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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI DE LA GENEVA
Directivele șefilor guvernelor celor patra puteri 

către miniștrii Afacerilor Externe
Șefii guvernelor Franței, Regatului Unit, 

U.R.S.S. și S.U.A., călăuziți de dorința de a 
contribui la cauza slăbirii încordării internațio
nale și a întăririi încrederii între state, însăr
cinează pe miniștrii lor de Afaceri Externe să 
continue examinarea problemelor mai jos men
ționate în iegătură cu care a avut loc schimbul 
de vederi la conferința de la Geneva și să 
propună măsuri eficace pentru rezolvarea lor, 
ținînd seama de legătura strînsă care există 
între reunificarea Germaniei și problemele 
securității în Europa, precum și de faptul că 
soluționarea cu succes a fiecăreia dintre aceste 
probleme corespunde interesului întăririi păcii.

1. — Securitatea europeană și Germanii
In scopul creării securității europene, ținînd 

seama de interesele legitime ale tuturor state
lor și de dreptul lor inalienabil la autoapărare 
individuală și colectivă, miniștrii sînt însărci
nați să examineze diferitele propuneri îndrep
tate spre realizarea acestui țel, inclusiv urmă
toarele: încheierea unui pact de securitate
pentru Europa sau o parte a Europei, cuprin- 
zînd o clauză prin care statele participante 
să-și ia obligația de a nu recurge la forță și 
de a refuza orice ajutor vreunui agresor; limi
tarea, controlul și inspecția în privința forțelor 
armate și a armamentului; crearea între Est 
și Vest a unei zone în care staționarea forțelor 
armate se va face pe baza unui acord comun, 
precum și să examineze alte eventuale propu
neri legate de soluționarea acestei probleme.

Șefii guvernelor, conștienți de răspunderea 
lor comună în ce privește soluționarea pro
blemei germane și reunificarea Germaniei, au 
căzut de acord că soluționarea problemei ger
mane și reunificarea Germaniei prin alegeri 
libere trebuie să fie înfăptuite în conformitate 
cu interesele naționale ale poporului german 
și cu interesele securității Europei. Miniștrii 
Afacerilor Externe pot întreprinde orice ac
țiuni pe care le vor considera oportune cu 
privire la participarea altor părți interesate 
sau consultări cu acestea.

2. — Dezarmarea
Cei patru șefi de guverne, dornici de a înlă

tura primejdia războiului și de a micșora po-

Sedința de închidere a
GENEVA 23 (Agerpres). — Co

respondentă specială :
La 23 iulie 1955, la ora 19,30 (ora 

Europei Centrale) s-a încheiat isto
rica conferință a șefilor guvernelor 
celor patru mari puteri: Franța, 
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste, Marea Britanie și Statele 
Unite.

Popoarele lumii, care și-au legat 
speranțele de această conferință, 
nu au fost înșelate. Conferința la 
care, după zece ani, șefii celor pa
tru mari puteri s-au întrunit din 
nou, va intra în istorie ca un act 
de mare importanță. însăși convo
carea aceste; conferințe, rezultatele 
sale dovedesc că înțelegerea și co
laborarea constituie singura cale 
care duce Ia slăbirea încordării în 
relațiile internaționale, la apropie
rea între state. Ca urmare a spiri
tului de colaborare și înțelegere în 
care s-au desfășurat atât ședințele 
la care au participat șefii guverne
lor cît și ședințele miniștrilor Afa
cerilor Externe, în ședința de sîm- 
bătă după amiază au fost adoptate 
î,n unanimitate „Directivele șefilor 
guvernelor celor patru puteri către 
miniștrii Afacerilor Externe".

în cadrul ședinței de închidere, 
prezidată de primul ministru al 
Franței, Edgar Faure, șefii celor 
patru guverne au rostit cuvîntări 
de închidere. Primul a luat cuvîn- 
tul premierul britanic, Anthony 
Eden. „Problemele .asupra cărora 
am căzut de acord acum, a spus 
Eden, fac posibilă rezolvarea celor

două probleme legate de unitatea 
Germaniei și de securitatea Euro
pei. Nimeni nu se așteaptă ca toate 
amănuntele acestor complicate pro
bleme să se rezolve ușor. Există 
însă acum șanse mai bune ca ori- 
cînd în trecut, începînd din 1945, 
de a se rezolva divergențele care 
au dus la împărțirea Europei în 
toți acești ani".

Anthony Eden a subliniat spiri
tul de conciliere care a domnit în 
tot timpul lucrărilor de la Geneva și 
a arătat că este necesar ca activita
tea conducătorilor statelor să se 
desfășoare în continuare în același 
spirit.

A luat apoi cuvîntul președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. A. Bulganin.

In declarația sa de închidere, 
președintele S.U.A., D, Eisenhower, 
a spus: „Am participat la o îritîlni- 
re istorică. Privită în general, săp- 
tămîna aceasta poate fi considerată 
ca rodnică. Am discutat aici direct 
cîteva din cele mai grele și mai 
complexe probleme care privesc 
popoarele noastre, dar care de fapt 
privesc popoarele întregii lumi. Nu 
am venit aici ca să ajungem la so
luții definitive, am venit pentru a 
ne da seama dacă nu am putea 
găsi împreună calea care să ducă 
spre soluționarea acestor probleme 
și care să consolideze perspectivele 
păcii mondiale. Acum, în acest ul
tim ceas al conferinței noastre, pă
rerea mea este că perspectivele unei 
păci trainice, bazate pe dreptate și

vara înarmărilor, convinși că în scopul 
asigurării păcii și bunei stări a omenirii este 
necesară crearea unui sistem de control și 
reducerea tuturor armamentelor și forțelor 
armate cu condiția să existe garanții efective, 
recunoscînd că orice succes în acest domeniu 
ar elibera vastele surse materiale care ar putea 
fi folosite pentru dezvoltarea economică paș
nică a popoarelor, pentru creșterea bunei stări 
a lor, precum și pentru ajutorarea țărilor slab 
dezvoltate, sînt de acord:

1. — Să conlucreze în acest scop, în ve
derea elaborării unui sistem de dezarmare ac
ceptabil, prin intermediul subcomitetului co
misiei O.N.U. pentru dezarmare.

2. — Să dea instrucțiuni reprezentanților lor 
în acest subcomitet ca, în executarea manda
tului primit din partea Organizației Națiunilor 
Unite, să țină seama în lucrările lor de păre
rile și propunerile prezentate de șefii guverne
lor la această conferință.

3. — Să propună ca viitoarea sesiune a sub
comitetului să aibă loc la 29 august 1955, la 
New York.

4. — Să însărcineze pe miniștrii Afacerilor 
Externe să ia în considerare activitatea des
fășurată de comisia pentru dezarmare, să țină 
seamă de părerile și propunerile prezentate 
la această conferință de șefii guvernelor și să 
examineze dacă cele patru guverne ar putea 
să ia, în mod util, și alte inițiative în problema 
dezarmării.

3. — Dezvoltarea contactelor intre Est și Vest
Miniștrii Afacerilor Externe vor trebui să 

studieze prin intermediul experților toate mă
surile, inclusiv cele care pot fi luate de organe 
și instituții ale Organizației Națiunilor Unite, 
susceptibile

a) să ducă la înlăturarea treptată a piedicilor 
care stau în calea liberei comunicări și comer
țului pașnic intre popoare și

b) la realizarea unor contacte și legături 
libere reciproc avantajoase pentru țările și 
popoarele interesate.
4. —- Miniștrii Afacerilor Externe ai celor 

patru puteri se vor întruni la Geneva în cursul 
lunii octombrie pentru a începe examinarea 
acestor probleme și a stabili metodele de lucru.

conferinței de la Geneva
bunăstare, sînt mai luminoase. 
Dacă în lunile și anii care vor veni 
popoarele noastre se vor cunoaște 
și înțelege mai bine — așa cum în 
cursul acestei săptămîni ne-am cu
noscut și noi — s-ar putea realiza 
mai ușor un acord mai substanțial 
între guvernele noastre.

In încheiere a luat cuvîntul Ed
gar Faure, în calitate de președinte 
al ședinței, care a subliniat că în
săși convocarea conferinței de la 
Geneva, spiritul de înțelegere și co
laborare în care s-au desfășurat lu
crările conferinței vor avea puter
nice influențe asupra situației inter
naționale. „Trebuie, a spus Faure, 
să găsim acum mijloacele pentru 
traducerea în viață a hotărîrilor pe 
care le-am luat".

Șefii guvernelor celor patru pu
teri au căzut de acord ca miniștrii 
de externe să se întîlnească la Ge
neva în cursul lunii octombrie a a- 
cestui an pentru a discuta modul în 
care urmează să fie rezolvate pro
blemele puse în cadrul conferinței 
și pentru a realiza o apropiere a 
punctelor de vedere care -mai sînt 
încă divergente.

Șefii guvernelor celor patru pu
teri au declarat în unanimitate că 
sînt pe deplin convinși că munca 
miniștrilor de externe nu numai 
că nu va avea o importanță mai 
mică decît actuala conferință de la 
Geneva, ci va fi poate chiar mai 
importantă în ce privește slăbirea 
încordării în relațiile internaționale 
și înțelegerea între state.

din afișele celui de al V-lea Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților pentru Pace și Prietenie. Autorul afișului este 
graficiană poloneză Olga Siemasz kowa.

G ZILE PiHfl
Din activitatea sportivilor care
Compor.enții lotului nostru re

prezentativ de box care se va de
plasa la Varșovia au susținut la 
Oradea un meci amical cu for
mația locală Voința. Mircea Do- 
brescu a obținut cea mai rapidă 
victorie învir.gîndu-și adversarul 
prin k. o. în repriza a doua. Ce
lelalte meciuri au fost de aseme
nea cîștigate de reprezentanții 
lotului național, dar la puncte. 
Neavînd adversar, Dumitru Cio- 
botaru, campionul categoriei grea 
a executat un antrenament public, 
care a fost urmărit cu viu interes 
de cei peste 1.500 de spectatori.

★
Echipa feminină de volei s-a

ne vor reprezenta la Festival
deplasat la Turda. Aci voleibalis
tele noastre au susținut două jo
curi, în compania unor formații 
masculine. Astfel, în fața selec
ționatei masculine a orașului Tur
da, voleibalistele lotului au repur
tat o frumoasă victorie cu 2-0, în 
vreme ce în jocul susținut cu se
lecționata de juniori a Turdei ele 
au obținut un rezultat favorabil, 
dar cu 2-1.

★
Mîine seară amatorii de polo 

din Cluj vor avea prilejul să va
dă evoluînd lotul de jucători care 
ne va reprezenta țara la Festival. 
Echipa noastră va primi replica 
formației locale Știința.

A fost inaugurat Stadionul Tineretului
VARȘOVIA 23 (Ageripres). — 

P.A.P. transmite :
La 22 Mie a avut loc la Varșo

via dteschiderea festivă a unui nou 
stadion, cel mai mare stadion din 
Polonia, cu o capacitate de peste 
70.000 de locuri.

La festivitatea de deschidere au 
fost de față Baleslaw Bterut, prim 
secretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, A. Za- 
wadski, președintele Consiliului de 
S-tait, J. Cyramkiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri și alți con
ducători ai statului polonez.

La deschiderea stadionului au 
fost de față die asemenea delegația 
guvernamentală sovietică în frunte 
cu M. A. Suslov, membru în Pre

zidiul C.C. al P.C.U.S., secretar al 
C.C. al P.C.U.S.,' delegațiile guver
namentale ale Republicii Populare 
Chineze și ale altor țări de demo
crație populară precum și șefii unei 
serii de ambasade acreditați la Var
șovia.

Președintele Consiliului național 
al orașului Varșovia, J. Albrecht, 
dlupă ce a salutat pe locuitorii ca
pitalei și oaspeții aflați în tribu
nele pline pînă la refuz, a decla
rat noul stadion deschis.

Apoi pe stadiion a avut loc o pa
radă sportivă. Au fost prezentate 
dansuri naționale și au avut loc 
di feri ie competiții «ie atletism. A 
urmat apoi un, meci de fotbal.

Delegația tinerelului chinez a trecut prin Moscova 
in drum spre Varșovia

U.R.S.S.MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite:

De pe întreg globul pământesc 
solii tineretului ii*t»i>tor de pace 
pleacă spre Varșovia pentru a par
ticipa la Festivalul Mondial al Ti
neretului și Studenților pentru Pace 
și Prietenie.

La 23 iulie, în drum spre Var
șovia, a trecut prin Moscova nu
meroasa delegație a Republicii 
Populare Chineze.

La gara Iaroslav oaspeții au fost 
întâmpinați de mii de tineri din 
Moscova. Printre cei sosiți în în
tâmpinarea delegației se aflau : A. 
N. Șelepin, V. I. Zalujnîi, A. A. 
Rapohin, V. E. Semiciastnii, Z. P. 
Tumanova, secretari ai C. C. al 
U.T.C.L. din U.R.S.S., S. K. Ro- 
mainovski, președintele Comitetului 
antifascist al tineretului sovietic, 
și alții.

Au venit de asemenea să întâm
pine delegația membri ai ambasa
de: chineze în frunte cu Ven Niin. 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Populare Chineze în

La intrarea trenului în gara au 
răsunat acordurile marșului „Mos- 
cova-Pekin" și aplauzele entuziaste 
ale tinerilor din Moscova. Dele
gații chinezi sînt îmbrățișați de 
prietenii lor sovietici.

Oaspeții și cei care i-au tntîm-’ 
pinat se îndreaptă spre piața din 
fața gării. In numele tineretului 
din Moscova, M. I. Haldeev, secre
tar al Comitetului din Moscova al 
U.T.C.L. din U.R.S.S., salută cu 
căldură pe solii tineretului chinez.

In numele tineretului chinez, Lo 
I, secretar al C.C. al Ncăi Uniuni 
Democrate a Tineretului din China, 
conducătorul delegației chineze, a- 
dresează un salut Moscovei, tine
retului sovietic și Uniunii Tinere-' 
tului Comunist Leninist dim 
U.R.S.S.

Tinerii și tinerele chineze iau 
loc în autobuse. In cursul zilei ei 
au vizitat monumente culturale și 
arhitectonice ale capitalei sovie
tice și Expoziția Agricolă Union*-1 
lă.



I V. Teodorescu (R.P.R.) și echipa R. P. Romine I învingători 
în întâlnirea de pentatlon modern cu reprezentativele R. Cehoslovrco

A

a învins detașatT.
in campionatul R.P.R. de cățărătură

CABANA RARAU, 24 (prin tele
fon). — Peste 200 de spectatori, 
excursioniști veniți din Cîmpulung 
Moldovenesc și din alte localități 
apropiate, au urmărit astăzi între
cerea din manșa a 11-a a celor 39 
de alpiniștii care și-au disputat 
titlul de campion al țării la căță
rătură.

Dinamovistul Tudor Hurubean, 
care încă din prima manșă, dispu
tată ieri, a făcut o cursă extraor
dinară, și-a dominat adversarii la 
fel de categoric și în manșa de azi, 
cucerind titlul de campion, la o 
distanță de aproape 33 secunde dc 
următorul clasat. Aurel Irim'u 
(C.C.A.), O bună comportare au a- 
vut și ceilalți alpiniști dinamoviști 
Niculae Jitaru și loan Balteș care 
au ocupat în clasamentul final lo
curile. 3 și, respectiv. 4.

Rezultate tehnice. Manșa l-a: \. 
Tudor Hurubean (Dinamo) 1:36,8 
min. 2. Aurel Irimia (CC.A) 
11:53,4 min. 3. Niculae Jitaru (Di- 
tnamo) 1:55.1 min. 4. loan Balteș 
(Dinamo) 2:00,0 min. 5 Ladislau 
Caracsony (C.C-A) 2:00.2 min. 6. 
Petre Bogoiu (Progresul) 2.00.5 

min. 7-8. Alex. Florictoiu și Paul 
Fozokos (ambii Voința) 2:02.0 min. 
9. Remus Stoicovici (Știința) 2:03,0 
min. 10. Roland Wilkens (C.C.A.) 
2:04.2 min.

CLASAMENTUL FINAL: 1. Tu
dor Hurubean, (Dinamo) 3;37,7 
min. 2. Aurel Irimia (C.C.A ) 4:10,4 
min. 3. Niculae Jitaru (Dinamo) 
4:13.0 min. 4. Ion Balteș (Dinamo) 
4:14,6 min. 5. Roland Wilkens 
'(C.C.A.) 4:21,6 min. 6. Remus Stoi
covici (Știința) 4:22,4 min. 7. Alex. 
Floricioiu (Voințaț 4:24,8 min. 8- 
Matei Schen (C.C.A ) 4:34.3 min.

f Campionatele de polo
METALUL CLUJ — FLAMURA 
ROȘIE TIMIȘOARA 2-1 (1—0)

Singura întîlnire din cadrul cam
pionatului republican de polo pe 
apă categoria A, s-a disputat ieri 
la Cluj între echipele Metalul din 
localitate și Flamura roșie Timi
șoara. La capătul unei lupte spec
taculoase metalurgiștii au reușit o 
performanță frumoasă, cîștigînd a- 
ceastă întîlnire cu scorul de 2—1. 
Victoria a fost posibilă, datorită jo
cului excelent practicat de gazde 
precum și dîrzeniei cu care clujenii 
au luptat tot timpul meciului. Au 
înscris pentru învingători Ferenczi 
și Sarkadi, iar pentru învinși Man. 
Arbitrul A. Balint (București) a 
condus următoarele formații :

METALUL CLUJ: Hambric. Ra
du, Gyulai, Sarkadi, Tămaș, Drot- 
lef, Ferenczi.

FLAMURA ROȘIE TIMIȘOARA: 
Molnar, Weinreich. Gavrilă, Stă- 
nescu, Laszlo, Mau, Kuliner.

• In campionatul eategorici B 
s-a disputat ieri ultima etapă a tu
rului. Iată rezultatele înregistrate : 
VOINȚA ORADEA — ȘTIINȚA 

i TIMIȘOARA 1—2 (0—1)
Ambele formații au prestat un 

joc static, de o slabă factură teh
nică. Au marcat: Hudiceanu (2) 
pentru învingători și E'eneș pentru 
învinși.
VOINȚA TIMIȘOARA- PROGRE

SUL CLUJ 22—1 (7—1)
Voința Timișoara și-a întrecut ca

tegoric adversarul înregistrînd cel 
țnai mare scor al etapei. învingă
torii au prestat un joc rapid și 
foarte eficace tn fața porții. Au în-

.. — i

ÎNSUFLEȚITE ÎNTRECERI IN ETAPA A DOUA A COKCURSORILQR SPORTIVE ALE TWERETM
De curînd, au început în ța

ra noastră întrecerile din ca
drul etapei a doua a Concursu
rilor Sportive ale Tineretului. 
Peste tot unde se organizează 
aceste întreceri, colectivele spor
tive se străduiesc să asigure,o 
cît mai bună organizare ^și 
popularizare întrecerilor din ca. 
drul acestei importante compe
tiții de mase închinată Festi
valului de la Varșovia.

Corespondentul nostru, Petre 
Truția, ne informează că, cei mai 
buni sportivi din cei peste 12.000 
de participanți la etapa I a 
Concursurilor Sportive ale Tinere
tului din raionul Reghin au în
ceput zilele trecute întrecerile pen
tru etapa a doua. In acest raion, 
pregătirile s-au făcut din timp 
și în bune condițiuni. ComitfȚil 
raional U.T.M. a sprijinit din plin 
huna desfășurare a întrecerilor 
Sin etapa a doua, prin trimiterea 

9. Petre Pogonici (Progresul) 4:31,4 
min. 10. Norbert Simesch (Voința) 
4:40,8 min.

A- Schenkman — corespondent

Faza de regiune a canwnatufai 
republican de popice

După cum ne-au relatat majo
ritatea corespondenților noștri, ca
racteristica ultimelor întreceri ale 
fazei de regiune a campionatului 
republican de popice a fost lupta 
strînră dintre echipele participante,

• La Craiova, în finala competi
ției, formațiile Voința Craiova și 
Progresul T. Severin au furnizat 
un joc viu. Popicarii din Craiova, 
avînd o bună pregătire în tehnica 
lansării bilei, au reușit să cîștige 
partida cu scorul de 2851-2520 po
pice dobonîte. S‘-au remarcat Ti- 
beriu Negru, Dumitru Popescu și 
Gheorghe Amărăzeanu de la învin
gători și Constantin Nicuiici, Ghe
orghe Georgescu și Ion Bîlu de 
la învinși.
• Pe arena Locomotiva l.R.T.A. 

din Iași s-au întîlnit pentru de
semnarea echipei campioane de 
regiune, Flamura roșie Roman și 
Locomotiva Iași. Localnicii. în ver
vă de joc, au obținut o surprinză
toare victorie în fața puternicei 
formații din Roman, campioana ță
rii pc anul 1953, cu scorul de 3022- 
2928 popice doborîte. Cele mai mari 
procentaje ău fost realizate de V. 
Stenhofer și C. Cărăușii de la fe
roviari și I. Săvescu și P. Buhă- 
escti de la Flamura roșie.

scris: Botz (5) Velcu, (6), Bern
stein (6), Torok (3), Jilovici (2) 
pentru Voința Timișoara și Kome- 
casz pentru Progresul Cluj.

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA — 
VOINȚA TG. MUREȘ 1-5 (1—1)

După o repriză egală Voința Tg. 
Mureș a pus stăpînire pe meci, do- 
minînd categoric și reușind să-și 
concretizeze victoria prin punctele 
înscrise de: Berekmeri (4) și Csi- 
ser. Pentru învinși a marcat Fer- 
schmidt.

concurs 
care au

Colectivul sportiv Flamura Roșie Oradea, a organizat un 
de ciclism în cadrul concursurilor sportive ale tineretului la 
participai 120 cicliști și cicliste..

lată startul la categoria juniori.

activiștilor săi în majoritatea or
ganizațiilor de bază U.T.M. de la 
sate. Un sprijin asemănător l-au 
dat comitetul raional C.F.S. și 
consiliul sportiv raional Recolta, 
care au instruit din vreme pe toți 
președinții colectivelor sportive a- 
supra felului cum trebuie organi
zată etapa a doua a Concursurilor 
Sportive ale Tineretului. Pînă in 
prezent, întrecerile din acest raion 
sau desfășurat în șapte centre 
de comună. Cu această ocazie, 
peste 8000 de țărani muncitori au 
asistat ca spectatori la toate în
trecerile, la care au participat 57 
băieți și 36 fele (atletism), la Igț- 
bal 216, la trîntă 64, iar la votci 
90 băieți și 30 fete.

Sub directa îndrumare a comi
siei raionale del/organizare a Con
cursurilor Sportive ale. Tineretului, 
s-a desfășurat 'în mai multe cen
ți e de comună’'din raionul Lugoj 
întrecerile d^j netapa a doua. Și 
în aceste cgntpe de comună au 
participat cei/’rțțai buni sportivi și

SIBIU 24 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Duminică a 
luat sfîrșit intîlrwrea internațională 
de pentatlon modern dintre repre
zentativele R. P. Romine și R. Ce
hoslovace. întrecerea a luat sfîrșit 
cu a splendidă victorie a reprezen
tanților noștri care s-au clasat pe 
locul I, atit în disputa pe echipe 
cît și în cea individiualfi.

Echipa R.P.R. 1, a terminat în- 
tîlnirea cu un avans de aproafis 
1500 puncte, reușind să mențină, 
prin proba de natație, avantajul a- 
vut și să-I mărească considerabil 
prin întrecerea de cros, în care 
sportivii noștri s-au comportat ex
celent.

Individual, locul prim a fost cu
cerit de Victor Teodlo-rescu care 
realizează astfel prima sa valoroa
să performanță din scurta sa acti
vitate die pentatlonist. Întrecerea cu 
pentatloniștii cehoslovaci a consa
crat și pe un alt sportiv romîn : 
Viorel Manciu care a ocupat locul 
II în-' clasamentul general indivi
dual, îintrecîndu-l pe pentatlcmistul 

mondială, Vladimir de 'Valoare 
Cerny.

Lată acum 
probelor An

NATAȚIE. 
const :nd din

relatarea desfășurării 
ultimele două zile :
Proba de natație, 
parcurgerea a 300 m.

Finala campionului R.P.I. 
do lupte libere pentru juniori

La sfîrșitul acestei săptămîni Ti
mișoara va găzdui finala campiona
tului R.P.R. de lupte libere pentru 
juniori. Pentru ca această competiție 
să se desfășoare în condiții cît mai 
bune, organizatorii au hotărît ca 
prezentarea concurenților, delegați- 
lor și arbitrilor la locul de desfă
șurare a întrecerilor, să se facă 
pînă în după amiaza zilei de 28 
iulie. In seara zilei de 28 iulie 
va avea loc ședința tehnică, în ca
re se vor pune la punct toate a- 
mănuntele legate de cea mai im
portantă competiție a tinerilor lup
tători.

Toțî concurenții trebuie să po
sede carnete de legitimare elibe
rate de colectiv, brevetul G.M.A 
precum și buletinul de identitate.

Finalele se vor desfășura de vi
neri 29 iulie și vor ține pînă du
minică 31 iulie, inclusiv.

10.000 desportive din cei peste 
participant! la etapa 1 a Con
cursurilor Sportive ale Tineretului.

★
Rezultate din cele mai bune au 

fost obținute zilele trecute în Ca
pitală de către colectivele sporti
ve Locomotiva. Majoritatea colec
tivelor sportive Locomotiva din 
Capitală s-au străduit să asigure 
din punct de vedere organizatoric 
și propagandistic cele mai bune 
condițiuni de desfășurare tuturor 
participanților la etapa a doua. 
Merită a fi evidențiate, în mod 
deosebit, colectivele sportive Loco
motiva Grivița Roșie, Locomotiva 
M.T.N.A., Locomotiva C.T.F.T., 
Locomotiva Institutul de Căi Fe
rate și Locomotiva Direcția regio
nală P.T.T.R. La întrecerile dc 
înot desfășurate zilele trecute au 
participat toate echipele complete 
ale colectivelor. De asemenea, de 
un frumos succes s-au bucurat și 
întrecerile de tir. Cele mai bune 
rezultate la tir au fost obținute 

în stil la alegere, a confirmat va
loarea pemtatloiniistului cehoslovac 
Vladimir Cerny. Acesta este câști
gătorul întrecerii de natație din 
cadTul campionatelor mondiale dte 
anul trecut așa că timpul lui 
(4.10;4), de altfel excelent, cu care 
s-a clasat pe primul loc, era oare
cum așteptat. Reprezentanții noștri 
Manciu, Vena, Bruja, au înotat ne
sperat de bine. Datorită bunei lor 
comportări, echipa primă a R. Ce
hoslovace — care își pusese mari 
speranțe în această probă pentru a 
recupera din handicap — nu a reu
șit să cîștige, din diferență, decît 
28 puncte.
lată rezultatele probei de natație:
1. V. Cerny (R. Ceh.) 956 pete;
2. D. Țintea (R.P.R.) 888 pete; 3. 
V. Manciu (R.P.R.) 836 pete; 4. C. 
Vena (R.P.R.) 816 pete; 5. A. Bru
ja (R.P.R.) 764 pete.

Clasamentul general individual, 
înainte de proba die cros se pre
zenta astfel: 1. V. Manciu (R.P.R.) 
3643 pete; 2. V. Teodorescu 
(R.P.R.) 3604 pete; 3. V. Cemy 
(R. Ceh.) 3555,5 pete; 4. J. No
votny (R. Ceh) 3488 pete; 5. C. 
Vena (R.P.R.) 3288 pete.

ATLETISM. Proba de cras urma 
să decidă învingătorii, atît pe e- 
chipe cît și individual. Cancurînd 
foarte bine, așa cum arătam mai 
sus, reprezentanții noștri au reușit 
să încline în favoarea lor balanța 
victoriei. Traseul, situat în Dum
brava Sibiului, a fost deosebit de 
greu. Măsurînd 4 km., el a cuprins 
numeroase diferențe de nivel, ob
stacole naturale etc. care au ce
rut concurenților eforturi deosebit 
de grele. Foarte bine pregătiți, 
pentationiștii noștri au ocupat pri
mele șase locuri în clasamentul pro
bei, primul cehoslovac (V. Cerny) 
obț nind locul 7.

De notat că patru alergători ro- 
mîni — în frunte cu Teodorescu,

Motocicl’știi bucureșteni au part’cipat 
la o cursă de dirt-track

Ieri dimineață, timp de patru ore, 
un număr de numai 15 motocicliști 
a reușit să țină încordată atenția 
a peste 3000 de spectatori. Acesta 
este un prim aspect și poate cel 
mai important al reuniunii de dirt- 
track desfășurat ieri pe pista de 
zgură a stadionului Locomotiva 
P.T.T.

Nimeni nu s-ar fi așteptat la un 
asemenea succes, atunci cînd lista 
participanților se arăta atît de să
racă. Și totuși, competiția a fost 
deosebit de interesantă! Publicul 
spectator a avut ocazia să urmă
rească un spectacol de calitate, cu 
faze de-a dreptul palpitante.

Iată acum cîteva faze și aspecte 
mai interesante din alergările de 
dirt-track de ieri. In semifinala pro
bei de 125 cmc, în turul II, în apro
pierea liniei de plecare Octavian 
Baicu, care conducea întrecerea, 
este depășit prin surprindere, regle
mentar, dar foarte riscant, de Cos- 
tache Florin pri,ntr-un culuar de 
numai o jumătate de metru de gri
lajul de sîrmă care împrejmuiește 
pista, Costache Fiorin iese victo
rios. Și victorios iese și în finala 
probei, reușind să depășească pe 
Gheorghe Croitorul abia către sfîr- 
șitul celui de al treilea tur, dînd 
cu corpul o impulsie tnașinei la 2 
metri de linia de sosire. Aceasta 
i-a adus victoria.

de Maria Cristescu (Locomotiva 
Gravita Roșie), cu 38 de puncte, 
și de Nîcolae Teodorescu (Loco
motiva Grivita Roșie), tot cu 38 
puncte.

In prezent, continuă să se des
fășoare întrecerile de volei, șah și 
fotbal. Zilele trecute s-a disputat 
semifinala de fotbal, rezervată co
lectivelor sportive Locomotiva din 
raionul Gh. Gheorghiu-Dej, între 
colectivele Locomotiva M.T.N.A. și 
Locomotiva Gara de Nord. între
cerea a luat sfîrșit cu scorul de 
0-0.

★
Pentru buna desfășurare a eta

pei a doua în satele și comunele 
raionului Bacău, comitetul raional 
C.F.S. Bacău a trimis zece teh
nicieni în toate centrele de comu
nă. In comuna Răcăciuni s-au ob
ținut rezultate bune la atletism, 
șah și volei. Șl în comuna Letea 
Veche, tinerii țărani muncitori au 
dovedit a fi bine pregătiți, obți- 
nînd rezultate remarcabile,

(R.P.R.)
(R.P.R.) 
(R.P.R.) 
(R.P.R.) 
(R.P.R.) 
(R.P.R.) 
(R.Ceh.) 
(R.P.R)

7. Cerny

ciștigătoral probei — au reușit să 
întreacă pe concurentul dinaiiintea 
1or (plecările se dau individual din 
minut în minut). Astfel Țintea l-a 
depășit pe Bartu, Teoidbresou pe 
Novotny, Popescu pe Mihalek și 
Bruia pe Trohos. Subliniem com
portarea excelentă .a reprezentan
tului nostru D. Popescu care a ob
ținut locul II. De asemenea, echipa 
secundă a R.P.R. a refăcut la cros 
900 de puncte dim diferența die 2000 
came o separau de a doua echipă 
a R. Cehoslovace. Clasamentul 
probei : LV. Teodorescu 
1138 pete; 2. D. Popescu 
1048 pete; 3. A. Bruja 
1015 pete; 4. C. Vena 
964 pete; 5. W'. Roman 
940 pate; 6. V. Manciu
910 pete;

814 pete; 8. D. Țintea
781 pete.

După terminarea întrecerii, cla
samentul general individual este 
Următorul :

1. V. Teodorescu (R. P. Rnmină) 
4742 pete; 2. V. Manciu (R. P. R.) 
4550 pete; 3. V. Cemy
4369.5 pete; 4. C. Vena 
4252 pete; 5. J. Novotny 
3996 pote; 6. J. Svoboda 
3890 pote; 7. R. Trohos
3787.5 pete; 8. K. Bartu 
3693 pete; 9. Al. Bruja 
3615 pete; 10. W. Roman (R.P.R.) 
3569 pete; 11. D. Țintea (R.P.R.)
3485.5 pete; 12. Fr. Mihalek (R. 
Ceh.) 3322.5 pete; 13. D. Popescu 
(R.P.R.) 2785 pete.

Clasamentul final pe echipe; 
1. R. P. R. I (Teodorescu, Manciu, 
Vena) 13.547 pete; 2. R. Ceho
slovacă I (Cemy, Novotny, Bartu) 
12.058,5 pote; 3. R. Cehoslovacă II 
(Svobodla, Trohos Mihalek) 11.000 
pote; 4. R. P. Romînă II (Bruja, 
Roman, Popescu) 9969 pete.’

(R. Cedi.) 
(R.P.R.) 

(R. Ceti.) 
(R. Ceh.) 
(R. Ceh.) 
(R. Ceh.) 

(R.P.R.)

RENATO ILIESCU

Cea mai interesantă luptă a fost 
însă la clasa 500 cmc, unde .victo
ria finală a revenit lui C. Radovici, 
după o dispută îndîrjifă cu N. Ni
cuiici.

Iată acum clasamentele celor 
patru probe: 125 cmc.: 1. Costache 
Florin (C.C.A.), 2. Gh. Croitoru 
(Prog.) 3. C. Marinescu (Met.); 
250 cmc.: 1. C. Leibner (Met.) 2. 
Armand Munteanu (C.C.A.) 3, Al. 
Huhn (C.C.A.) 4. Costache Florin 
(C.C.A.). 350 cmc.: 1. C. Leibner 
(Met.) 2. N. Popescu (Prog.) 3. V. 
Hedeșiu (C.C.A.) 4. Al. Huhn
(C.C.A.) 500 cmc.: 1. C. Radovici 
(Met.) 2. N. Nicuiici (C.C.A.) 3. 
C. Leibner (Met.) 4. N. Pooescu 
(Prog.).

CURSA DE REGULARITATE

Concursul de regularitate organi
zat de A.V.S.A.P. pe ruta Bucurcști- 
Urziceni-Mizil-Ploeșii-Bucurcști (200 
km.) a reunit la start 48 de moto- 
cicliști începători și două cclâpe a 
cîte trei alergători, de asemenea, în- 
cepătoii. Deși toți acești moteci- 
cliști s-au prezentat pentru prima 
oară într-e cursă de regularitate, 
prin comportarea lor au reușit bune 

. performanțe. Astfel, trebuie să ară
tăm că opt dintre aceștî tineri mo- 
țocicliști începători au reușit să ter
mine proba fără penalizări, pentru 
departajare fiind necesară proba 
complimentară de tir pe care concu- 
renții și-au disputat-o tot ieri pe 
poligonul Gh. Vasiliehi. Iată acum 
rezultatele înregistrate și clasamen
tul concursului de regularitate, fără 
a avea însă incluse rezultatele ul
timului control secret.

Proba rezervată începătorilor : 1.
V. Chirilă (raion T. V.) zero pena
lizări — 84 p. proba de tir; 2. A. 
Neagu (T. V.) 0 p. — 69 pct.; 3. 
P. Mihăilescu (Gr. R.) 0 p. 62 pct.;
4. Telemac Abeteanu (T.V.) 0 p. 61 
pct.; 5. M. Sițu (T.V.) 0 p. 59 pct.; 
6. I. Predatu (Gr. R.) 0 p. -i- 47 
pct; 7. O. Crișan (Raion Lenin) 0 
p. 0 pct.; Echipe: L Ilie Petcu, Nor
ma Klein. I. Vișan (T.V.) 1 p. 66 
pct. Avansați: 1. Sava Stroe '(Gr. 
R.) 6 p. 39 pct.; 2. Murgu Șerban 
(T.V.) 7 p . 68 pct.; 3. V. Furdî (T. 
V.) 9 p. 17 pct.; 4. V. Bădulițeanu 
(T.V.) 10 p. 35 pct.; 5. N. Buiescu 
(Gr. R.) 14 p. 50 pct.; 6. Emil Du- 
șan (23 Attg.) 18 p. 0 pct.; 7. D, 
Bartoș (Raion Gh. Gheorghiu-Dej) 
19 p. 68 pct.; 8. Elerta" Hota (Raion 
Gh. Gheorghiu-Dej) 19 p. 1 pct.

G. ȘTEFÂNESCU



victorioși in „Cursa Munților”
Etapa a IV-a s-a desfășurat sim- 

bătă pe un traseu modificat, 
(Oraișiil Stalm — Predeal — Cio

plea — Sinaia — Cabana Furni
ca — și retur) intrudt, in urma 
ploilor dim, ajun, traseul inițial 
fixat pe ruta de la Pîrîul-Reoe, 
devenise impracticabil pe unele 
po'țiuni. O etapă scurtă, doar de 
100 km., dar care a supus pe ccm- 
curanți unul serios examen. Urcu
șurile — care sînt „specialitatea1* 
lui Dumitrescu — i-<a>u idiat prilej 
acestuia să-și arate încă odată 
calitățile sate de excelemit cățără
tor.

După cîțiva kilometri de la ple
care, 'trei tineri curajoși, Ion Sima 
V. Mitea și M. Zinz, se desprind 
idlin pluiton și atacă, cu un avans 
<d'e 250 m., primele serpentine ale 
urcușului spre Predeal. Ei, însă, 
stat ajunși de Dumitrescu și Za
noni, care, primtr-mn atac contra, 
bine orientat, fug din pluton, fără 
ca, dina mo vi știi și alergătorii cite 
la Progresul să le poată „prin
de" roata. Milea nn rezistă căin
ței vii imprimată de Dumitrescu 
și Zanoni, și rămine, fiind absor
bit de grosul plutonului.

In Predeal (punct de eățărare) 
primul trece Dumitrescu, urmat de 
Sima, Zanoni și Zinz, iar cîțiva 
kilometri mai sus, în vîrf la Cio
plea, înregistrăm următoarea or
dine : Dumitrescu, Sima, Zinz și 
Zanonii. Grosul plutonului, in care 
se remarcă un alt tînăr., Petre 
Game (Constructorul), vine răsfirat 
la aproape 390 metri.

La vale, cei patru „fugari" se 
regrupează și ajung împreună la 
Sinaia, unde îi așteaptă o ailtă 
pantă, deosebit de „tare” : drumul 
spre cabana Furnica. Aici, primul 
sosește tot Dumitrescu, urmat de 
Zanoni. La 100 metri, trec Sima și 
Zinz, ultimul răsturnindu-se pe 
prima serpentină, la coborîre.

Intre timp, Maxim, în mare 
vervă fuge dlin pluton și face 
o cursă de unul singur pînă a- 
proape de Timișul de Jos, unde 
este ajuns. La 7 km. de Orașul 
Stalin, plutonul îi ajunge și pe cei 
dldi tineri, Sima și Zinz, care, ne
înțelegeri să conlucreze, pierd 
teren.

Etapa este cîștiigată de Dumi
trescu, (timp 2h 41,32) : media 
orară 36 km., care învinge la 
sprintul final pe Zanoni. Pe locul 
trei se clasează C. Tudose (2h 
45,30) urmat de Constantinescu, 
Moiceanu, Vasilescu. Ttipa, Istra- 
te, Calcișcă, Sima, Maxim, Keller, 
Zinz, Game, Faniciu și alți 15 a- 
lergători cu timpul de 2:45,32.

După această etapă, C. Dumitres
cu trece pe primul loc în clasamen
tul general, urmat de Sebe, Vasi
lescu, Moiceanu, Tudose. Zanoni, 
Petrescu etc.

b In ultima etapă, Orașul Stalin- 
București desfășurată ieri, C. Du
mitrescu a fost pus Ia grea î>ncer- 
care, de către cicliștii de la Di
namo și cei de la Progresul. Primii 
urmăreau să-și recîștige primul loc 
în clasamentul pe echipe (diferența 
față de echipă Progresul era d'es- 
tui de mică, aproape 3 minute), 
iar ceilalți încercau să-l readucă 
pe Sebe în posesia tricoului gal
ben. Dar, C. Dumitrescu, atent la 
orice acțiune a adversarilor săi 
diirecți, a controlat autoritar între

cerea, și a anihilat cu ajutorul co
echipierilor săi toate tentativele de 
evadaire din pluton.

N. Vasilescu, în bună dispoziție, 
se arată mai bun la urcuș dedît 
„tricoul galben", pe care îl depă
șește, sosind primul atît la Pre
deal, cît și la Gura Bei iei. Pe a- 
ce&te urcușuri an mai obținut punc
taj Zanoni, C. Tudose, Maxim și 
Tupa.

Plutonul rulează mereu compact 
și se pare că toți concuremții, ac
cepted superioritaitea lui C. Du- 
mitrescu, nu așteaptă decît sprin
tul final, fiecare fiind mulțumit cu 
locul pe care îl ocupă în clasa
mentul general.

Acalmia aceasta durează pînă în 
apropiere die Ploești, undle d'ina- 
moviștii, mereu în frunte, secon
dați de. cei de la Progresul, voind 
să creeze momente prielnice unei 
fărîmițări a plutonului și, implicit, 
unei acțiuni, care să-l „blocheze" 
pe Dumitrescu, încep să agite gru
pul. Nici piatra ctlbică din orașul 
Ploești nu aduce,‘nimic deosebit și 
iată că un grup de aproape 40 a- 
lergători ajunge pînă la 30 de km. 
de București.

Aoi, Hona sprintează și se deta-

șează de pluton, împreună cu Klein 
și Moiceanu. Ultimul trece in frun
tea micului grup și conduce, cu 
pesite 45 km. pe oră, luând un a- 
vans die 200 metri. Asistăm la o 
dîrză cursă de urmărire și, tocmai 
cînd se părea că „evadarea** va 
reuși, Moiiceanu sparge și, astfel, 
ceilalți dloii „fugari" stint ajunși. 
Plutonul sosește compact la sprin
tul final undle, dlupă o luptă înver
șunată și spectaculoasă, N. Vasi
lescu obține o meritată victorie.

Clasamentail etapei: 1. N. Vasii- 
lescu (Dinamo Buc. I) a parcurs 
166 km. în 4h 29,10. Media orară : 
37,026 km.; 2. N. Maxim (Dinamo 
Buc. I.); 3. L Constantinescu 
(C.C.A. I); 4. C. Dumitrescu 
(C.C.A. I), toții același timp, cu în
vingătorul și împreună cu un plu
ton de peste 30 alergători. Pe e-

C. Dumitrescu (C.C.A.), a uitat 
de duritatea celor 5 etape ale 
,,Cursei Munților" și — înconjurat 
de spectatori entuziaști, — suride 
fericit, după victorie.

Foto: MAX BANUȘ

chipe, etapa a fost cîștigată de Di
namo Buc. L, urmată de Casa* 
Centrală a Armatei.

Clasamentul general individual: 
1. C. Dumitrescu (C. C. A. I) 
20:28,25; 2. N. Vasilescu (Dinamo 
Buc. I) 20:31,41;. 3. Șt. Sebe. (Pro
gresul) 20:32,40; 4. Călin Tudose 
(Progresul) 20:34,28; 5. G. Moi- 
ceamu (Progr.) 20:37,46; 6. L. Za
noni (Recolte) 20:38,08; 7. N. 
Maxim (Dinamo Buc. I) 20:38,30;
8. G. Petrescu (Recolta) 20:38,47;
9. ton Sima (Dinaimo Or. Stalin) 
20:39 24; 10. C. Datcu (C.C.A. I) 
20:39,57; 11. Ton Vasale (C.C.A. I) 
20:39,59; 12. M. Kammer (Dinamo 
Or. Stalin) 20:41,19; 13. Șt. Stefu 
(Dinamo Buc. I) 20:41,22; 14. A. 
Voișeamu (Avtntul) 20:41,26; 15. I. 
Canstantimescu (C.C.A. I) 20:41,53; 
16. E. Mihăiiă (Constructorul) 
20:44,01; 17. M. Gherman (Dina
mo Buc. II) 20:47,30; 18. D. Țupa 
(C.C.A. II) 20:50,29; 19. V. Milea 
(C.C.A. II) 20:53,09; 20. Șt. Salai 
(Recolta) 20:56,07.

Clasamentul general pe echipe: 
1. Progresul 61:44,25; 2. Dinamo 
Buc. I 61:47,18; 3. C. C. A. I 
61:47,45; 4. Dinamo Or. Stalin 
61:56,24; 5. Reonlta 62:03,58; 6.
C.C.A. II 62:35,09.

Clasamentul cățărătorilor: 1. C. 
Dumitrescu 26 puncte; 2. L. Za
noni 14 p.; 3. D. Giodea 13 p.; 4. C. 
Tudose 11 p.; 5—6. N. Vasflescu 
10 p.; I. Sima 10 p.; 7. N. Maxim 
9 p.; 8-10 Șt. Sebe 5 p.; I. Kelter
5. p.; M. Zinz 5 p.; 11. V. Geor
gescu 4 p.; 12. G. Moiceanu 3 p.; 
13—15. G. Calcișcă 2 p.; A. Filme iu 
2 p.; D. Țupa 2 ț>.

Rezultatele concursului școlar de
Sîmbătă după amiază și dumi

nică dimineață a avut loc la 
ștTartdul Tineretului din Capitală 
etapa de zonă a campionatelor 
școlare de înot în care s-au între
cut unii dintre cei mai buni îno
tători din școlile orașului Bucu
rești Organizat de Secția de în- 
vățămîr.t a Capitalei în colabo
rare cu Comitetul orășenesc 
C.F.S., concursul s-a bucurat de 
un frumos succes, obținîndu-se 
rezultate bune.

lată mai jus cîștigătorii probe
lor acestui concurs :

ELEVE: 50 m. spate: Rodica 
Pescaru (Liceul de fete Nr. 21) 
44,6 sec.; 50 m. bras: Eva San
dor (Liceul de fete nr. 8) 44,5;

SERIA I

Ieri s-a desfășurat cea de a 
doua etapă a Cupei Orașelor la 
fotbal. Iată mai jos scurte relatări 
asupra desfășurării meciurilor.

IAȘI — GALAȚI 6-1 (4-1)

In vervă de joc, localnicii au 
obținut o victorie la scor, datori
tă eficacității liniei de atac, ca
re în prima repriză a fructificat 
cu succes toate situațiile ivite. 
Golurile au fost marcate în or
dine de Marcu (min. 19), Stă- 
nescu (min. 27 și 85) Creangă 
(nrn. 34 și 37) și Mănescu (min. 
46). Singurul gol al formației din 
Galați a fost înscris de Boghean 
(min. 5). Au evoluat următoarele 
formații:

IAȘI : Singer-Popa, Ciolan, Mun- 
teanu-Măriuță, Boboc-Nistorac, Mă
nescu, Creangă, Stănescu, Marcu.

GALAȚI: Ardeleanu - Chitită,
Stan, Bertilă-Marola, Rusu-Blăna- 
ru, Niculescu, Radu, Boghean, 
Onca

R. Untu, E- Ursa, coresp.

BACĂU — BIRLAD 6-0 (1-0)

De-a lungul celor 90 minute d.e 
joc, inițiativa a aparținut echipei 
gazde, care s-a remarcat printr-o 
bună legătură între compartimen
te. Oaspeții s-au apărat cu dîr- 
zenie pînă la începutul reprizei 
secunde, după care, datorită unei 
insuficiente ' pregătiri fizice, au 
„căzut**. Punctele au fost marca
te de Giosanu II (min. 31,81.89), 
Nedelcu (min. 50), Ambăruș (min. 
78) și Bibere (84). Au- jucat ur
mătoarele formații :

BACĂU: Segal-Bulibașa, Roj,
Bardea-Giosan I, Giosan Il-Arnă- 
utu, Ambăruș, Nedelcu, Bibere, 
Chiriță.

BIRLAD : Milan-Bozan, Țalic, 
Nițu-Frost, Andronache-Nicolau, 
Petrescu, Berbece, Crudu, Călean.

V. Mihăiiă, coresp.

SERIA A Ii-a

PLOEȘTI — BUCUREȘTI 0-0

Peste 1500 spectatori au fost 
prezenți pe stadionul Locomotiva 
la meciul dintre reprezentativele 
orașelor Ploești și București. Am-

@*onosport
Iată cum arată un buletin cu toate 

rezultatele exacte de la Concursul 
Pronosport nr. 29 etapa din 24 iulie 
1955:

I IAȘI — GALAȚI (Cupa Orașelor- 
seria l-a) 1

II BACĂU — BIRLAD (Cupa O- 
rașelor seria I-a) 1

III PLOEȘTI — BUCUREȘTI (Cu
pa Orașelor seria Il-a) X

IV CONSTANȚA — ORAȘUL
STALIN (Cupa Orașelor seria 
II-) 1

V ARAD — REȘIȚA (Cupa Ora
șelor seria IlI-a) 1

VI CRAIOVA — TIMIȘOARA (Cu
pa Orașelor seria III-a) X

VH ORADEA — CLUJ (Cupa Ora
șelor seria IV-a) 2

VIII BAIA MARE — TG. MUREȘ 
(Cupa Orașelor seria IV-a) 2

IX S. C. Einheit Dresden — Aktt- 
wist Brieske Senftenberg (ami
cal R.D.G.) X

X Lokomotiv Stendal — S. C.
Empor Rostock (amical R.D.G.) 2

XI Motor Dessau — Chemie Zeitz
(amical RDG.) 1

XII Fortschrit Meerane — Motor 
Karl Marx Stadt West (Cupa

• TOTO-R.D.G.) 1

50 m. liber: Rodica Pescaru (li
ceul de fete nr. 21) 36,8; 4x50 
m.: (Liceul de fete nr. 8) 3 min. 
33 sec.; 100 m. bras: Eva San
dor (Liceul de fete nr. 8) 1,42.4; 
100 m. liber : Mariana Iliescu (Li
ceul de fete nr. 10) 1,35.0; 100 
spate: Daniela Chirca (Liceul de 
fete nr. 8) 1,53.2; 4x100 m.: Li
ceul de fete nr. 8.

ELEVI: 50 m. liber : Arthur 
Horacek (Liceul de băieți nr. 17) 
32,2 sec.; 50 m. spate : Th. Mora- 
ru (Liceul de băieți nr. 7) 41,6 
sec.; 50 m. bras: Liviu Panțu 
(Liceul de băieți nr. 1) 40,7 sec.; 
4x50 m.: (Liceul de băieți nr. 7) 
2,47.0; 100 m. liber: C. Vasiliu
(Știința .Construcții) 1,12,4; 400 

bele echipe au prestat un joc de 
o factură tehnică mulțumitoare, 
presărat cu multe faze dinamice 
și spectaculoase. înaintările au 
dovedit multă imprecizie în lovi
turile la poartă, din care cauză 
au ratat numeroase ocazii de gol. 
S-au evidențiat Buzea, lonescu, 
R.usu, Ion Niculae de ia Ploești 
și Ciocănel, Nicoară, Costache și 
Mazilit de la București.

F. Albu. I. lordache, coresp.

CONSTANȚA—ORAȘUL STALIN 
1-0 (1-0)

Joc viu disputat. Fotbaliștii din 
Orașul Stalin au dominat mai 
mult, dar au ratat multe situații 
de gol. Dimpotrivă, reprezentanții 
orașului Constanța au fructificat 
ocazia avută în min. 43 cînd Ni 
țescu a înscris singurul gol al 
meciului.

Echipele:
CONSTANȚA: Levenday-Anto- 

nladi, Costel, Dănulescu-Socad, 
Biacioti-Pîrvu, Gruia, Nițescu, 
Dia, Schtnidiegen.

ORAȘUL STALIN: Popa-Laza- 
rovici, Crișan, Vătafu-Herman, 
Botoi-Soare, Sandu, Forsea, Mi- 
tișan, Dănciulescu.

S-au remarcat: Levenday, Dă- 
nulescu, Schmidiegen (Constan
ța), Lazarovici, Herman, Forsea 
(Orașul Stalin).

Ch. Goldenberg, corespondent

SERIA A III-a

CRAIOVA — TIMIȘOARA 
1-1 (1-0

Peste 3000 spectatori au urmă
rit un joc de bună factură, tehnică. 
Reprezentativa Craiova a avut 
inițiativa majoritatea timpului, 
dar atacul ei n-a avut precizie în 
lovituri. Au marcat Dumitrescu 
(min. 17), în proprie poartă pen
tru Timișoara și Buldur (min. 27) 
pentru Craiova.

Formațiile :
CRAIOVA: Mirlici-loniță, Du

mitrescu, Zaicas-Briac, Lambru- 
Buidur, D. Popescu, Căpitanu, la- 
cob, Pantelimon.

TIMIȘOARA: Dan-Vlasi, Ste
pan, Beliat-Apter, Petrovici 1-Pe- 
trovici II, Bungescu, Szabo, Cu- 
rugă, Klein.

V. Popescu, corespondent

IERI LA SOFIA

Flamura Roșie Arad a terminat la egalitate 
cu Reprezentativa de tineret a R. P. Bulgaria 2-2 (0-2)

Sofia 24 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). Pe stadionul 
„Vasil Levski" din Sofia, în fața 
a 20.000 de spectatori s-a desfășurat 
astăzi întîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipa romînă Flamu
ra roșie Arad și reprezentativa de 
tineret a R.P. Bulgaria. întîlnirea 
s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate: 2—2.

Au jucat următoarele formații: 
FLAMURA ROȘIE ARAD: Coman- 
Szucs, Dușan, Farmati-Capaș, Ser- 
fozo-Birău, (Gram), Dinulescu 
(Borota), Vaczi, Mercea, Dumitres
cu III. REPREZENTATIVA DE 
TINERET A R.P.B.: Dervenski-Ra- 
karov, Panaiotov, Goranov-Tveta- 
nov, Dragomirov-Abadjiev, Kolcev, 
Tașkov, Bașev, Gugalov.

De la început, reprezentativa bul
gară imprimă un ritm foarte rapid 
jocului, obligînd echipa oaspe să 
se apere. Apărătorii arădani comit 
greșeli, ceea ce face ca în min. 2 
de joc, Kolcev să înscrie primul gol 
al echipei sale, irăgînd puternic de 
Ia 5 m. Flamura roșie are ocazia 
să egaleze în min. 5. dar Vaczi L :- 
ge peste bară. In min. 9, profitînd 
de o nouă bîlbîială a apărării no
mine tot Koleev. este acela care urcă

natațe desfășurat ieri în Capitală
m. liber: C. Dumitrescu (Liceul 
de băieți nr. 7) 5,36.8; 100 m.
bras: A. Botez (Școala Tehnică
de Instalații) 1,27.5; 100 m. spate: 
R. Sandu (Liceul de băieți nr. 
11) 1,35.7; 4x100 m.: (Liceul de 
băieți nr. 11) 5,55.8.

In urma acestor rezultate, pre
cum și pe baza celor obținute î,n 
etapele anterioare ale acestei com
petiții, a fost alcătuit un lot din 
cei mai buni concurenți, care se 
va deplasa la Lugoj pențru a re
prezenta în zilele de 3JJ~tr31 iulie 
școlile din Capitală la. etapa fi
nală a campionatelor sșdolare de 
înot. d A

Iată componența acestui lot;

ARAD — REȘIȚA 2-1 (1-0)
Peste 1900 spectatori au urmă

rit jocul dintre reprezentativele o- 
rașelor Arad și Reșița. Localnicii, 
care au avut o mai bună legătură 
între compartimente,’ au reușit să 
organizeze numeroase acțiuni Ia 
poartă, însă apărarea adversă s-a 
dovedit promptă și sigură în in
tervenții. Cele trei goluri au fost 
înscrise de Juhasz (min. 1), Găi
nă (min. 65) pentru Arad și Toth 
(min. 87) pentru Reșița. Forma
țiile :

ARAD : Toth-Izghirean, Jerghev, 
Fazekaș-Cazan, Jenei-Dudaș, Ju
hasz, Găină, Tudoroiu, Buciuleanu.

REȘIȚA.- Purcică-Plev, ilusek, 
Potoceanu-Osan, Apro-Jojart II, 
Jojart I, Urcan, Toth, Dorcă.

E. Griinwald, corespondent
SERIA A IV-a

ORADEA — CLUJ 1-2 (1-2)
Partida a oferit un spectacol de 

scăzut nivel tehnic. In prima re
priză inițiativa a aparținut gazde- . 
lor, dar clujenii au reușit să în
scrie datorită unor contraatacuri 
bine conduse. In a doua repriză, 
selecționata Clujului face un joc 
de apărare, bine organizat, prin 
care reușește să mențină rezulta
tul de 2-1. Echipa Oradea a in
sistat în atac, dar s-a dovedit 
ineficace. Au înscris : Andrasovski, 
Turoș (Cluj), Tordai (Oradea). 
Cei mai buni jucători au fost : 
Cătină, Turoș, Călbăjosu, din e- 
chipa Clujului și Bucur și Kun 
din echipa Oradea.

Arbitru: Nuț (Baia Mare).
Gh. Dumitrescu, corespondent

BAIA MARE — TG. MUREȘ
1-2 (0-0)

Reprezentativa orașului Tg. Mu
reș a dominat majoritatea timpu; 
lui, însă imprecizia înaintașilor ei 
în loviturile 1a poartă a făcut să 
cîștige doar la limită. Scorul este 
deschis de gazde în min. 63 prin 
Cordoș. Intr-o perioadă de domi
nare a echipei locale, care în par
tea a doua a ultimei reprize a 
avut o puternică revenire, oaspeții 
egalează prin Toth în min. 75, 
pentru ca în min. 80 Meszaroș 
să înscrie golul victoriei. S-au 
remarcat: Kiss, Moldoveana și
Meszaroș de la învingători și Pop 
și Cordoș de la învinși.

R. Richter, corespondent 

scorul la 2—0. încetul cu încetul jo
cul se echilibrează și acum este rîn- 
dul textiliștilor romîni să atace din 
ce în ce mai periculos. Totuși, ei 
îngrămădesc jocul pe centru, iar a- 
tunci cînd trag la poartă șuturile 
lor sînt lipsite de precizie. Pe rînd, 
Vaczi și Serfozo ratează din poziții 
favorabile.

La reluare, la un atac al gazde
lor, Farmati salvează de pe linia 
porții oprind mingea cu mina. Arbi
trul acordă „11 m.“. Execută Gora- 
nov, însă Cotnari printr-un salt ex
traordinar reține balonul.

In min. 73. Dumitrescu înscrie lin 
gol perfect valabil (din bara trans
versală mingea cade în interiorul 
porții), pe care arbitrul nu-1 acor
dă. Primul gol al echipei arădane 
este înscris de Serfozo. După puțin, 
Borota îl deschide pe Serfozo și a- 
cesta prelungește la Vaczi care 
marchează imparafeil. Meciul ia sfîr- 
șit cu rezultatul de 2—2. A arbitrat 
G. Hristov. Echipa Flamura roșie 
susține al doilea meci miercuri la 
Dimitrovo, unde va juca cu echipa 
Minier.

TGMA HRISTOV

ELEVI: C. Vasiliu, Vasile Hon- 
dru (100 m. liber). C. Dumitrescu 
(400 m. liber). Constantin Mitu 
(100 m. spate). Cornel iu Zobeî 
(100 m. bras), Felix Neuman (100 
m. fluture), Arthur Horacek (50 
rn. liber), D. Kaminski (50 m. 
spate), Liviu Panțti (50 m. bras), 
Alexandru Gagan (50 m. fluture); 
ELEVE: Ivontie Fîlcoveanu (100 
m. liber), Maria Qatu (100 m. 
bras), Mariana Iliescu (100 m. 
spate), Mihaela Duhalmu, Rodica 
Iordan (100 m. fluture), Dan Ma
ria (50 ni. liber), Rodica Pescaru 
(50 m. spate), Eva Sandor (50 
m. bras), Margareta Martinescu 
(50 m. fluture^



Bogată activitate internațională a sportivilor romini
Sportivii roinîni intensified tot 

mai mult legăturile internaționale 
cu sportivii din numeroase țări ale 
lumii. An de an crește numărul 
delegațiilor care ne vizitează țara 
noastră, tot mai numeroase sînt 
vizitele pe care le fac sportivii din 
R.P.R. peste hotare. Întîlniri le des
fășurate cu acest prilej contribuie 
la cunoașterea reciprocă și la strân
gerea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre toți sportivii cin
stiți, dornici de pace și progres.

Anul acesta, activitatea interna
țională a sportivilor romîni a fost 
deosebit de bogată. Calendarul 
sportiv internațional a cuprins un 
număr mai însemnat de manifestări 
decît cele organizate în anii trecuți. 
Sportivii noștri au luat parte la 
88 întîlniri internaționale disputate 
în țară și străinătate, iar numărul 
sportivilor de peste hotare care 
ne-ait vizitat țara în primele luni 
ale anului se apropie de 700.

In sezonul sportiv actual s-au 
intensificat și mai mult legăturile 
sportivilor noștri cu sportivii din 
diferite țări ale Europei apusene. 
Astfel, echipa selecționată de fot
bal a R.P.R. a întreprins un turneu 
In Norvegia și Suedia, iar echipa 
selecționată de fotbal a juniorilor 
romîni a participat cu succes la 
turneul internațional organizat de 
F.I.F.A. în Italia. O intensă acti
vitate au avut pe plan internațional 
boxerii romîni, care au susținut o 
serie de întîlniri internaționale în 
Suedia și în Franța și au partici
pat la campionatele europene din 
Berlinul occidental. Ca în fiecare 
au, cicliștii romîni au tost prezenți 
la startul Turului Egiptului, jucă
torii și jucătoarele de tenis de masă 
au participat la tradiționalele cam
pionate mondiale, care, anul acesta, 
s-au desfășurat la Utrecht în O- 
lrnda și la campionatele interna
ționale ale Suediei, Franței și Bel
giei, iar luptătorii s-au deplasat la 
Karlsruhe în Germania occidentală, 
pentru a participa la campionatele 
mondiale, venind din Egipt, unde 
au întreprins un turneu. Frumoase 
rezultate au înregistrat înotătorii 
si jucătorii noștri de polo pe apă 
în cadrul turneului întreprins în 
Belgia, ca și atleții care au con
curat cu succes cu prilejul con
cursului desfășurat pe stadionul 
White City din Londra.

In sezonul sportiv din acest an 
tot mai numeroase au tost întîlnirile 
pe care le-au susținut sportivii 
noștri cu sportivii din U.R.S.S. și 
tarile de democrație populară. Fot
baliștii romîni au jucat în R. P. 
Bulgaria, R. P. Polonă și R. Ceho
slovacă, atleții au evoluat Ia Mos
cova, Praga și Varșovia, schiorii 
au participat la concursurile de la 
Moscova, Zakopane, Sofia și din 
P Cehoslovacă, motocicliștii au 
reourtat succese însemnate la Leip
zig. rugbiștii au vizitat R. Ceho
slovacă, iar handbaliștii, gimnaștii, 
halterofilii, baschetbaliștii, —— 
rii. canotorii, 
si cicliștii au fost oaspeții sporti
vilor din R. " 
Bulgaria, R.
Ungară, R. P. Polonă și U.R.S.S.

In dorința de a cunoaște mai 
de aproape munca pașnică con
structivă a poporului nostru și de 
a admira frumusețile țării noastre, 
anul acesta în capitala țării și în 
principalele orașe, au fost organi

zate mult mai multe manifestări 
snortive ca în trecut.
rînd, sportivii noștri au primit 
va oaspeți fotbaliștii echipelor vie- 
n-ze Wiener Sport Klub și First 
Vienna, pe fotbaliștii de la Ham-

mărby Stockholm, rugbiștii _ ora
șului Paris, halterofilii echipei Da
nemarcei, șahiștii din Franța, că
lăreții suedezi, boxerii echipelor 
Elveției, Suediei și ai orașului 
Viena, handbalistele de la Admira 
Viena, echipele de baschet ale Uni
versității Oxford din Anglia și 
alții. De asemenea, țara noastră 
a tost vizitată de sportivi din 
U.R.S.S., R. P- Polonă, R. Ce
hoslovacă, R. P. Bulgaria, R. P- 
Albahia, R. P. Ungară și R. D. 
Germană.

In acest an s-au reluat ctt suc
ces relațiile de colaborare dintre 
sportivii din R.P.R. și R.P.F. Ju
goslavia. O serie de manifestări 
sportive au avut loc între sporti
vii celor două țări. Jucătorii de 
tenis de masă jugoslavi au evo
luat la București, apoi ^icătorii 
noștri s-ati deplasat la Belgrad. 
Călăreții jugoslavi au participat 
la concursul hipic internațional de 
la București, iar jucătorii de polo 
pe apă ai echipei orașului Bel
grad au susținut în capitala țării 
noastre două întîlniri prietenești 
cu echipa selecționată a Bucureș- 
tiuhii.

Creșterea măiestriei sportive șl 
performanțele, de valoare înregis
trate în ultima vreme de sportivii 
romîni au avut un răsunet deose
bit în cercurile sportive interna
ționale. Organizarea de care se 
bucură fiecare mare competiție in
ternațională programată la Bucu
rești a lăsat o impresie excelentă 
în rîndul diferitelor federații spor
tive internaționale. Ca urmare a 
acestui fapt, în acest an în țara 
noastră au .fost programate să 
se desfășoare 3 campionate eu
ropene : volei (masculin și femi
nin), canotaj academic feminin 
(august-Snagov)^ și tir 
brie-poligonul 
tele europene 
desfășurat în 
s-au bucurat

la întreceri
In declarațiile lor, oaspeții

feminin 
(septem- 

Tunari). Campiona- 
de volei care s-au 
cursul lunii iunie 
de un frumos suc- 

participînd 14

In vederea meciului cu Norvegia

Atleții romîni au părăsi ieri seară Praga, piecind la Oslo

scrime-
boxerii, patinatorii

Cehoslovacă, R. P. 
D. Germană, R. P.

Rînd pe

luliu Szabo a cîștigat 
turneul de șah de la Bușteni

Ieri a luat sfîrșit la Bușteni tur
neul masculin de șah. Majoritatea 
partidelor din runda XIII s-au ter
minat remiză, fapt care arată lupta 
strînsă dintre particioanții la acest 
turneu. Iată rezultatele înregistrate 
în runda de ieri:

Rădulescu-Șuta Vi-’/a. Crețulescu- 
Soos 1-0, Erdely-Gavrilă ’/j-’/î, 
P’icher-Radovici 1-0, Akxandrescu- 
Costea Va-'/a, Nacht-Szabo 'A-'/a- 
11 sfîrșitul turneului clasamentul 
a -ată astfel:

1. luliu Szabo 8 ’/a p. 2. I. Bălă
uci 8 p. 3. E. Cretulescu 7 ’/2 p. 4. 
M Radulescu 6 */2 p., 5. Gh. Costea 
6 '/a p. 6. E. Radovici 6 p. 7. Gh. 
/' ‘xandrescu 6 p. 8. Șt. Erdely 6 p. 
9. B. Soos 5l/a p. 10. E. Nacht 5 p. 
II. Em. Reicher 5. p 12 I. Șuta 
4 'A p. 13. Gh. Gavrilă 3. p.

V. Zbarcea 
corespondent

ces, 
țări.’ . .
țării noastre au subliniat organi
zarea excepțională, primirea cor
dială și căldura cu care 
înconjurați în tot timpul 
lor la București.

Sportivii romîni sînt 
de dorința de a strînge 
mult relațiile de prietenie 
borare cu sportivii din 
lume, conștienți că în telul aces
ta vor contribui la apărarea păcii 
mondiale. In zilele care urmează 
noi întîlniri internaționale vor a- 
vea loc în țară și peste hotare. 
La 25 și 26 iulie va avea loc la 
Oslo, dtibla întîlnire internațională 
de atletism dintre echipele mascu
line și feminine ale R.P.R. și Nor
vegiei. Cu mare interes așteaptă 
sportivii romîni întîlnirea interna
țională de atletism de la 20 și 21 
august dintre echipa R.P.R. și e- 
chipa Franței, care se va disputa 
pe Stadionul Republicii.

O mare delegație de 
din R.P.R. va pleca zilele 
la Varșovia, pentru a part cina la 
cea de a II-a ediție a lntîlnirilor 
sportive internaționale prietenești 
din cadrul Festivalului Mondial. 
In ziua de 28 septembrie la Bucu
rești, amatorii jocului de tot bal
vor avea prilejul să urmărească 
întîlnirea internațională dintre e- 
chipele reprezentative ale R.P.R. 
și Belgiei, iar în luna octombrie 
va avea loc la București și Sofia 
dubla întîlnire de 
prezentativele R.
R. P. Bulgaria.

au fost
șederii

pătrunși 
tot mai 
și cola- 
întreaga

sportivi 
acestea

fotbal dintre re- 
P. Romîne și

(Agerpres) •

PRAGA 24 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Ne despart 
doar 16 ore de întîlnirea pe care 
urmează să o susținem la Oslo 
și atleții și atletele echipelor 
noastre reprezentative se află în
că la Praga. Doar șase din mem
brii echipelot noastre au reușit 
să ajungă de acum la Oslo, ve
nind însă de la Londra. Ceilalți, 
cu toate că au plecat din Bucu
rești încă de vineri, au fost obli
gați să rămînă în capitala Repu
blicii Cehoslovace pînă la ora la 
care telefonez.

Această întîrziere se datorește 
unor defecțiuni neprevăzute, inter
venite în itinerariul nostru spre 
Oslo. încă de vineri, cînd la ora 
20 ultimul avion romînesc a ate
rizat la Praga, conducătorii dele
gației noastre au făcut toate e- 
forturile pentru a continua călă- 
ria spre capitala Norvegiei.

Aceste eforturi au fost însă za
darnice, deoarece societățile avia
tice care deservesc linia Praga- 
Oslo, fie direct, fie prin Copen- 
haga-Amsterdam sau 
nu au putut rezolva 
noastre. De abia acum, 
olandeză K.L.M. pare 
pabilă să transporte pe 
membri ai delegației noastre spre 
Oslo. Că acest lucru se va în- 
tîmpla în cursul acestei nopți, 
sau poate mîine dimineață, este 
încă destul de greu de spus. A- 
vionul olandez zboară în momen
tul acesta de la Amsterdam spre 
Praga și apoi după revizia mo
toarelor, ne vom putea îmbarca 
pentru continuarea călătoriei. 
Pentru orice eventualitate, cu to
ții ne-am deplasat pe aerodromul 
principal din Praga.

In holul aerodromului, Iolanda 
Balaș, Mircea Pop, Mihai Raica 
și ceilalți așteaptă cu nerăbdare 
sosirea avionului. Din cînd în 

cînd, deși este complet întu
neric ei ceicetează înaltul ceru
lui, căutînd să zărească cu o cli
pă mai devreme avionul. Nerăb
darea tuturor crește și. mai mult 
din acest moment cînd pe în
treaga suprafață a aerodromului 
negurile nopții au fost gonite de 
lumina reflectoarelor.

Fără îndoială că această între
rupere este pe cît de neașteptată, 
pe atît de neplăcută. Cu toate a- 
cestea, în cele două zile de cînd 
ne aflăm la Praga, atleții noștri 
nu au întrerupt antrenamentele. 
Sîmbătă și duminică toți atleții 
s-au antrenat pe stadionul Stra
hov. Ședința de antrenament 
desfășurată duminică dimineața 
a fost deosebit de interesantă și 
fructuoasă, deoarece atleții ro
mîni s-au întîlnit pe stadion cu 
cîțiva dintre cei mai buni atleți 
cehoslovaci și cu antrenorii a- 
oestora: proaspătul recordman al 
Europei, discobolul Karel Merta, 
soția sa Ștefana Mertova, record
mană a R. Cehoslovace la arun
carea discului, Olga Modrahova, 
Ivan Ulsperger ș. a.

Karel Merta, care împreună cu 
alți atleți terminase tocmai un 
meci de fotbal (discobolul ceho
slovac este un atacant impetuos, 
iute și cu șut necruțător), a 
venit împreună cu antrenorul său 
Iaroslav Fischer la locul unde se 
antrenau aruncătorii noștri de 
disc. Cu multă prietenie ei s-au 
oferit să-i ajute pe tinerii noștri 
atleți, împărtășindu-le din bogata 
lor experiență. Lia Manoliu a 
aflat de la Fischer că în a doua 
parte a piruetei ține piciorul sting 
prea îndoit, lanț care influențează 
în mod negativ asupra execuției 
din momentul final al aruncării.

Karel Merta i-a arătat cam
pionului nostru, Romeo Coveianu,

Bruxelles 
cererile 

societatea 
a fi ca- 
cel 50 de

că procedează greșit începînd pi
rueta într-un ritm prea iute, pen
tru oa apoi să încetinească foarte 
mult. Mihaii Raiica și Melania 
Velfcu a.u fost și ei urmăriți cu 
atenție de cunoscutul antrenor 
cehoslovac Fischer care le->a evi
dențiat calitățile și a insistat a- 
supra lipsurilor, pe care aceștia 
le mai au în tehnică. Antrenorul 
Iaroslav Fischer a fost în tinere
țea sa unul dintre cei mai buni 
alergători cehoslovaci pe 400 m. 
plat. El a partiolpat alături de 
atleții romîni la mai multe con
cursuri, mai cu seamă la tradi
ționalele întreceri ale atlețîlor din 
trei capitale: Praga, Belgrad, 
București. Ultima oară el a fost 
în țara noastră, în septembrie 1947 
(meciul Praga—București). Fi

scher ne-a mărturisit că este im
presionat de tinerețea echipei 
noastre și de progresul pe care 
atleții romîni l-au marcat de a- 
tunci și oînă astăzi. Totodată, Ia
roslav Fincher a avut numai cu
vinte de lrudă și admirație, față 

a ve- 
Cristea,

de excelenta comportare 
chiului nostru atlet Dinu 
pe care-1 cunoaște încă de pe 
vremea cînd concura și 
prin perioada anilor 1936—1938.

In alt colț al stadionului lo- 
landa Balaș se antrenează sub 
îndrumarea prietenei sale, record
mana Cehoslovaciei, Olga Mo- 
drahova. In acest antrenament 
Iolanda Balaș a trecut de mai 
multe ori peste ștacheta înălțată 
la 1,65 m„ arătînd multă ușurin
ță în mișcări și o remarcabilă

el, de

ță în mișcări și o 
constantă în sărituri.

Alergătorii noștri de fond au 
avut și ei prilejul să 
alături de un atlet cunoscut: Ivan

■ Ulsperger. Atletul cehoslovac este 
elev al marelui atlet Emil Zato- 
pek. Și poate tocmai de aceea, 
el aleargă aidoma profesorului 
său, cu numeroase schimbări de 
ritm și... tot at‘t de mult: Uls
perger nu s-a oprit din alergare, 
decît numai după ce lăsase în 
urmă peste 30 kml

se antreneze

In general, deși fiecare arată 
o oarecare nervozitate, totuși an
trenamentele de la Praga s-au 
desfășurat în oondițiuni bune și 
cu multă poftă de lucru.

In acest moment, unul din con
ducătorii noștri mi-a comunicat 
că tocmai avusese o convorbire 
cu atleții noștri aflați la Oslo și 
mă grăbesc să vă comunic noută
țile aflale:

Lotul de șase atleți romîni care 
au participat la tradiționalele în
treceri de pe White City Stadium 
din Londra, a ajuns la Oslo încă 
de vineri. Văzînd întîrzlerea 
noastră, au încercat să obțină 
din partea forurilor sportive nor
vegiene, amînarea cu o zi a me
ciului R.P.R.—Norvegia. Acest lu
cru nu a putut fi însă realizat 
deoarece conducătorii federației 
norvegiene de atletism nu au fost 
de acord cu această amînare. In 
aceste condtțiunl meciul se va 
desfășura totuși în cursul zilei 
de mîine (N R astăzi) cu înce
pere de la ora 19, ora locală 
(ora 20 la București). Faptul că, 
o competiție sportivă, care nu 
se desfășoară totuși în nocturnă, 
începe atît de tîrziu, nu trebuie să 
surprindă pe nimeni, deoarece se 
știe că în Norvegia, în perioada 
actuală, noaptea nu durează de- 
‘CÎt cîteva ore. Astfel, în clipa 
în care stadionul Republicii, sta
dionul Tineretului ca și alte 
stadioane ale tării noastre se vor 
odihni acoperite de întunericul 
nopții, atleții noștri se vor găsi 
la Oslo în plin concurs, cu atleții 
norvegieni.

In momentul acesta avionul o- 
landez a aterizat 
ton a 
însoțit de un 
scăpa.t din pieptul fiecăruia din
tre membrii delegației noastre 
In sfîrșit, călătoria spre Oslo 
poate fi continuată. întrerup aci 
reportajul, deoarece împreună cu 
ceilalți trebuie să mergem să în
deplinim formalitățile de plecare.

TUDOR VORNICU

pe pista de be- 
aerodromului din Praga, 

„uff“ de ușurare

Cupa, Europei Centrale la fotbal
Voros Lobogo,

Prima surpriză în competiția de 
fotbal Cupa Europei Centrale a 
fost furnizată de echipa maghia
ră Voros Lobogo, care a reușit 
să întreacă sîmbătă echipa Hon
ved cu scorul de 5-1 și să se ca
lifice astfel în finală.

După cum se știe, prima întîl
nire a revenit echipei Honved cu 
scorul de 5-2 și se părea că a- 
cest avantaj de 3 goluri îi va 
permite să se califice în 
fără prea mari emoții. In cel de 
al doilea meci lucrurile s-au pe
trecut cu totul altfel spre marea 
surprindere a celor 70.000 de spec
tatori prezenți pe Nep Stadion, 
pentru a urmări întrecerea.

De la început, atacă 
Voros Lobogo și după 30 
de joc tabela de marcaj 
scorul de 3-0 în favoarea 
Voros Lobogo. Scorul este 
în minutul 6 de joc, de către 
Molnar. In min. 15, Kovacs I 
transformă o lovitură de la 11 m.

finală

echipa 
minute 

arăta 
echipei 
deschis

Azi, al treilea meci Slovan

primul finalist
și urcă scorul la 2-0. D:n nou 
Molnar, în min. 36, urcă scorul 
la 3-0. Echipa Honved are o re
venire și în min. 39 Kocsis înscrie 
primul gol al militarilor. Scorul 
reprizei este stabilit de Molnar în 
min. 42, cînd marchează 
al patrulea gol al echipei

După pauză, jucătorii 
Voros Lobogo joacă în 
ritm. In min. 67 de joc, 
I Interceptează o centrare de la 
Simcseak și de Ia 35 m. înscrie 
din voie al 5-lea gol al echipei 
sale.

Jucătorii echipei Honved au o 
revenire puternică, domină în ul
timele 15 minute de joc, însă e- 
chipa Voros Lobogo se apără 
foarte bine și menține rezultatul 
pînă la fluierul final, eliminînd 
î,n felul acesta din competiție e- 
chipa Honved. A arbitrat corect 
Jaroslav Vlcek (Cehoslovacia). 
Primul meci din cadrul finalei se 
va desfășura la Budapesta.

i Bratislava-UD.A. Praga

Cel xde 
sale.
echipei 
același 
Kovacs

0 nouă competiț'e internațională la fotbal

Federația Europeană de Fotbal 
(U.E.F.A.) a hotărît organizarea 
unei competiții internaționale do
tată cu „Cupa Europei**. La a- 
ceastă competiție pot participa e- 
chipe de club care au cîștigat ti
tlul de campioană a țării. In edi
ția din acest an, ținînd seama 
de timpul scurt care a mai rămas, 
federațiile membre ale U.E.F.A. vor 
putea înscrie în competiție orice e- 
chipă vor crede de cuviință.

Meciurile se vor juca sistem 
eliminatoriu tur-retur. In cazul 
cînd rezultatul în cele două întîl
niri va fi de egalitate, se va juca 
un al treilea meci pe un teren 
neutru. Cîștigătorul competiției va 
fi desemnat prin disputarea unui

Europei”
singur meci final. Cele 16 echipe 
participante vor disputa primele 
jocuri în intervalul de la 1 august 
îa 31 octombrie 1955. Cele 8 echi
pe calificate se vor întîlni între 1 
noiembrie 1955 — 1 ianuarie 1956. 
Semi-finalele se vor desfășura în
tre 1 ianuarie — 30 aprilie 1956, 
iar finala între 1 mai — 30 iulie 
1956. Deoarece aceste întîlniri vor 
avea loc în timpul desfășurării 
campionatelor de fotbal din dife
rite țări, U.E.F.A. a propus ca 
meciurile din cadrul competiției 
să aibă loc în cursul săptămînii. 
Federația Europeană de Fotbal va 
fixa meciurile pînă în sferturile 
de finală, meciurile din sferturile 
de finală și semi-finale urmînd să 
fie stabilite prin tragere la sorți.

Cel de al doilea meci dintre 
echipele Slovan Bratislava și 
U.D.A. Praga din cadrul semi-fi- 
nalelor „Cupei Europei Centrale*', 
desfășurat de data aceasta la 
Bratislava, s-a terminat din nou 
la egalitate (2-2). Cei 40.000 de 
spectatori prezenți la joc. au pu
tut urmări o întîlnire spectacu
loasă mai ales prin felul cum a 
evoluat scorul. In 
(U.D.A.) deschide 
ca 4 minute mai

min. 20 Kraus 
scorul, pentru 

tîrziu, Pazdera

< _

Campionatul european
vor intilni peȘahiștii romini

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Federația internațională de șah a 
hotărît organizarea în cursul anu
lui 1955 a campionatului european 
de șah pe echipe, competiție care 
se desfășoară pentru prima oară. 
La acest campionat s-au înscris e- 
chipele a 12 țări europene. Conform 
regulamentului, la început vor a- 
vea loc semifinalele în 4 grupe al
cătuite fiecare din cîte 3 echipe.

Echipa Uniunii Sovietice joacă

să înscrie cel de al doilea gol al 
echipei sale. La reluare, Vican 
reduce scorul în min. 59 trans- 
formînd o lovitură de la 11 m. 
Cu două minute înainte de sfir- 
șitul jocului, Jajcaj înscrie golul 
egalizator.

întîlnirea a fost arbitrată de 
Pribil (Austria). Cel de al treilea 
joc dintre echipele Slovan Bratis
lava și U.D.A. Praga se va des
fășura astăzi la Brno.

de șah pe echipe
cei francezi și iugoslavi

alături de reprezentativele R. P. 
Polone și R. D. Germane.

Șahiștii romîni, vor disputa semi
finalele competiției, în una din cele 
patru grupe stabilite inițial, alături 
de echipele Franței și R. P. F. Ju
goslavia. intîlnirea dintre echipele 
R.P.R. și Franței urmează să aibă 
loc la București, iar meciul dintre 
echipele R. P. F. Jugoslavia și R. P. 
Romîne se va disputa la Belgrad.

(Agerpres)

Redacjia și Administrația, București, str. Const. Miile Nr. 17, telefon 5.30.36—5.30.37 Nr. 1—9—52 STAS 3452—52. Intr. Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu Nr. 23—25 
Abonamentele se fac la oficiile poștale prin, factorii poștali și difuzorli voluntari din întreprinderi.


