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Pentru prima oară după zece ani, în condițiile unei lumi 
scindate, datorită eforturilor opiniei publice șefii celor patru mari 
puteri se vor întîlni. Lumea întreagă tși îndreaptă speranțele spre 
ei.

FESTIVALULUI

UNA DIN BAZELE SPORTIVE ALE VARȘOVIEI
In timp ce pe șantierul marelui stadion din Varșovia lucrările se 

apropie cu repeziciune de sfîrșit, pe celelalte baze de sport din ca
pitala R. P. Polone — ca și la ma rerte bazin de înot ai C.S.C.A, — 
se fac intense pregătiri pentru ca întrecerile sportive prietenești ale 
tineretului, din cadrul celui de al V-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților, să se desfășoa re în cele mai bune condiții.

In fotografie: un aspect de la bazinul Clubului sportiv central al 
Armatei.

intre echipele București și Varșovia
In primul meci s-au întîlnit re

prezentativele feminine ale orașe
lor București și Varșovia. Spre 
surprinderea tuturor victoria a re
venit echipei orașului Varșovia, 
cu scorul de 3-1 (2-0). Nu putem 
s firma că echipa poloneză a jucat 
In acest meci cu mult mai bine 
i’ecît la Orașul Stalin, unde a su
ferit o înfrîngere categorică (1-6). 
Și dacă ieri a reușit să cîștige 
Explicația stă în faptul că echipa 
orașului București s-a învins... 
EngurăI

După ce au primit un gol gra- 
mit, jucătoarele bucureștence nu 
ț.i-au mai găsit nici o clipă
fenta. Deși stăpîneau terenul ele 
nu puteau totuși înscrie. Ca să în
tărim afirmația făcută mai sus, 
Vom nota numai faptul că după 
pauză, echipa bucureșteană a ra- 
tat 3 lovit: de la 13 ml In aceste 
condițiuni era firesc ca rezultatul 
final să fie favorabil echipei polo
neze. Aceasta, cu atît mai mult 
cu cît echipa noastră a intrat pe 
teren prea încrezătoare în forțele 
ei, astfel că înfrîngerea de 
trebuie să constituie un bun 
lej de învățăminte.

Punctele au fost înscrise
Wieczorek, Wasilewska, Spandel 

« și Pădureanu (din lovitură de la 
13 m).

Arbitrului Engelbert Muck (Aus
tria) i s-au aliniat 
formații:

București; Stark 
Ugrom, Răceanu, 
pescu, Neuhror —

Echipa 
cu 

fruc- 
care 
să-și

ca

ieri 
pri-

de

următoarele

(Todor) — 
Drasser, Po- 
Balint, Jianu,

Windt, Pădureanu, Dobre. A mai 
jucat Scheipp.

Varșovia: Ograbek — Wacta- 
wek, Suchla, Setnik, Wasilewska, 
Krupa — Swabowska, Kostka, 
Wieczorek, Thym, Spandel. Au 
mai jucat Biennek și Seichter.

Al doilea joc, acela dintre echi
pele masculine ale celor două ora
șe, a fost mult influențat de ploa
ie și s-a terminat cu un rezultat 
de egalitate: 2-2 (2-1).
Bucureștiului, deși a condus 
2-0, nu a reușit totuși să-și 
tifice numeroasele ocazii pe 
le-a avut în continuare și
mărească avantajul, mai ales în 
prima repriză, cînd echipa polo
neză a jucat slab. Este suficient 
să amintim că jucătorii echipei 
Bucureștiului au tras nenumărate 
bare și au ratat o lovitură de la 
13 m., prin Schuler. Oricum, și cu 
ocazia acestui meci echipa orașu
lui București a dovedit că nu știe 
să joace împotriva unei apărări 
pe zonă.

Punctele au fost marcate în or
dine: Pahan, Schuler, Til, Dauksza.

A arbitrat Eduard Pardubski (R„ 
Cehoslovacă). Iată formațiile:

București: Haberprusch — An
tonescu, Thelman. Schuler, Streit- 
ferdt, Donca — Stănescu, Bota, 
Căliman, Wagner, Bulgaru. Au 
mai jucat Pahan și Lupescu.

Varșovia: Machnik — Swiet- 
linski, Fronzerak, Mroz, Sobowski, 
Haffe — Garkoz, Til, Dauksza, Ku- 
siak, Weiss. Au mai jucat Gornik 
și Pchatek.

A. CALIN

Din R. P. Bulgaria 
s-a dat plecarea in Ștafeta

Internațională a Păcii
SOFIA, 29 (Agerpres). — La 

28 iunie, din orașul Petrici s-a dat 
plecarea în Ștafeta Internațională 
a Păcii, organizată în cinstea ce
lui de al V-lea festival Mondial 
al Tineretului și Studenților pen
tru Pace și Prietenie de la Var
șovia. In seara aceleiași zile, șta
feta a sosit la Sofia. Pe străzile 
capitalei bulgare mii de tineri și 
tinere i-au aclamat frenetic pe 
sportivii care purtau ștafeta.

In numele tineretului muncitor 
din Sofia, Stoian Dimitrov, secre
tarul organizației Uniunii Tinere
tului Popular a lui Dimitrov al 
orașului Sofia, a citit apelul adre
sat celui de al V-lea Festival Mon
dial. Printre altele, în apel se spu
ne : „Noi, tineretul bulgar, vrem 
să trăim în pace pentru a ne con
sacra toate forțele noastre binelui 
patriei, dezvoltării culturii, pentru 
fericirea omenirii".

In aceste zile, Ștafeta Interna
țională a Păcii străbate orașele și 
satele bulgare, îndreptîndu-se spre 
Russe, unde va fi predată la 3 iu
lie tineretului romîn.

înotătorul Aurel Mindoiu 
a realizat un nou record
TIM1ȘOARA 29 (prin telefon de 

la subredactia noastră).
înaintea jocului de polo Flamura 

roșie—Tînărul Dinamovist s-a des
fășurat la Timișoara un concurs 
de natație. Gu această ocazie dina- 
movistui Aurel Mindoiu a reușit 
să amelioreze cu 5/10 de secundă 
recordul probei 100 m. spate obți- 
nînd timpul de 1:11,0. Alexandru 
Popescu (Dinamo) a făcut și ei o 
tentativă de record în proba 100 
ni. fluture. El a înotat distanța în 
1:05,0. (Actualul record îi aparține 
lui Alexandru Popescu cu timpul de 
1:04,9).

t

Marți și miercuri a avut loc a 
doua sesiune de comunicări ști
ințifice a cadrelor didactice din In
stitutul de Cultură Fizică. In cadrul 
lucrărilor acestei sesiuni au fost 
prezentate o serie de referate deo- 
Lebtt de interesante și utile pentru 
îmbunătățirea muncii de educație 
nț* din țara noastră, printre

care : „Considerații asupra rapor
tului dintre viteza de regim a aler
gării și distanța parcursă"; „Me
todă complexă pentru studiul adap
tării sportivilor la efort (fotbaliș
ti)": ..Densitatea lecției de educa
ție fizică în învățămîntul mediu"; 
„Metode de cercetare în psiholo
gia exercițiilor fizice", etc. __

Prima lor datorie este de a învinge neîncrederea reciprocă. 
Adunarea Mondială a Păcii, care a reunit pe reprezentanții a 

de țări, a creat certitudinea că, cu toate divergențele profunde 
diversitatea opiniilor, un acord asupra unor probleme importante

poate fi realizat și astăzi chiar numeroase probleme pot 
vate prin tratative.

Opinia publică mondială s-a ridicat împotriva politicii 
împotriva blocurilor militare, împotriva cursei înarmărilor 
spăimîntătoarei primejdii a războiului atomic.

Acordurile de la Geneva. încetarea războiului în Indochina, 
conferința de la Bandung, neutralitatea Austriei consfințită prin- 
tr-un tratat, dec' ’ia de la Belgrad — toate acestea sînt roade 
ale trezirii opiniei publice care și-a găsit expresia în poziția 
guvernelor. In problema dezarmării și a armelor atomice care a 
rămas nerezolvată din cauza unor contradicții ireductibile pînă în 
prezent, punctele de vedere s-au apropiat atît de mult încît un ac-' d 
nu mat este decît o chestiune de bunăvoință. In problema securi
tății principiile adoptate la conferința de la Bandung au arătat că 
pe un întreg continent colaborarea pașnică intre țări cu orânduiri- 
sociale diferite poate fi întemeiată pe concepții de felul ace’ora 
care au fost proclamate de China și India.

Adunarea de la Helsinki a demonstrat că daeă conferința celor 
patru va ține seama de opinia publică ea va constitui o primă 
etapă în construirea unei Europe In care să fie garantată securita
tea tuturor statelor europene și acestea să pășească pe calea unei 
sfrînse colaborări economice și culturale. Această operă este legată 
de reunificarea Germaniei în afara oricărei coaliții militare, a unei 
Germanii ferită de renașterea militarismului. Tot în acest 
conferința celor patru puteri are misiunea de a pregăti prin 
tive evacuarea trupelor străine de pe insula chineză Taivan 
moza). Conferința trebuie să vegheze la stricta respectare a
durilor de la Geneva cu privire la Indochina. Ea trebuie să dea 
Organizației Națiunilor Unite posibilitatea de a dobîndi un ca
racter cu adevărat universal prin includerea Republicii Populare 
Chineze. Mai există insă forțe cărora le convine războiul rece și 
acționează împotriva unei apropieri între cele patru «nari puteri. 
Adunarea de la Helsinki cheamă opinia publică a tuturor națiunilor 
lumii să se împotrivească acestor forțe și să sprijine pe partici- 
panții la tratative. Cauza păcii va fi pînă în cele 
nunată de succes dacă forțele iubitoare de pace 
comune, și în deosebi diferitele mișcări pentru 
marile organizații pacifiste de orientare creștină și
vor întreprinde acțiuni unite pentru a risipi neîncrederea și a 
apăra pacea. Contradicțiile internaționale pot fi rezolvate, pas cu 
pas. Speranțele popoarelor pot fi împlinite.

spirit, 
trata- 
(For- 
acor-

din urmă încu- 
care au țeluri 
apărarea păcii, 
social-democrată



Azi pe stadionul „23 August”
0 mare demonstrație degimnastică de mise

Dapă Campionatele Europene de Volei

cn cinstea
Tineretul studios al Capitalei a 

pregătit pentru astăzi după-amia- 
ză o grandioasă serbare prilejuită 
de încheierea anului școlar. Cd a- 
cest prilej, 4000 de tineri și ti
nere vor executa un program de 
gimnastică de ansamblu. Serbarea 
este organizată de Sfatul popular 
al Capitalei — secția de învăță- 
mînt și de Asociația pentru cultu
ră fizică și sport—„Științau, în cin
stea celui de al V-lea Festival 
Mondial de la Varșovia. Deschi
derea serbării se va face la ora

Concursurile Sportive ale Theretuîui
Tineretul um raionul- Mediaș, in- 

idrumat îndeaproape de organiza
țiile de bază U.T.M. și de consi
liile colectivelor sportive, întîm- 
pină Festivalul de la Varșovia 
prin organizarea a zeci și zeci de 
competiții sportive. Un aport deo
sebit îl aduc profesorii de educa
ție fizică și instructorii sportivi, 
care se străduiesc să angreneze și 
să pregătească numeroși tineri și 
tinere, atît în orașul Mediaș, cît 
și în comunele din raion. Pînă în 
prezent, în raionul Mediaș au 
fost angrenați în Concursurile 
Sportive ale Tineretului oeste 1200 
de elevi și eleve, aparținind șco
lilor elementare, medii și profesio
nale. Toți aceștia s-au întrecut în 
Competițiile de volei, handbal, fot- 
tyil și atletism.
t O preocupare asemănătoare e- 

xjstă și în colectivele sportive sin- 
clcale. Cu sprijinul comitetelor de 
întreprindere și aj organizațiilor 
<V bază U.T.M., măiorîtatea co- 
Ifcfiveî'r snortive"Sindicale din ra- 
ienul Mediaș au reușit să angre- 
ițeze în întrecerile de volei, tir, 
fotbal, popice handbal și ciclism 
peste 850 de tineri și tinere. Cu o- 
aazia acestor concursuri, toate co
lectivele sportive d.in raionul Me
diaș și-au îndeplinit angajamentele 
la purtători de insigna G.M.A pe 
primul trimestru al anului acesta.

Dfți păcate, mai există o 
serie de colective sportive, ca 
Flamura: roșie și Metalul-Email, 
care nit manifestă același interes 
față >de Concursurile Sportive ale 
Tineretului ca pentru realizarea an
gajamentelor luate la purtători de 
insignă G.M.A.

Petre Tomescu — corespondent
In cadrul manifestațiilor spor

tive închinate Festivalului de la 
Varșovia, echipa de baschet a co
lectivului Flamura roșie „lanoș 

-Werbak" din Cluj s-a deplasat

CUPA „23 AUGUST” LA BASCHET FEMININ
Secția C.F.S. din Consiliul- Cen

tal al Sindicatelor a organizat o 
competiție de baschet feminin do
tată cu „Cupa 23 August". La a- 
«este întreceri, care și-au început 
desfășurarea aseară, participă echi- 
pcic selecționate ala orașelor Tg. 
Mureș și Oradea, precum șt eetti- 
pde bucureștene Locomotiva, Con
structorul și Știința Invățămint în
trecerile se vor dispnta pînă la 3 

•iulie. Iadă programul de az: șț misie: 
joi 30 iunie: ora 19,30: Știința In- 

tvăițămîrit — Lceomosiva București,

Campionatul motociclist 
de regularitate și rezistență 

doua motov icliștii — lurad pfecar?aFaza de regiune a campionatului 
•de regularitate și rezistență pentru 
.alergătorii bucureșteni se va desfă- 
fșiira sîmbătă și duminică, pe un 
■.traseu de aproximativ km-, în 
două etape. In prima etapă alergă
torii vor străbate traseul : Bucu- 

srești-Piitești-Curtea de Argeș-Cîmpu- 
llung — Rucăr — Brain — Orașul 
tStalin (282 km.), iar în cea de a

întrecerile dinamoviștilor la box
te spectac. ioasă. Vlădescu a ctș-BACALi 29 (prin telefon). — 

(Duminică au început Ia Bacău, în 
țsala clubului C.F.R., întrecerile de 
IboK ale dinamoviștilor. La această
• competiție participă 70 boxeri din
• asociația Dinamo, din toată țara.
• Competiția se va îqcheia duminică. 
■Cu această ocazie vor fi desemnați 
•campionii asociației Dinamo.

Iată cîteva dintre rezuilSatele inre- 
•giștrate pînă acum: Stan Bogoi (Di- 
•namo București) învinge prin aban-
• don în repriza I pe Ion Ghinea. 
Wictor Vlădescu (Dinamo Buctr- 
ireșfi) și V Bogoi (Dinamo Oraștrt 
IStaiin) au furnizat o întîlnire lear-

Festivalului
16, iar după desfășurarea «» va 
avea Ioc meciul internațional de 
fotbal dintre formația suedeză 
Hammărbi (Siockhater.) și selec
ționata asociației Știința.

Biletele se pot procura atit p.*to 
școli, de la Clubul sindicatului 
muncitorilor din invățămint ;Bd. 6 
Martie 32) ca și de la agențiile 
Pronosport din străzile: A. Briand 
nr. 6, Bd. 6 Martie or. 16, C2ÎC3 
Victoriei nr. 9 și de la ag.nțuie de 
bilete Dinamo și C.C-A.

orașul Zalău, pentru a susține mai 
multe întîlniri amicale cu echi
pele de baschet din localitate.'■ 
chetbaliștii din Cluj, dov Jind o 
mai bună pregătire tehnică și fi
zică, au reușit să ciștige cu uș’J- 
rință în întîlnirile cu echipele Pro
gresul și Voința din Za'.. . T*t 
în raionul Zalău, mai multe echi
pe de fotbal sindicale vor Î2C£ O 
serie de deplasări la sate, unde 
vor susține întîlniri prietenești cu 
echipele locale.

Gh. Cristea — corespondent
In satele și comunele raionului 

Călărași se fac inLnse pregătiri 
pentru cît mai buna organizare a 
Concursurilor Sportive ale Tinere
tului la toate sporturile prevăzute 
mi regulament In acest scop, co
mitetul raional C.F.S. Călărași a 
tr.mis în ultima vreme numeroși, 
activiști sportivi voluntari în co
lectivele sportive sătești, unde aceș
tia au dat indicații, precise asupra 
felului cura trebuie organizate in-' 
trecerile. Concursurile de atletism: 
sînt organizate sub forma tr'atlo- 
nuhii, corrctrfenții pa'rticfpînd la, 
probele de 100 m. plat, lungime 
și greutate. Cele mai frumoase re
zultate au fort obținute de co- 
rntmele Radu Negru, X’icohe Băl- 
cesetr, Crucea și Ștefan-Vodâ. 
Coocursnrtle de șah se bucură și 
«ie de o largă participare a tine
retului sătesc. Astfel. în comuna 
Rosefti au participat 36 de concu
rent i. în comuna Modelul 28 concu- 
renți și în comuna Radu Negru 30 
concurenț i.

In total, în prima etapă a Con
cursurilor Sportive ale Tineretului 
s-au întrecut aproape 900 d - tineri 
și tinere din satele și comunele 
raionului Călărași. In prezent, câș
tigătorii din faza pe colectiv se 
pregătesc intens pentru întrecerile 
din etapa a Il-a.

ton Toma — coeescorrdenț

Selecționata Tg. Muneș-Sesacltoadia 
Oradea ; vineri I iulie, ara ÎS: 
Selecționata Tg. Mureș-Constnictc- 
ntl; Locomotiva — Sete ’renala 
Oradea:

Toate meciurile se vor desfășura 
pe terermf Progresul 1TB. hr jorn- 
rilc d.‘ aseară s-au înregistrat ur
mătoarele realitate :

Selecționata Tg- Mures— Știința 
Invățămint București 40-3" (17-
22); Selecționata Oradea—Construc
torul București 50-46 (22-22> 

din Orașul Stalin — vor m rge pe 
șoseaua asfaltată pînă in Sinaia, 
twin Moreni-fMrcsita-TinBBviște- 
Găești-B-acurești (218 km.).

La faza regională a campionatu
lui de regularitate și rezistență vor 
participa — pe lingă motocicliști 
— și automobiiiști din Capitală.

tigat Ia puncte. I. Boceanu (Dina
mo București) a dovedit reale ca
lități, dispnnînd prin K.O. în re
priza a Il-a de AL Niculescu (Di
namo Plc_"ti). Emil Pbpa (Dina
mo 9) cîșiigă prîrr rănirea adver
sarului M. Lerman (Dinamo Tg. 
Mureș). Gheorghe Cinciu (Dinamo 
Orașul Stalin) a reușit o frumoasă 
comportare în fața lui Iv.m N'ico- 
lae (Dinamo București) de care a 
dispus fa puncte.

întrecerile continuă Meciurile 
sînt arbitrata de I m+l Marinescu, 
A. Weintraub și Gr, Nicolay

Luind cuvîntul la festivitatea de închidere a 
celei de a IV-a ediții a Campionatelor de Volei, 
președintele F.I.V.B., Paul Libaud, a arătat că în
trecerile de la București reprezintă cet mai însem
nat succes compewțional înregistrat vfeodată în 
acest sport, o contribuție de seamă la populariza
rea voleiului pentru ca acesta să devină pretutindeni 
un sport de mase. De altiei, nu numai Paul Liibaud a 
declarat aceasta, ci toți specialiștii și reprezentanții 
presei străine care au asistat la întreceri au avut 
r.umai cuvinte bune pentru o-ganizare, centru 
condițiile optime de concurs oferite de sportivii noș
tri. Ei au arătat că întrecerile de voitei desfășurate 
în capitala țării noastre au atins cel mai înalt 
nivel. Camoionatele au avut, de asemenea, un suc
ces deosebit prin aceea că multe din echipe s-au 
prezentat bine pregătite, la o valoare sensibil egală, 
astfel că fiecare intîJnăre a fost foarte disputată.

Pe noi. organizatorii întrecerilor la care au a- 
sistat zeci de mH de spectatori, toate aceste apre
cieri trebuie să ne bucure dar ir» același timp, ele 
trebuie să ineemne un îndemn sore noi eforturi 
în vederea viitoarelor întreceri internaționale, a 
căror organizare a fost încredințată sportivilor ro- 
mlni. Totodată, reorezentasiți i noștri au datoria sa 
se nregitească și mai temeinic, st-ăduindu-se să 
realizeze succese de seamă, care să facă cinste cu- 
forifor patriei, grijii cu care sîn-t înccinjurați.

Itnr-adevăr, cea de a IV-a ediție a Campionate
lor -Europene de Volei a însemnat un frumos suc
ces din toate punctele de vedere. Majoritatea echi
pelor participante s-au prezentat în evident pro
gres. fn special tn turneul final fntilnrndu-șe for
mații de valori sensibil eg a te. Cu atit mai mult 
acest turneu a cerut pârtiei panț.ilor eforturi seri
oase, a bună pregătire fizică generală.

Rezultate excelente au obținut sportivii ș: spor
tivele Republic» Cehoslovace, care au ©bțiirMit a- 
rrindouă titlurile de campioni ai Europei. Perfor
manța aceasta este meritată deoarece sportivii <li i 
Republica prietenă s-au prezentat excSost pregă
tiți. Formația masculină este compusă df-ri jucători 
cu un nivel tehnic ridicat, cu o pregăl ire completă, 
care alcătuiesc o echipă omogenă, constantă, cu 0 
bună putere de luptă.

In întrecerile de la București voleibaliștii ceho
slovaci au folosit o tactică potrivită, fiind foarte 
bine îndrumați de cunoscutul lor antrenor Iozef 
Kozac. Cei mai buni din formație* s-au dlovediit a 
fi Iosef Musti, Zdenek Maly și Frantisek Schwartz- 
kopl.

Jucătoarele echipei feminine au dat dovadă de 
o mare putere de luptă, au folosit u.n atac variat 
și au fost excelente mal ales în apărare. S-au re
marcat Bella Stulcova, Bohumila Valașkova și A- 
tena N'ekascva.

In întrecerile masculine o comportare asemănă
toare au avut echiipete clasate pe locurile Til, IV 
și V, formațiile R. P. Bulgaria, Uoiunii Sovietice 
și R.P.F. Jugoslavia. Echipa bulgară a fost tip- 
sită — e direct — de unul din cei mal tuni ju
cători ai ei, Zahartev, totuși s-a impus. îr» continu
are ca una dintre bunele formații ale Europei. Vo
leibaliști» bulgari an fost însă mult prea nervoși 
Și n-au dat dovadă de aceeași putere de luptă 
prin cace ne-au impresionat în repetate rînduri. 
Ei u-au folosit un joc variat bazîndn-se, în cele 
mai multe din întlnirf, pe atacuri in forță.

Echipa masculină a Uniunii Sovietice s-a pre- 
zentrt cu un Iot neomogen, fdfosind tw sistem de 
joc m forță. Este drept că in formație au fost in
troduse numeroase elemente tinere care nu au încă 
experiența întrecerilor internaționale și o pregătire 
swk-ientă pentru a putea face fate tmui turneu 
at;t de obositor. .Antrenorul echipei, Vladimir 
Săaghin. na a îndrumat eehioa cu toată pricepe
rea. a lost prea nervos, iuapnmind o s'are ase
mănătoare «lor mai mulți componenți ai formației 
și in specia! căpitanului acesteia, Konstantin Reva. 
Dtn acest motiv, chiar Reva n-a dat satisfacție 
cororletă. Din echipă, cele mai bune comportări 
!e-au avut tinerii Nil Fasahov. furi Casnokov, 
Ghiorgh: Monzelersin. care an mari perspective 
de progres. Gherman Smoliarutn. Eduard Libinș și 
Iuti Wetskopf sînt încă inegati și pregătiți în special 
pentru atac.

Echipa R.P.F. Jugoslavia, clasată pe locul V, s-a 
dovedit omogenă ți cu o pregătire tehnică supe
rioară. Ea practică insă un joc șablon, lipsit de 
fantezie. A lost inegală în comportare, în special

din cauza unei pregătiri fizice insuficiente. Din 
echipă s-au remarcat: căpitanul ei, Bogoteub
Stojmirovic și Vlado Scerbinjek. Echipa a fost 
condusă cu multă pricepere de către antrenorul 
Sirotanevici.

Echiipelc clasate pe următoarele trei locuri, re
prezentativele R. P. Polone, R. P. Ungare și Fran
ței, formează o categorie sub niveM primelor 
cinci clasate. Primele două practică un joc static, 
șablon, fiind in același timp lipsite die o bună pre
gătire fizică. Din echipa poloneză s-au remarcat 
Marian Rariomsky și Aleksy Szalomicki, iar din 
echipa maghiară Er.no Hgnniig și Tibor Antalpeter. 
Echipa Franței —- deși are cîteva elemente valo
roase ca Pierre Coquand, Robert Maniaudet și Jean 
Chabert — este lipsită, de pregătire fizică iar com- 
nonenții ei tiu luptă cu aceeași energie în toate 
jocurile.

Echipele clasate pe locurile 9—14 au marcat un 
progres evident, depunînd eforturi susținute pen- 
t;u a practica un joc ruodern.. Este interesainit de 
remarcat că chiar în decursul rnt.recerilor aceste 
echipe au făcut inseminate progrese, folosind în
vățămintele pe care le-au căpătat în cursul între
cerilor. S-au remarcat echipele Italiei și R. Pî Al
bania care au mari posibilități die progress.

Am arătat că ii întrecerile feminine echipa R. 
Cehoslovace a obținut o performanță dato-itâ în 
special puterii ei de luptă. Echipele R. P. Po
lone și R. P. Bulgaria au demonstrat w nivel de 
joc ridicat. Echipa poloneză n-a mai dovedit com
bativitatea pe care i-o cunoaștem și de care a dat 
dovadă în repetate rînduri. Echipa maghiară s-a 
prezentat încă d'estui’. de slab.

In întreceri te masculine, echipa .reprezentativă 
a țării noastre a obținut un, frumos succes, cla- 
sîndu-se pe locul II. In general,' echipa roraînă 
a corespuns, .a luptat cu însuflețire, dovedind se
rioase calități și mai ales mari posibilități pen
tru a abține în viitor, muncind, bine nțelofo cu și 
mai mare sirgutoiță, performanțe superioare. Din 
echipă s-au evidlruțiaf Roman, Crivăț, Rusescu, 
Mihăilescu și Horațiu Nicolau, care trebuie 'nsă să 
lapte cu mai multă energie, deoarece are calități 
deosebite. O pregătire insuficientă au avut Claici 
și Răducanu.

Echipa feminină a țării noastre nu s-a prezen
tat la înălțimea așteptărilor, practicînri u.n joc 
static, fără mișcare in teren, lipsită de forță de 
atac, avlnd m.ai ales comportări inegale. Ir» viitor 
vor trebui promovate cu curaj elementele tinere, 
ceea -ce nu s-a întimplat la. aceste întreceri, cind 
antrenorul Miron Georgescu a readus-o în teren 
pe Taitiana Avacum, cu toate că t’năra ei înlocui
toare, Ana Zabara, se dovedise ufîîă echipei. De 
altfel, și în echipa masculină antrenorul Gheorghe 
Petr«scu a> făcut de tnm’te ,<rfj schimbări inutile 
șî nepotrivite. '* > - r ■ - ■ '

Pentru voleibaliștii și voleibalistele noastre pot 
‘fi trase numeroase învățăminte după aceste în
treceri. Ei var trebui sâ depună eforturi s'jsțrnrrfe 
pentru îmbunătățirea tehnicii individuale, a ser
viciilor (care trebuie să fie puternice și plasate), 
a blocajului șî a forței de atac. Jucătorii și jucă
toarele din țara noastră trebuie să se pregătească 
pentru a practica un joc în mișcare, variat, să 
îmbine jocul în forță cu cel cu subtilități tehnice. 
Echipa feminină va trebui să fie mult întinerrtă.

Arbitrajul nu a fost îta nivelul ridicat î» care 
s-au aesfășnrat întrecerile. C::rsui de uraificare nu- 
și-a1 atins intru totul scopul multe arbitraje fiind 
inegale, unii arbitri dovedind o severitate diease- 
Itetă în aprecterea jocului, alții candwcfnd cu muMă 
largheță-

In timpul desăășurărif campiionatelor au avut loc 
două ședințe -ale comisuri interaiaționale de arbi
traj și a comisiei reguliter de joc dlin cadrul 
Federației Internaționale de Volei, cu care ocazie 
au fost făcute o serie de propuneri în legătură 
cu îmbunătățirea regufilor de joc, propuneri care 
vor fi supuse Congresulw Federației Internațio
nale.

Cea die a IV-a ediție .a Câmpionataior Europene- 
de Volei a însemnat un 6Ucces nu numiai din pnnet 

de vedere pur sportiv, ci a fost totodată un piritej 
minunat pentru tineretul din diferite țări de a se 
cunoaște, de a schimba păreri, de a lega prietenii 
trainice, contribuind astfel la cauza păcii.

ALEXANDRU GRUIA

SPORT LA ZICircuitul ciclist al regiunii Stalin
SIGHIȘOARA, (prin telefon). 

Etapa Miercurea Ciuc—Sighișoara 
(104 km) a fost foarte dură și s-a 
disputat pe o ploaie torențială. 
Cicliștii au urcat cu multă greu
tate vîrful Harghita, inregistrîn- 
du-se multe defecțiuni tehnice. O 
cursă foarte bună au făcut D. Glo- 
dea, N. Vasilescu, L. Popov, R. 
Klein și M. Ștefănescu (care a 
spart de trei ori și a sosit totuși 
printre primii la Sighișoara). De 
remarcat dirzenia tînărului S. Sig- 
Hevarian, care deși a spart de 
zece ori și a parcurs ultimii nouă 
km. pe jos, a terminat totuși eta
pa. De asemenea, cicliștii Tr. Cîm- 
peanu și I. Costan au venit și ei 
ultimii 4 km. pe jos. Iată clasa
mentul etapei : 1. N. Vasilescu
(Dinamo) 3:30.02, 2. L. Popov
(Din. O.S.) același timp. R. Klein

Meciul de tenis de masă
InLlnirea decisivă pentru șefia 

clasa:meatului primei părți a cam
pionatului masculin al categoriei 
A la tenis de masă, dintre echi
pele bucureștene Constructorul și 
Flamara roșie are loc astăzi după- 
amiază cu începere de la ora 
17,311 iu sala Floreasca din Capi
tală. Cele două echipe .vor pre- 

(Din. O.S.) 3:30.03. 4. D. Glodea 
dDin. O.S.) 3:30.27. 5. Gh. Vă- 
leanu (Dinamo) 3:30.52. Pe echi
pe. etapa i-a revenit colectivului 
Dinamo Orașul Stalin (10:30.32) 
urmat de Metalul la șase minute.

Clasamentul general individual 
are următorul aspect: I) N. Vasi
lescu 1 l:01.0f 2) L. Popov 11:06.49 
3) Const. Istrate (Progresul) 
11:09.46. 4) R. Klein 11:13.41. 5) 
D. Glodea 11:14.10.

Pe echipe, conduce Dinamo Ora
șul Stalin (33:15.14), urmat de 
Dinamo București (33:32.04) și 
Metalul (33:48.38).

Următoarea etapă se va desfă
șura joi pe distanța Agnita-Mediaș 
(81 km) și se anunță, la fel de 
dificilă (drumuri de țară).

G. Măzgâreanu 
corespondent

Constructorul - Flamura roșie
zenta formațiile cele mai bune de 
care dispun. Astfel, Constructorul 
va fi reprezentat de maeștrii spor
tului Mircea Popescu, Pairi Pesc'.r 
și Nicu Naumeseu, iar Flamura 
roșie de maeștrii sportului Terna. 
lAriter și Matei GaiHnw precum șl 
de Stan Mfe ' ”

• FOTBAL. — fn meci amical 
la Tîrgoviște, echipa locală Fla
căra a întrecut ieri Progresul 
Bucirrețlti cu 2—1 (2—0).

— Biletele pentru meciul de azi 
dtipă-amiază (Știința — Hammăr- 
by) se găsesc în vînzare la : Agen
ția centrală Pronosport (Calea- Vic
toriei 9). Agenția Pronosport din 
B-dul 6 Martie 16, Agenția Prono
sport din str. Ar. Briand 6, casa 
de la sala Dalles, agențiile Dina
mo și C.C.A., precum și la casele 
stadionului și cele din șoseaua 
Iancului.

Sînt valabile biletele cu seria 3 
—- stadion 23 August.

HANDBAL. — Astăzi du-pă- 
amiază se va disputa o nouă etapă 
în cadrul competiției de handbal 
redus, organizată de colectivul 
sportiv Progresul I.T.B. Sînt pro
gramate următoarele partide: ora 
19: Dinamo Obo--Știința J.C.F.; 
ora 20: Flacăra Ploești-Progresul
I.T.B.  In ambele meciuri se vor 
întrece echipele masculine. Jocu
rile se vor diaptrta pe terenu-l Cen- 
trid de a-n^renanjeiTf n’ 9

• ATLETISM. — Sîmbătă 2 și 
duminică 3 iulie se va desfășura 
oe Stadionul Tineretului uh con
curs cu participarea aH-rim Irun-j 
țașt din întreaga fa-ă ’ntoeeeriha 

avea loc r>iima! '-'pă-ainjazăl 
incepîhd de ta'ora 17,45. “■



Echipajul Petrescu < Barbu, 
campioni republicani de

Locomotiva $? Flamura roșie, 
mare fond pe Duiure

SULINA, prin telefon de la tri
misul nostru. — Miercuri a luat 
sfîrșit la Sulina competiția nautică 
pe Dunăre — campionatul republi
can de mare fond. Ultimele două 
etape, Tulcea—Gorgova și Gorgo- 
va — Sulina au fost cîștigate, la 
cw, de echipajul Petrescu+Bar- 
bu de la Locomotiva. La canoe, pe
nultima etană i-a revenit Flamurii 
rop'A iar ultima Locomotivei. Demn 
de remarcat este faptul că nume
roșii participanți la această foarte 
dificilă competiție sportivă au reu
șit să facă față cu succes durită
ților competiției. Astfel, după peste 
800 de km., au terminat competiția 
39- din cele 40 de caiace care au 
luat startul și 7 din cele 8 canoe 
care au pornit de la Calafat.

Finalele campionatelor de atletism școlare 
și ah asociației Știința

Clasamentul general final al 
campionatului republican de mare 
fond la caiac individual este urmă
torul:

1. C. Petrescu + Ion Barbu (Lo
comotiva) 54. 29. 23. *6.

2. Isaraev + Agache (Flamura ro
șie) 54. 46. 58. 2.

3. Holca+Vanghele (Metalul) 55. 
04.1J.1.

4. Șerban-I-Zora (Flamura roșie) 
55.10.30.2.

5. Petre Man 4- Ion Strîmtură 
(Locomotiva) 55.12.25.1.

6. Titov-FLanioș (Flamura ro
șie). 7. Vremescu + Ungureanu (Lo
comotiva) 8. Solotchin + Tutuianu 
(Locomotiva). 9. Sosnovschi + Popa 
(Dinamo). 10. Scarlat + Caranfil 
(Dinamo).

băieți : I. Ion Vorovenciu (Buc.) 
14,03 m.; 2. Const. Crețu (Cluj) 
13,78 m. ; lungime băieți : 1. Tra
ian Chitul (Cluj) 6,82 m.; 2. T. 
Ardeleanu (Buc.) 6,70 m.; 100 m. 
plat băieți: 1. Mircea Pop (Cluj)
10.7 sec.; 2. Ilarie Măgdaș (Cluj) 
10,9 sec.; suliță băieți: 1. Paul 
Demeter (Cluj) 59,36 m.; 2. Alex. 
Bizim (Buc.) 57,42;

Miercuri dimineața s-au înre
gistrat următoarele rezultate :

Școli: liO m. g. : 1. Andrei Tu- 
dose (Buc.) 15,5 sec.; 2. V. Jurcă 
(Ploești) 16,3 sec. ; 1500 in. plat 
băieți: 1. Alex. Arliiți (Constan
ța! 4:16,8-; 2. Dumitru Buiae
(Buc.) 4:25.2; disc băieți: 1. Ion 
Cristea (Bacău) 37,44 m.; 2. Ște
fan Perneki (Arad) 36,68, m.; 
ciocan : 1. Tr. Kartakai (Stalin)
36,32 m.; 200 m. plat fete : .1. Ana 
Galiș (Oradea) 28,5 sec.; 2. C. 
Serghie (Buc.) 29,2 sec.; greutate 
fete: 1. Cecilia Donescu (Galați) 
9,38 m.; 2. Ană Kiovatv (Cluj)
9.24 m.; ștafeta 4x100 fete: 1.
Oradea 53,8 sec.; 2. București
54.7 sec.;

Știința: greutate fete: 1. Magda 
Szabo (Cluj) tO,3f m.; 2. Olga 
Jaba (Timișoara) 9,87 m. ; gre
nadă fete : 1. Ana Sîrbu (Craiova) 
45,44 m.; 2. C. Mancă (Buc.)
40.77 m.; 400 m.g. băieți: L D. 
Făgădău (Buc.) 58,0 sec ; 2. M. Păș- 
călău (Buc) 58,7 sec: 200 m. plat 
băieți: I. Ha ie Măgdaș (Cluj) 22,7 
sec.; 2. Mircea Pop (Cluj) 22,8 
sec.; 1500 m. plat băieți: 1. Ursu 
Palade (Cluj) 4:10,0; 2. Ion Puică 
(Buc.) 4:11,6; ciocan: 1. Victor 
Albu (Buc.) 46,55; disc- 1. Eu
gen Statnic (Timișoara) 41,0 m.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate miercuri dttpă-amiază :

Campionatele școlare . 800 m.
plat fete 1. Margareta Balasz (A- 
raJ) 2:32,1. Disc fete 1. Nictilina 
Barb’ll (Ru.-,) 324" m.„ lungime 
fete 1. Georgeta Albit (Constanța) 
4,92 rfr., 4ffl ni plat băieți I. Ște
fan Odor (Arad) 53,8 sec. înălți
me băieți I. A. Manoitescu (Buc.)
l, 63 m„ 3000 ui. plat băieți 1. Eu
gen Munteanu (Orașul Stalin) 
9:40,8, ștafeta 4x100 m. 1. Piatra 
Neamț 46,0 sec., prăjină I Mihai 
Răuțoiti (Pitești) 3,20 «rt.

Campionatele asoc Știința : 200
m. plat fete 1. Alex. Sico? (Cluj) 
26 5 sec.. 800 m. plat fete I Maria 
Miclea (Buc.) 2:19,6, disc fete I Pa- 
raschiva Lucaci (Buc.) 36,78m. lun
gime femei 1. Maria Mariș (Timișoa
ra) 5 34 ni, 110 m.g. 1 Ion Witman 
(București) 15,2 sec., înălțime bă
ieți 1. S. Dinescu (Buc.) 1,80- m., 
400 m. plat 1. Traian Sudrigeanu 
(Cluj) 50,4 sec., 5000 tn. plat I. 
G. Cojocarii (Cluj) 15:32,2.

TEODOR RO1BU

informații O'ono sport
Valentin Conota-nGr.dii din Bucu eslti 
str. Oițelor 14 care a avut 70 bu
letine cu zero rezultate.

La omologarea buletinelor depi se 
pentru premiile de consolare pe lu
na mai au fost găsite 41 buletine 
care au îndeplinit condițiunile, re
venind fiecărui buletin cite 97.5 lei.

Se reamintește că meciul V FI. 
Roșie R.P. R. — Spartac R.P.B. 
este anulat.

NOI PREMII SPECIALE

La concurail PRON()SPORT Nr. 
23 (etapa din 10 iulie) se vor a- 
corda următoarele ptwmii speciale

învingătorii. au realizat o medic 
orară totală de 15,040 km.

Clasamentul general final la ca
iac (echipe), este următorul:

1. Locomotiva 219 ore 58.13.1.
2. Flamura roșie 221 ore 17.14.0.
3. Dinamo 224 ore 42.02.7.
4. Metalul. 5. Progresul. 6. Con

structorul. 7. Recolta. 8. Avîntui.
Campionatul republican la canoe 

10+1 a revenit echipei asociației 
Flamura roșie (P. Cladiadi, F. Da
nilov, C. Vintilă, 1. Cornei, C. Sla- 
cioc, C. Vasiliev, Leon Cozma, S. 
Belazov, Macarie Cuzmin. R. Dani
lov, Șarban Timofei). Flamura 
roșie a realizat timpul de 48.25.12.7 
cu o medie orară de 17,160 km. Pe 
locurile următoare s-au clasat: 2. 
Locomotiva 48.47.01. 3. Progresul 
51.15.54.6. 4. Dinamo. 5. Construc
torul. 6. Metalul. 7. AvîntuL

Cupa CCS (caiac.-J-capoe) a re
venit Locomotivei cu 268 ore 45.14.0.

Cupa pentru media orară cea 
mai ridicata înregistrată 'ife-ar-liingul 
întregii competiții a revenit echi
pajului Isaraev+Agache (16,620 
km, în etapa Oltenița—Călărași). 
Cupa pentru cea mai ridicată medie 
orară la canoe a revenit Locomoti
vei. (etapa Galați—Sulina). Cupa 
„26 iunie", oferită rentru cel mai 
bun timp la caiac în etapa Tulcea- 
Sulina a revenit cuplului Petrescu + 
Barbu (Locomotiva).

V. ARNAUTU

Finalele cantonatelor rie oină 
ale asociației Știința

Marți au început pe terenul In
stitutului Ag-onomic din Capitală 
întrecerile finale de oină ale cam
pionatului asociației Știința, la care 
participă echipele din orașele Cluj, 
București, Iași, Craiova și Brăila.

JțK» dia prima, zi, amatorii spor- 
ttdni Inostru național* au avut pri
lejul să asiste la' întreceri dîrze. 
Cea mai interesanta partidă a tm 
ruitii a fost cea dintre Știința 
București, și Știința Iași) care a 
plăeut prin acțiunile, dinamice re
alizate de ambele eifiipe la bătaie 
și prin evoluția scorului. Meciul 
ie-a revenit buciireștenilor. la o 
diferență de numai două r-uncte. 
Echipa campioană a țării, Șt’înF-, 
București, care a dovedit consta~tă 
în comportare (a învins toate for
mațiile cu care ș-a întîlnit orna 
acum) și-a întrecut adversarul cel 
mai periculos — Știința lași și în 
retur, d- data aceasta cu tm scor 
concludent: 18-9.

Tur: Cralova-Ciu.j 18-7; Biicu- 
rești-Brăila 19-15; Iași-Craiova 
16-7; Cluj-București 5-21; Brăila- 
Tașt 8-14; Craiova-Bitcitrești 8-16; 
Iași-Cluj 20-9; iTrăila-Craiova 
10-14; Buciirești-Iași 17-15 ; Cluj- 
Brăîla 12-12.

Retur: Brăila-Clui 14-9 ; lași- 
București 9-18; Craiova-Brăila 
12-10; Clui-fași 12-11; București- 
Craiova 17-8. întrecerile . continuă 
azi de la era 8 pe terenul Insti
tutului Agronomic.

TR lOANIȚESCtl

„Cupa de vară” 
in Capitală

Cele două jocuri din „Cupa de 
vară" programate în Capitală, se 
vor disputa sîinbătă pe Stadionul 
din Giulești, după următorul pro
gram :

Ora 15,45; Progresul București 
(tin.)-Flacăra P’oeșft

Ora 17.30: Progresul Bucuresti- 
C.C.A.

pentru participant cu zero rezul
tate : o moto?icletă, două araga
zuri. două biciclete și un aparat de 
radio „Melodia* 1 2̂ cu discotecă și pi- 
kup. Motocicleta va reveni partici
pa nitului care va avea maf multe 
buletine cu zero rezultate, far cc- 
.elalte premii speciale vor ii acor
date prin tragere La sorți din urnă 
j celorlalte buletine cu zero rezul
tate.

Marți dimineața și în tot cursul 
zjyei de miercuri s-au desfășurat 
p< stadionul Republicii din Capi
tală finalele campionatelor de a- 
tletism școlare și ale asociației 
Știința pe anul 1955. La întrece
rile rezervate școlarilor au parti
cipa t 272 elevi și eleve, iar la cele 
ale asociației Știința 182 concu- 
renți și concurente din întreaga 
tară. In general, putem spune că 
întrecerile din anul acesta au fost 
superioare celor din anul trecut. 
Cu ocazia acestor concursuri s-a 
observat o frumoasă* creștere ca
litativă a atletismului în rînduriîe 
școlarilor și stydențilpr din ora
șele de provincie. Astfel, eleVii și 
elevele d;n Oradea* Piatra Neamț, 
CîmpfAmVg' Muscel ‘și Craiova feu 
obținut rezultate mult mai bune 
decît elevn șt elevele dini Capita
lă. Ținînd cont că în anul acesta 
școlile medii sînt numai de 10 ani 
deci în acest caz concurenții sint 
mai tineri cu un an față de anul 
trecut cind școlile erau de 11 ani, 
rezultatele obținute de ei pot și 
'trebuie să fie recunoscute ca per
formanțe foarte bune.

lată rezultatele tehnice din pri- 
•ma ai (te concurs: campionatele 
școlare : 80 m. garduri : 1. Elena 
Pupăză (Craiova) 14,1 sec.; 2. 
dlona Bogza (R A M.) 15.0 sec.; 
înălțime fete: 1. Maria C >rvhez ( Plo
ești j 1,38 m.; 2. Veronica Gavri- 
luță (lași) 1,35 m.; 3. N'iculina 
Barbu (Buc.) 1,35 m.; 100 m. plat 
fete : 1. Maria Zotu (Buc.) 12,6
sec.; 2. Ana Galiș (Oradea) 13,3 
see. (cu această ocazie Maria Zo
tu a stabilit un nou record de ju
nioare categ. 1 la 60 m. plat cu 
8,0 sec ); Suliță fete: I. Maria 
Diți (Pitești) 37.64 m ; 2. Eleono
ra Pupăză (Craiova) 29,40 m.; 
100 m. plat băieți: 1. Alex. Bra- 
sat (Bacău) 11.4; 2. St. Tânăses 
cu (Ploești) 11,5 sec.; 3. Mircea 
Stein (Buc.) 11.6 sec. 800 ni. plat 
băieți : 1. Gh.- Hri-tca (Constanța) 
2:64.1 ; 2. Aiex. Romleid (R.A.M.l 
2:06,5; lungime băieți: 1. Rudolf 
Liter (Buc.) 6.36 tn.; 2. Ștefan 
Stoian (Galați) 6.16 m.; suliță 
băieți: 1. Mihai Radu (Pitești) 
46,63 m. ; 2. fon Dușniță (Baia 
Mare) 45,14 m ; greutate băieți:
1. Ion Crislea (Bacău) 15,19 m. ;
2. Ion Dumitra (Stalin) 13,82 m.

Camp. asoc. știința: 80 m. gar
duri fete: 1, Maria Mariș (Timi
șoara) 12,1 sec.; 2. Irina Vaida 
(Timișoara) 13 2 ren; tftu m. plat 
femei: 1. A. Si coc (Cluj) 12.1 sec.;
2. Teodora Roth (Craiova) 13.4 
sec.; înălțime fete: 1. Iuta Haf- 
fer (Buc.) 1,38 m. ; 2. Irina Vaida 
(Timișoara) 1,35 m.; suliță femei:
1. Maria Bîlc (Cluj) 34,20 m.; 
2 Oprina Stroe (Cluj) 30,11 m.; 
800 m. plat băieți : 1. Ursu Pa- 
ladg (Cluj) 1:56,3; Zoltan Va- 
nroș (Timișoara) 1:56,9; greutate

Li turna trierii și omologării bu
letinelor depuse la .concursul Pro
nosport de duminică 26 iunie au 
fo t stabilite următoarele rezultate:

Buletine depuse : 572.392
Premiul I; 22 buletine cu 11 

rezultate revenind fiecăruia cîte 
6F79 lei.

Premiul 11 : 376 buletine cu 10 
rezultate revenind fie.’ăniia cite 
433 lei.

Premiul III: 3254 buletine; cu. 9 
rezultate revenind fiecăruia cîte. 75 
lei.

Premiul specia! — o motocicletă 
— de la concursul Nr. 21. («tapa 
din 19 iunie) a revenit inginerului

In urnă vor ti introduse foaie 
Buletinele cu zero rezultate așa că 
chiar cu un singur buletin se poate 
obține un aragaz, o bicicletă sau 
im aparat de radio „Melodia" cu 
<bseot«țâ și pikujh- M

Astăzi pe stadionul „23 August”

Selecționata asociației Știința — 
Hammărby (Suedia)

De cîteva zile, stadionul „23 
August" cunoaște o vie animație. 
Vizitatorii parcului de cultură și 
sport „23 August" sînt atrași în 
tribunele stadionului de diferite 
manifestări care au loc pe teren. 
Ieri dimineață, de pildă, atenția 
le-a fost atrasă de apariția unui 
grup de tineri sportivi, în majo
ritate blonzi. Se vedea cit de colo 
că sînt oaspeți de peste hotare. 
Curiozitatea le-a fost satisfăcută 
odată cu apariția mingilor de fot
bal pe gazonul stadionului : erau 
jucătorii de fotbal ai echipei Ham
mărby Idrottsforening din Stock
holm, care astăzi după-amiază, 
de la ora 18, susțin primul lor 
meci din cadrul turneului în țara 
noastră.

Fotbaliștii echipei Hammărby 
au sosit in Capitală marți spre 
seară, sub conducerea lui Birger 
Ljungberg, secretarul ciubului și

> Astăzi 30 iunie, in jurul orei i 
; 19. posturile noastre de ra- ? 
i dio vor transmite de la stadio- 
j nul „23 August" din Capitală
1 repriza a I l-a a întilrrirîi in- 1 
terna Tonale de fotbal dintre e- ■ 

, chipa selecțtcrată a asociației 
sportive Știința ș: echipa sue
deză Hammărby ci i Stockholm. J 

i Transmisia se va face pe pro- ■ 
gramul I. (Agerpres). j 

a antrenorului Lennart Persson. 
Din lot fac parte următorii jucă
tori: Lars Wretman , (oorțar), 
Hans Neil, Valter , Andersson, 
Hans MOIIer, Gerharț^+Hill (fun
dași), Tore Appelgren, Geofg Kra
mer (mijlocași), Bcrnt Westerl'.uid, 
Rune Larsson, Folke Holmberg, 
Rune BjoH 'und,, Roland Wick- 
strom, L. E. Andersson, G. tun
dell (înainhiși). Lotul a fost com
pletat cu jucătorii : Aider Ericks 
son (mijlocaș) și G. Sandstriir.t 
(înaintaș) care an sosit ieri, îm
preună cu președintele clubului. 
Bernt Lind.

Hammărby este unul din cele 
mai mari cluburi din Suedia, cu 
secții care activează în campio
natele de liga tatii la fotbal, ho
chei oe gheață, hochei-bandv, te
nis de masă. Echipa de fotbal a 
promovat în prima ligă anul tre

Progresul învingător în finala „Cupei 26 hinie“ la fotbal
Marți după-amiază s-au dispu

tat finalele „Cu-pei 26 iunie" la 
fotbal. Victoria i-a revenit echipei 
Progresul, care s-a clasat pe pri
mul loc, urinată de C-C..A.. Lcco- 
mcliiva și Dinamo

LOCOMOTIVA — DINAMO
6—3 (3—0)

Partida a prilejuit un joc de 
bună calitate. Fe'oviarii au cuce
rit o victorie meritată, ca urmare 
a unui joc mat Iun ș: mai eficace. 
In prima repriză jocul s-a des
fășurat în nota de superioritate a 
Locomotivei care — cu o linie de 
atac combativă și eficace — a mar
cat de trei ori prin Garbela'ti 
(min. 16) și Leahevici (min. 36 
și 37). Superioritatea ferwiarilot 
este evidentă si :n prima parie a 
.-epilzei secunde, cîrud Olaru (min. 
49) și Milea (min. 60) urcă sco
rul la 5—0. Din acest moment, 
feroviarii slăbesc ritmul și permit 
d-ihamoviștilor să atace și să în
scrie trei goluri prin Crejea (min. 
63 și 65) și David (min. 87) din 
II m. In ultimele minute. Locomo
tiva atacă și mai marchează un 
gol prin Leahevici (min 88). A 
arbitrat bine Gh. Serbănoiu.

LOCOMOTIVĂ : CorrMn-Macri 
Crist eseu, Cheresteș-Garbelotti. 
Langa-Milea, Leahevici, Olarii, 
'stănescu, Filote.

DINAMO : Varga-Matei, Weber, 
Chiriță-Sirbu. iv-anenco-Oaidă, 
Leninrău, David, Crefea, ibtancu.

A. Papaianopo! 
caresjxHident, 

PROGRESUL—C.C.A.
2-0 (2—0)

Victoria echipei Progresul este 
pe deplin meritată, deși jooul a 
avut două aspecte diferite. In pri
ma repriză Progresul a avut ini
țiativa, a dominat și a marcat

C.C.A. a cî^tigat tiHnmH de baschet dh cadre! „Cupei 26 lwr ie“
in meciul pentru locurile 1 și

2. C.C.A. a întrecut, la capătul 
i-inei disput** dîrze, ecliina Locomo
tiva cu scorul de 71-53 ( 23-25),
învingătorii au desfășurat un joc 
spectaculos, în viteză, care a stră- 
nuns apărarea feroviarilor. C.C.A. 
a cucerit o victoci* meritat! S-au 
mnno iU EmIcm, Stamatescti. Kmil 

cut, după ce a terminat neînvinsă 
grupa din liga a doua a Suediei 
de mijloc. Primul joc susținut 
în liga întîi a avut loc în com
pania echipei Dj.urgarden — cu
noscută la noi din turneul de anul 
trecut Hammărby a pierdut acest 
joc la mare luptă cu 3-2 în ulti
mele secunde de joc, după ce la 
pauză condusese cu 2-0. In cam
pionatul de anul acesta al primei 
ligi, Hammărby a ocupat locul 6. 
In ultimele două jocuri, Hammărby 
a dispus de AIK. cu 2-1 și a ter
minat Ia egalitate (0-0) cu Degcr- 
fors. In aprilie, Hammărby a ju
cat în Franța cu Rouen (2-1), 
Metz (2-2) și Nancy (2-4).

La antrenamentul de ieri dimi
neață, oaspeții au arătat o tehnică 
individuală ridicată. Dintre jucă
tori au ieșit în evidență: centrul 
înaintaș Folke Holmberg, interna
țional în echipa A, Dortarul Lars 
Wretman, fundașul Hans Nell și 
extrema dreaptă Bernt Westertand 
— toți trei internaționali în echi 
pa B.

★
In meciul de astăzi, Hammărby 

înlîlnește pe stadionul „23 Au
gust" selecționata asociației Ști
ința. Suedezii vor alinia următoa
rea formație :

L. Wretman — H. Nell, V. An
dersson — A. Ericksson, T. Appel
gren, G. Krămer (căpitan) — B. 
Westerhind, R. Larsson, F. Holm
berg, R. Bjiirklund, R. Wickstroin 
(G. Sandstrom).

Selecționata asociației Știința va 
juca în formația :

Todor — Zbârcea, Brînzei, Ne- 
delcu — Moldovan, Georgescu — 
Lazir, Suciu, Ciosescu, Avram, 
Dragoman.

Rezerve: Coman, Dobrescu, Flo- 
reseu,. C.ojereanu, Gîrleann, Dinu- 
lescu.

Jocul va fi condus de arbitrul 
vienez Erich Steiner, care a sosit 
marii în Capitală. El va fi ajutat 
la tușe de T. Firan și D. Scliul- 
der. . . i

. ,’i
Meciurile următoare ale echipei 

suedeze vor avea loc la Timișoa
ra (duminică 3 iulie) cu echipa 
asociației Locomotiva și Ia Arad 
(8 iulie) cu Flamura roșie UTA, 

dc-..i. .gclu-i prin Bartha irnin. 15) 
șf Vaczi (min. 21), ratînd însă 
cîteva situații favorabile (Krem
pa r-schi și Vaczi a<u tras în bară). 
In această parte a jocului CCA 
a iiri'iat unele contraatacuri lente, 
uș<>‘ respinse de apărarea Progre
se Ici. După pauză Progresul in
tră hotar t să apere rezultatul și 
pune mai mult accentul pe apă
rare. astfel că CC \ domină foarte 
insistent, însă atacurile sate nu 
pot fi f-uctifiiate din cauza jocu
lui individual al înaintașilor, care 
s-au complăcut in combinații p ea 
multe și inutile, iar apărarea Pro
gresului a știut să le destrame*. 
Astfel, partida a luat sfîrșit cu 
scorul de 2—0 pentru Progresul, 
deși CCA a beneficiat de un 11 
m. (min. 89), ratat de Caricaș. A 

condus bine C. Mitran.
PROGRESUL : Gebner-Tiriac.

Coman, Barcu-Bartha, Cuc-Kdszr- 
gt, Guțâ Tănase, Vac2i, Krem- 

pattschi, Szakacs.
CC.A. : Voinescu-Kiss, Dodeanu. 

V. Dumitrescu-Balint, Ivănescu- 
Alexandrescu, A. Murtieanu, De- 
niren. Tătara, CariCaș,

M. Tudor an 

noc ofc oc cm. cv rv. oc ov ati c>g oooo ao ac ac o© cx, cx;
| Cupa „26 iunie" cu care a fost 8 
8 dotată competiția organizată de | 
4 asociația Progresul, în cinstea | 
| celei de a VI-a aniversări a8 
8 Hotărîrii Biroului Politic alC.C ? 
j al P.M.R. din 26 iunie 1949, a | 
| revenit Casei Centrale a Arma-j 
8 tei.' După calcularea punctaj»- | 
| lui la disciplinele sportive cu- 8 
g prinse în program, C.C.A. s-a | 
8 clasat pe primul loc, totalizînd | 
| 18 puncte, urmată de Dinamo 8 
g(16). Progresul (15) și Loco- 8 
8 motiva (II). |
£ OO OC OC OC OO OC OC OC OC OO COCO <30 OO <30 oc oe oc oooo ou

Nîciiteseu (C.C A.), Costescu ți 
B-ratti (Locwnotiva).

In celălalt joc. cu o formație mai 
omogenă. Progresul a învins Di
namo cu 69-62 ( 34-27), ocuptod 
locul III in clasament. S-au re
marcat: Radtt Popovict, A Mi- 
liailescu (Progv«*«ii) și Dan NRm- 
iescu (Dinamo).



A început concursul internațional de călărie
Andrei Favorski (U. R. S. S.) învingător in proba de deschidere

Selecționata Metalul (R. P. R.) —
Reprezentativa Urojai (R. P.B.) la lupte clasice

Mii de spectatori au populat 
ieri, pentru prima oară, tribunele 
noij baze sportive amenajată în 
plin centrul Capitalei. Baza hipică 
din parcul raionului „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ a cunoscut în această 
zi freamătul obișnuit al marilor 
întreceri. Și cînd, în acordurile 
marșului sportivilor, pe pistă au 
apărut primii călăreți, de pretu
tindeni au izbucnit ropote nesfîr- 
șite de aplauze.

...Imnul Republicii noastre dragi 
răsună puternic, așa cum puternic 
bat și inimile celor care așteaptă 
cu nerăbdare primul... start 1

Pentru cîteva minute, freamătul 
din tribune a încetat. Spectatorii 
și concuren{ii ascultă cuvîntul de 
salut rostit de tov. Gh. Vidrașcu, 
președintele comisiei centrale de 
călărie, care după ce arată impor
tanta și scopul acestor întilniri 
sportive prietenești, urează succes 
tuturor participantelor.
ANDREI FAVORSKI (1.RS.S.) 

învingător in proba de 
DESCHIDERE

Programul concursului interna
tional a început cu proba de des
chidere. Proba s-a desfășurat în 
două manșe și a fost rezervată 
călăreților cu cai care n-au cîști- 
gat o probă de 1.40 m. sau mai 
mare (manșa I) și celor care au 
cîștigat o probă de 1.40 m. sau 
mai mare (manșa a Il-a). Pen
tru manșa 1, obstacolele au avut 
înălțimea maximă de 1.20 m. iar 
pentru manșa a Il-a: 1.30 m. (n 
urma tragerilor la sorti, ordinea 
de deschidere a probei a fost ur
mătoarea : 1. R.P. Ungară, 2.
Suedia, 3. R.P.F. Jugoslavia, 4. 
R.P. Romînă. 5. U.R.S.S.
...Intră pe parcurs călărețul ma
ghiar Șuti Istvan pe calul Tun- 
der II...

Așa a început prima probă a 
concursului. La startul întrecerilor 
din ?r!raa man?ă « au prezentat 54 
de călăreți. Dintre aceștia numai 17 
au reușit să termine parcursul fără 
nici o penalizare. Printre ei amin
tim pe Bartos lozsef (R.P. Unga
ră), Dusan Karan (R.P.F. Iugosla
vie), Boris Lflov (U.R.SS.), Gheor- 
ghe Langa (R.P.R.) Mihai Timu 
(R.P.R), Albert Szatola (R.P.U.).

In cea de a doua manșă s-au în
trecut pe parcursul cu obstacole 
înălțate la 1,30 m., 17 concurenti 
d nitre care numai doi (Mihai Timu 
(R.P.R.) pe calul Troica și Albert 
Szatola (R.P.U.) pe calul Amanyos) 
au terminat fără greșeli.

Așteptate eu viu interes, întrece

Campionatul republican de polo
Ieri s-au disputat meciurile din 

cadrul etapei a Vl-a a campiona
tului categoriei A de polo pe apă. 
La ștrandul Tineretului din Capi
tală s-au întîlnit echipele Dinamo 
București și Metalul Cluj. Tot timpul 
meciului inițiativa a fost de partea 
dinamovistilor, care și-au întrecut 
adversarul cu Un scor concludent: 
12—0

Jocurile internaționale ale fotbaliștilor noștri
• Duminică se dispută in Ca

pitală meciul internațional de ju
niori dintre rteprezentativeie R P. 
Romine și R.P. Polone. Este a treia 
întîlnire între aceste două selec
ționate. In primele două meciuri, 
odată a cîștigat echipa R.P. Ro
mine, cu 1-0 (București 1953) și 
odată echipa R.P. Polone cu 1*0 
(Chorzow 1954). Lotul polonez cu
prinde o scrie de jucători de valoa
re, dintre care Kalisz (portar), 
Widera (mijlocaș) Szmidt, Liberda 
ți Nowak (înaintași) au jucat în 
turneul F1FA.

Intîlnirea de duminică va avea 
loc pe Stadionul Republicii de la 
ora 17.15

• Echipa Spartak din Orașul 
Stalin (R.P. Bulgaria) își va în
cepe turneul In t’ra noastră, sîm

Cupa Europei Centrale la fotbal
’BUDAPESTA 29 (prin telefon). 

— Ieri s-a desfășurat la Budapes
ta jocul dintre echipa vieneză Wa
cker și echipa maghiară Voros Lo- 
bogo, din cadrul preliminariilor 
„(Supei Europei Centrale*. După 
un meci foarte echilibrat, în care 
vienezii au avut inițiativa în prima 
repriză, conducînd cu 2—1, în par

rile din cadrul barajului contra cro
nometru au prilejuit dispute deose
bit de dîrze la care au contribuit 
toți cei 19 concurenti calificați pen
tru întrecerea finală. La baraj a 
contat, în afara greșelilor, și tim
pul realizat. 4 călăreți au reușit și 
de data aceasta să termine par
cursul fără nici o penalizare. Acești 
călăreți sînt Boris L4ov (URS S.) 
pe calul Masiv. Vkrfimir Ristxjpov 
(U.RS.S.) pe calul Kodex. Andrei 
Favorski (U.R.S.S.) pe caii Plasttm 
și Manevra și Albert Szatola

Programul întrecerilor :
Joi 30 iunie: orele. 8.00-13.00: 

dresaj categoria „A“, orele 
16.00-17.30: probă de juniori 
(R.P.R). orele 1730-20.30: pro
bă de obstacole categoria mij
locie.

Vineri I iulie: orele 8-00— 
12.30: dresaj categoria „B", 
orele 16.00-1830: proba de ob
stacole ..nenumerotată", orele 
18.30-20.30: proba de precizie 
(140 m.)

Sîmbătă 2 iulie: orele 16.00- 
20.00: probe închise rezervate 
călăreților romîni. In continua 
re (program in nocturnă): un 
parcurs de obstacole (1.20 m.) 
și o demonstrație de dresaj.

Concurent'i străini au zi de 
odihnă.

(R.P.U.) pe calul Aranyos. Cele 
mai bune timpuri le-au realizat ur
mătorii trei călăreți: Albert Szatola 
(R.P.U.) 38 secunde, Andrei Fa- 
vorskj (U R.S.S.) 40 03 sec și V. 
Rîspopov (U.R.S.S.) 43.09 sec.

Călărețul maghiar Albert Sza- 
toia a fost însă descalificat pentru 
că a descălecat de pe cai înainte de 
a termina parcursul.

Clasamentul probei are următoa
rea înfățișare: 1. Andrei Favorski: 
(pe calul Manevra) 0 pet: 40.03 
sec., 2. Vladimir Rîspopov (pe calul 
Kodex) 0 pct.,: 43,09 sec. 3. Boris 
Lilov (pe calul Masiv): 0 pct.: 44 
sec., 4. Andrei Favorski (pe ca
lul Plastun): 0 pct.: 47,04 sec. 5. 
Gh. Ghituran (pe calul Arcuș): 4 
pct. 37.03 sec. 6. Dumitru VeFcu (pe 
calul Fildeș): 4. pct 40.00 sec.

A fost întocmit și clasamentul 
general individual : 1. Andrei Fa- 
vorski (U.R.S.S.) 10 pct.. 2. Vladi
mir Rîspopov (URSS) 5 pct., 3. 
Boris Lilov (URSS) 4 pct., 4. D. 
Velicu (RPR) 1 pct. In urma aces
tor rezultate, clasamentul general

A doua intdnire. care a opus e- 
chipele Progresul București și 
Știința Cluj, s-a terminat cu sco
rul de 8—1 (1—0) în favoarea clu
jenilor.

La Timișoara, echipa locală Fla
mura roșie a fost întrecută de echi
pa tinerilor dinamoviști din Bucu
rești. Rezultat final: 4—1 (2—0).

bătă, la Arad. Formația bulgarilor 
— din care fac parte Kircev, Fi- 
lipov, Nencev, Amaudov, Bedro- 
sov, lanev ele. — ocupă locul 7 
în campionatul categoriei A, după 
etapa din 19 iunie. Flamura roșie 
Arad va prezenta o echipă formată 
din următorul lot: Faur, Voinescu, 
Dușan, Farmati, Szucs, Băcuț L, 
Capaș, Serfozo, Birău, Jurcă, Mer- 
cea, Ene, Petschowski, Dumitres
cu, Lupeș. Borota și Mateon.

• La Timișoara sportivii locali 
așteaptă cu nerăbdare jocul Loco- 
motiva-Hanmărbi (Suedia) care 
se va disputa duminică. Feroviarii 
vor alinia, probabil următoarea 
formație. Dungtt-Vakarcs <1, An- 
drovici, Rodeanu-Andreescu, Busch- 
Szekely, Țiganiuc, A Covaci, A- 
vasilichioaie, Bădeanțit. 

pe echipe este următorul- 1. URSS 
19 pct., 2. R.P.R. 1 pct., 3—5 R.P.F. 
Iugoslavia, Suedia și R.P. Ungară 
cu 0 puncte.

Purtătorul eșarfei, după prima zi 
de întreceri este călărețul sovietic 
Andrei Favorski.

AMĂNUNTE...
• Biletele se găsesc de vîn- 

zare la agenția „Pronosport" (calea 
Victoriei nr. 9) și la casele spe
ciale de la baza hipică.
• La aceste întreceri sînt vala

bile permisele eliberate de CCFS> 
care au intrare Ia trâbuna I. 
nrin Splaiul Independenței.

• La probele de dresaj se vor 
întocmi clasamente pe echipe, nu
mai dacă iau parte cel puțin două 
echine ru cîte trei călăreți.

Duminică, la București se întîlnesc echipele feminine 
de handbal ale R. P. Romîne și R. P. Ungare

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
Capitala noastră va găzdui o 
nouă întîlnire internațională de 
handbal: meciul dintre echipele le- 
minine ale R.P. Romîne și R. P. 
Ungare. Echipa oaspe va sosi îti 
țară în cursul zilei de vineri, ur- 
mînd ca partida dintre cele două 
reprezentative să se desfășoare du
minică.

Echipa feminină de handbal a 
R.P. Ungare este una din cele mai 
bune din Europa. Este suficient sâ 
amintim, în această privință, că 
la țea de a doua ediție a campio
natelor mondiale de handbal—des
fășurată în anul 1949 la Budapesta 
— echipa feminină a R.P. Ungare 
a terminat neînvinsă turneul, cu
cerind titlul de campioană mon- 

, dială. Și acesta nu a rămas sin
gurul rezultat valoros al echipei fe
minine maghiare! De-a lungul ani

NUMEROȘI CAMPIONI MONDIALI
EVOLUEAZĂ SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ LA SNAGOV, 
in meciul de caiac-canoe R.P.R. - R.P. Ungară

Activitatea internațională a ca
notajului nostru continuă.

După întîlnirea de caiac-canoe 
cu echipa R.D. Germane, după me
ciul de canotaj academic cu re
prezentativa R.P. Polone, lacul 
Snagov va găzdui — la sfîrșitul 
acestei săptămîni — o nouă în
tîlnire internațională deosebit de 
interesantă. Este vorba de meciul 
de caiac-canoe dintre selecționatele 
țării noastre și Republicii Popu
lare Ungare, meci așteptat cu un 
mare interes de amatorii de cano
taj și, în ger.eral, de sportivii 
țării noastre.

Acest interes este cu totul justi
ficat, dacă ținem seama de va
loarea mondială a oaspeților no
ștri. Pentru a ne da seama de va
loarea caiaciștilor și canoiștitor 
din R.P.U., vom arăta că la cam
pionatele mondiale care s-au des
fășurat anul trecut la Mâcon 
(Franța) sportivii maghiari au 
cîștigat titlul de campioni mon
diali în șase probe, cucerind un 
număr de 12 medalii de aur. In 
aceleași campionate mondiale, ca- 
iaciștii și canoiștii din R.P.U. au 
mai ocupat 5 locuri secunde, 5 
locuri III și au avut încă 16 spor
tivi participanți în probele finale. 
Sînt cifre care vorbesc în mod 
elocvent despre nivelul valoric 
excepțional al adversarilor de 
sîmbătă șj duminică ai reprezen
tanților țării noastre.

Frații Merzaros, campioni mon
diali la probele de caiac dublu 
1600 m., Hatlaczki, dublu cam
pion mondial, la caiac 500 m. și 
caiac 10.000 m„ Wieland și Sovanv 
carhpioni mondiali la canoe dublu 
pe 10.000 metri, iată cîteva din 
celebritățile canotajului maghiar 1

Lotul sportivilor maghiari a so
sit în Capitală încă de miercuri 
dimineață. Oaspeții se vor prezen
ta la concursul de la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni pe ambarcațiuni 
proprii, pe care le-au trimis din 
timp la Snagov.

Reprezentanții noștri au mai 
susținut în acest sezon un meci 
internațional de caiac-canoe, cu 
reprezentativa R.D.G. întîlnire în 
care noi am cîștigat. După acest 
meci, ei s-au pregătit în conti
nuare cu aceeași seriozitate, dor
nici să facă figură cît mai bună 
în fața puternicei reprezentative 
maghiare. Pe lacul Snagov s-au 
antrenat în ultimele săptămini, cu

De marți se află la Sofia o se
lecționată de lupte a asociației 
Metalul (R.P.R.). Aceasta urmează 
să susțină trei întilniri prietenești 
în compania unor selecționate ale 
asociației Urojai (Recolta). Prima 
întîlnire are loc chiar astăzi la 
Sofia. încep înd de la ora 19, și 
opune echipei romîne reprezenta
tiva asociației Urojai, care a obți
nut recent un deosebit succes, cla- 
sîndu-se prima în cadrul finalelor 
campionatului de lupte al R. P. 
Bulgaria. Din formația echipei 
gazde fac parte patru noi cam
pioni aî R.P.B. (J. Enev, At. Ar- 
ghiroff ,D. Iancev, P. Siracoff) ca 
și N. Cifudov, N Danilov, I. Bez- 
medov, S. Stanceff, toți bine cu- 
noscuți sportivilor noștri. Urmă
toarele întilniri se vor desfășura la 

lor următori o serie de frumoase 
victorii internaționale au confirmat 
valoarea acestei echipe.

Vom mai aminti de asemenea, 
că în anul 1949 echipele feminine 
ale R. P. Ungare și R. P. Ro
mîne s-au întîlnit Ia Timi
șoara. In acest meci victoria 
a revenit echipai R.P. Ungare cu 
scorul de 4-1. Meciul de duminică 
este, deci, a doua întîlnire dintre 
echipele feminine ale celor doua 
țări.

In vederea acestei întilniri, e- 
chipa R.P. Ungare deplasează ur
mătorul lot de jucătoare: Măria 
Lestak, Joselina _Toth Molnar, 
Tatar Ferenczne, Lidia Sitnonek, 
Maria Valyi, Pastor Gyorgyne, 
Magda Kiss. Erzszebet Kovacs, 
Maria Maak, Szittya Imrene, Hed- 
vfga Gorencs, Irina Hamori, Ro
zalia Delmar, lolanda Durian.

seriozitatea căre i caracterizează, 
sportivi de frunte ca Mircea Anas- 
tasescu, Simion Ismailciuc, Eremia 
Oprea, V Aghei, Maria Navasart, 
etc.

La Snagov s-au luat toate mă
surile organizatorice și tehnice 
necesare pentru desfășurarea în
trecerilor în cît mai bune condiții.

In prima zi a concursului, sîm
bătă 2 iulie, se dispută probele de 
fond 10 kilometri. Duminică după- 
amiază sint programate întrecerile 
de viteză pe 500 și 1000 metri.

U. R. S. S. - R. P. 
5-3 la

La 29 tenie s-.a desfășurat la 
Moscova tet îl narea interna ț ion aii ă 
prietenească de polo pe apă dintre 
echipele reprezentative ale U.R.S.S.

Deschiderea festivă a meciului de șah U.R.S.S.—S.U.A.
MOSCOVA, 29 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 28 iunie a avut loc deschide

rea festivă a meciului de șah din
tre echipele S.U.A. și U.R.S.S.

In Sala Coloanelor din Casa 
Sindicatelor, împodobită de sărbă
toare, pe scena căreia sînt arbo
rate drapelele de stat ale S.U.A. 
și U.R.S.S. apar participanții la 
meci — șahiștii din echipele S.U.A. 
și U.R S.S., cunoscuți în întreaga 
lume. Ei sînt aplaudați cu căldură 
de cei prezenți în sală.

Festivitatea a fost deschisă de 
Dmitri Postnikov, vicepreședinte 
al Comitetului pentru cultură fi
zică și sport de pe lîngă Consi
liul de M’niștri al U.R.S.S.

„Meciul prietenesc care s-a des
chis astăzi — a spus Postnikov 
— a fost așteptat cu mare interes 
de numeroși amatori de șah. In 
componența echipelor S.U.A. și 
U.R.S.S. se găsesc șahiști renu- 
miți. Sîntem convinși că legăturile 
prietenești care s-au stabilit între 
șahiștii din cele două țări, vor 

3 iulie (în orașul Dragotnirovo cu 
selecționata consiliului regional 
Urojai Tîrnovo) și la 6 iulie (în 
orașul Kolarovgrad cu reprezenta
tiva consiliului regional Urojai 
Kolarovo).

Subliniem că asociația Recolta 
din R.P. Bulgaria acordă o în
semnată atenție sportului luptelor, 
avînd în prezent 678 secții de 
lupte cu 7.200 sportivi practicanți 
activi.

In ceea ce privește selecționata 
asociației Metalul aceasta este 
formată în majoritate din luptători 
tineri, care s-au evidențiat în 
ultima vreme și care sînt, de alt
fel, la pr.imiul lor concurs inter
național. Dintre aceștia cităm pe 
I. Gemea, campion de juniori pe 
anul 1954 și al doilea în campio
natele semortlor dim acest am, Gh. 
Dumitru, campion de juniori pe 
anul 1954, V. Bularca campion 
R.P.R. la lupte libere pe anul 
1955, St. Varga, Gh Szabad și 
alții.

F. C. Mslano—Honved Budapesta 
3-2 (1-2)

MILANO 29 (Ager,preș). — 
fn orașul Milano s-a disputat ieri 

intîlnirea internațională amicală de 
fotbail dltetre echipa „Honved" Bu
dapesta și F.C. Milano, campioana 
Itiailiei. Jocul de un înalt nivel teh
nic și foarte spectaculos s-a 'termi
nat cu victoria echipei italiene cu 
scorul de 3—2 (1—2).

S-a încheiat prima etapa 
a Spartachiadei naționale 

a Cehoslovaciei
PRAGA 28 (Agerpres). Ceteka 

transmite :
La 26 iunie, la Praga. pe sta

dionul Strahov, în prezența a 
150.000 de spectatori s-a încheiat 
etapa de tineret a primei Sparta- 
chiade naționale a Cehoslovaciei. La 
manifestările de gimnastică de 
masă au luat parte peste 80.006 
de sportivi din nodurile tineretului 
studios.

La 27 iunie au început în ca
drul Spartachiadei competițiile de 
atletism, gimnastică sportivă, nata- 
ție, baschet, box, volei, lupte, fot
bal și alte discipline sportive.

Etapa finală a Spartachiadei în 
cadrul căreia se vor produce spor
tivi din toate asociațiile voluntare 
de sport din R. Cehoslovacă, va 
începe Ia 2 iulie.

F, Iugoslavia 
polo

și R.P.F. iugoslavia. Sportivii sovie
tici au obținut victoria cu 5—3 
(3—2) după un joc deosebit de 
disputat.

crește și se vor întări, servind la 
întărirea prieteniei dintre popoarele 
american și sovietic* .

Russell Reeves, conducătorul de
legației șahiștilor americani a de
clarat :

„In numele întregii delegații a- 
mericane doresc să vă aduc mulțu
miri pentru bunătatea, prietenis și 
ospitalitatea cu care am fost pri
miți la Moscova. Niciodată pînă 
acum n-am întîlnit o primire mai 
cordială. Nu pot să nu adaug, a- 
flîndu-mă la Moscova, că niciodată 
pînă acum n-am văzut un oraș mai 
minunat — atît de bogat în opere 
de artă și de arhitectură".

După aceea a luat cuvîntul ma
rele maestru Max Euwe (Olanda) 
arbitrul principal al meciului, fost 
campion mondial.

In încheiere, Dmitri Pos’. ikov a 
prezentat asistenței pe participanții 
la competiție

Meciul de șah S.U.A. — U.R.S.S. 
a fost deschis. In sală au răsunat 
Imnurile de Stat ale S.U.A. și 
U.R.S.S.
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tea a doua a jocului Voros Lobogo 
a egalat, apoi a condus cu 3—2, 
dar Wacker a egalat la. rîndul ei, 
astfel că partida s-a terminat cu 
rezultatul de 3—3. Jocul revan
șă va avea loc sîmbătă la Viena.

La Novisarf echipa jugueJayă 
Voivodina a învins cu 4—1 (2—1) 
echipa ita/liatră A. S. Roma.


