana echipei 
R.P.Polone. Ea depune un plic 
voluminos pe care a caligrafiat o 
adresă destul de lungă. Și dacă 
înaintea jocurilor fiind preocupată 
de felul tn care se vor comporta 
coechipierele ei. nu răspunde la nici 
o întrebare Pusă de vreun ziarist, 
tn schimb acum discută cu plăcere 
despre orice problemă.

— Da. i-am scris soțului meu 
Jerzy, care este inginer într-o lo
calitate foarte pitorească, un impor
tant centru industrial din vestul 
tării. Bielsko. Regret că fetița mea, 
Bojena. un drăcusor neastîmpărat, 
nu poate afla încă impresiile mele 
de aici. Are numai un am și ju
mătate... La noi la Bielsko oamenii 
s"nt mîndri că eu fac parte din 
echipa reprezentativă de volei a 
țării, dar erau și mai m ndiri cînd 
făceam parte in același timp și 
din cea de baschet. Că sînt acum 
numai veMeibalistă, asta se dato-

reprezentativa R. P. Bulgaria

de puncte, pe care-l măresc ne
contenit. Echipa R.P.R. a condus 
cu 4-1, 8-2, 14-5 și pină la urmă 
victoria i-a revenit la un scor con
cludent : 15-6. Setul al treilea a 
fost mai disputat. Deși au fost 
conduși cu 2-8, 4-10 și 6-13, ju
cătorii bulgari au luptat cu multă 
hotărire și au refăcut din handi
cap pină la 11-14. Sfîrșitul de set 
găsește însă echipa noastră în pli
nă desfășurare și își adjudecă se
tul. Aceeași evoluție a cunoscut și 
ultimul set, cînd echipa R.P.R. a 
avut avantaj în permanență, dar 
spre sfîrșit echipa R. P. Bulgaria 
a remontat pînă la 10-13. Puterea 
da luptă, hotărîrea jucătorilor 
noștri și buna pregătire le-a per
mis Insă să cîștige următoarele 
două puncte și cu aceasta întîlni- 
rea cu redutabila echipă a R. P. 
Bulgaria.

Despre jocul echipei noastre nu 
putem spune decît că ne-a plăcut, 
câ In sfîrșit ea a reușit să pună 
în practică cele exersate la an
trenamente. Faptul că jucătorii 
noștri au făcut un meci la va
loarea posibilităților lor este con
firmat de acțiunile ofensive, va
riate și decise precum și de apă
rarea sigură, atît în linia a doua 
cît și. mai ales, la blocaj. Victoria 
de aseară este o răsplată a stră
duințelor depuse în cursul meciu
lui și sperăm că și de acum îna
inte reprezentanții țării noastre nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
o cît mai bună comportare. Din 
echipa R.P.R., care a fost alcă
tuită din: Roman, Ponova, Mihăi- 
lescu. Crivăț, Nicolau, Rusescu, 
Răducanu, Mitroi, Kleici, eviden
țiem pe Ponova (excelent organi
zator al jocului și un adevărat mo
tor al echipei), Crivăț, Roman și 
Mihăilescu.

In ceea ce privește echipa R. P. 
Bulgaria, jucătorii săi s-au dovedit 
din nou buni executanți tehnici, cu 
o pregătire tactică modernă (joc 
variat pe fileu) și cu o apărare 
excelentă. Au trebuit să cedeze 
însă în fața unei echipe mai de
cisă și. în plus, au fost dezavan
tajați de lipsa de calm de care au 
dat deseori dovadă.

S-au remarcat: Denev, B. Ghiu- 
derov, Pondalov.

Arbitru: Ehrler (Franța).

ir

rește în primul rînd progreselor 
Înregistrate în ultimul timp de 
acest sport. Nu poți să joci bine 
volei fără un antrenament susținut, 
continuu. Așa se face că în ulti
mul timp am dat pace coșurilor de 
baschet, dar trimit ,din păcate, 
încă destul de multe mingi în 
plasă în loc de terenul advers...

Discuția aceasta o reia peste 
citeva clipe Nil Fasahov. Studen
tul Institutului de construcții a- 
viatice din Kazan, capitala R.A.S.S. 
Tătară, ne spune vesel:

— Șt la noi, voleiul se dez
voltă... Acesta ar fi cuvîntuf, de
oarece dacă astăzi in campionatul 
capitalei Republicii noastre joacă 
opt echipe de prima categorie, la 
anul vor fi 
formații de 
noi, sportul 
cu viața. In 
a ajuns port la cinci mări — 
știți că se află pe malul Volgăi— 
va deveni un centru industrial și 
economic foarte important. Tere
nurile. stadioanele trebuie mărite 
necontenit. Dar nu despre acestea 
le-am scris la ai mei. Sînt aci la 
București multe de văzui și de 
povestit. O s-o fac In amănunt 
cînd mă voi reîntoarce acasă. A- 
cum, în răgazurile dintre jocuri, 
scriu cîte puțin despre toate și 
la cît mai mulți. N-am uitat că 
la plecare toți cei care veniseră 
să mă petreacă mi-au spus:

— Nil, n-ai să uiți să ne scrii....
Și, grijuliu lipește pe plic tim

brele tipărite tn 
notelor europene

De aci, începe 
rilor spre Alger,

desigur mai multe 
valoare apropiată. La 

se dezvoltă in pas 
curînd. Kazanul, care

cinstea Campio- 
de volei.
călătoria scriso- 
Bielsko. Kazan...

1. R. CEHOSLOVACA 4 3 1 H: 3 192:131 3
2. R. P. ROMINA 4 3 1 11: 5 223:181 3
3. U.RjS.S. 4 3 1 10: 6 222:201 3
4. R. P. BULGARIA 4 3 1 10: 7 209:188 3
5. R. P. F. JUGOSLAVIA 4 2 2 11:10 243:244 2
6 R. P. POLONA 4 1 3 6:10 170:213 1
7. R. P. UNGARA 4 1 3 4:11 175:201 1
8. FRANȚA

Turneul final
4 0 4

pentru locurile
1:12 123:198

IX—XIV
0

1. ITALIA 3 3 0 9:2 157: 83 3
2. R. P. ALBANIA 3 2 1 8:3 149:120 2
3. FINLANDA 3 2 1 8:5 160:153 2
4. BELGIA 3 2 1 6.6 137:127 2
5. AUSTRIA 3 0 3 3:9 106:170 0
6. EGIPT 3

Campionatul european
0 3 0:9
feminin

81:137 0

1. R. CEHOSLOVACA 4 4 0 12: 6 238:195 4
2. U.R.S.S. 4 3 1 11: 3 194:131 3
3. R. P. POLONA 4 3 1 11: 7 237:210 3
4. R. P. ROMINA 4 2 2 8: 8 193:208 2
5. R. P. BULGARIA 4 0 4 6:12 196:241 0
6. R. P. UNGARA 4 0 4 0:12 107:180 0

Marele concurs atletic international de la Moscova
Marele stadion Dinamo, din Ca

pitala Uniunii Sovietice, găzdu
iește sîmbătă și duminică un im
portant concurs atletic internațio
nal la care vor participa cei mai 
buni atleți din 12 țări ale Europei. 
Cu acest prilej se vor întrece la 
Moscova atleți și atlete din: R.P. 
Bulgaria, Danemarca, Finlanda, 
Franța, țft.D. Germană, Italia, Nor
vegia, R.P. Polonă, R.P. Romînă, 
Suedia, R.P. Ungară și bine înțe
les Uniunea Sovietică. In legătură 
cu acest concurs, corespondentul a- 
genției TASS, antrenorul de stat 
pentru atletism, Natalia Petuhova, 
a scris următoarele: „Competiția 
de la Moscova stirnește un mare 
interes în rîndurile amatorilor at-

Selecționata de fotbal a surdomuților din R.P.R. 
a jucat duminică la Sofia

Duminicâ, la Sofia, echipa de 
fotbal a asociației sportive a sur- 
do-muților din R.P.R. a susținut un 
joc prietenesc cu selecționata orga
nizației surido-muților din R.P. 
Bulgaria. A șaptea întîlnire dintre 
fotbaliștii surdo-muți bulgari și ro
mîni s-a terminat la egalitate: 
1—1, după ce la pauză gazdele 
conduceau cu 1—0. Jocul s-a dis
putat pe stadionul „Vasil Levski" 
în fața a 10.000 de spectatori, care 
au aplaudat comportarea foarte 
frumoasă a ambelor echipe. Par
tida a fost viu disputată. In prima 
repriză, jucătorii bulgari au luat 
conducerea prin golul marcat în 
min. 22 de extrema dreaptă Rado-

CONGRESUL FEDERAȚIEI INTERNATIONALE DE AVIAȚIE
MOSCOVA, 22 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 21 iunie a părăsit Moscova, 

pierind spre Paris, delegația spor
tivă a Uniunii Sovietice care va 
participa la lucrările Congresului 
Federației internaționale de avia
ție (F.A.I.), înehinat aniversării a 
50 de ani de la înființarea federa- • 
ției.

Delegația sovietică este condusă 
de vicepreședintele Federației in
ternaționale de aviație. Eroul 
Uniunii Sovietice, E. N. Stepanov.

Scrimerii romîni participă
Ia concursul internațional de la Budapesta
Aseară au părăsit Capitala sori- 

merii romîni care vor participa la 
concursul internațional de floretă 
electrică ce va avea loc sîmbătă 
și duminică 1a Budapesta. Din 1o-

PE SCUR
• După cum anunță ziarul „Neues 

Deutschland" (R.D. Germană) la 21 
august va avea loc în Capitala Uniu
nii Sovietice întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipele reprezenta
tive ale U.R.S.S. și Germaniei occi
dentale. Jocul revanșă urmează să 
se dispute la 15 septembrie 1956.
• Sofia (prin telefon). — Joi, 23 iu

nie, se va da plecarea în cel de al 
treilea Tur ciclist al R.P. Bulgaria. 
Competiția măsoară 1400 km. care 
vor fi parcurși în 9 etape.

Prima etapă se va disputa pe o 
distanță' de 180 km. pe ruta Sofia- 
Pleven, iar a Il-a etapă, lungă de 
143 km va lega Pleven de Gabrovo.
• Campionatele mondiale de caiac 

se vor desfășura între 28 Iulie și 8

locurile I—VDI

letismului. Prin numărul ți valoa
rea participanților, acest 
va fi cel mei mare din 
sezon. La întreceri vor 
19 campioni europeni, mai 
campioni olimpici, recordmani 
Europei și ai lumii.
mare concurs atletic este organi
zat pentru prima oară în Uniunea 
Sovietică1*.

Față de numele celor înscriși la 
fiecare probă, față de cele mai bune 
rezultate înregistrate de ei în acest 
sezon, este de așteptat că în aceste 
întreceri vor fi obținute o serie de 
rezultate dintre cele mai bune și 
poate chiar noi recorduri europene 
și mondiale.

concurs 
actualul 

participa 
multi 

ai 
Un atit da

mirov, dar după pauză romînii au 
avut inițiativa și au reușit să ega
leze în min. 67 prin Pantiș.

Meciul a fost condus de arbitrul 
St. Iancev, căruia i s-au aliniat 
următoarele formații:

SEL. SURDO-MUȚILOR DIN 
R.P.R.: lunc-Moldoveanu, Pantiș, 
Cohn—Lungu, Pojar—Bogdan, Du- 
daș, Bălăceanu, Nemeth, KulCsar.

SEL. SURbO-MUȚILOR DIN 
R.P. BULGARIA: Rașkov-Viladi- 
nov, Traikov, Vasilev-Petrov (Pîr- 
vanov), Nikodimov-Radomirov, Rai- 
kov, Borisov, Atanasov, Ponceev.

Lotul jucătorilor romîni s-a îna
poiat ieri în țară.

țării noastre fac parte maeștrii

decatlon.
25 și 26 iunie se va desfă- 

Paris întîlnirea de natație 
reprezentativele U.R.S.S. și


