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Salutul adresat participanților la Festival
I Ziarul „Festival" care a apărut ieri Ia Varșovia în număr festiv 
! a publicat pe prima sa pagină salutul lui Al. Zawadski, Preșe- 
ț dintele Consiliului de Stat al R.P. Polone, către participanții la 
ț cel de al V-lea Festival al Tineretului și Studenților pentru pace 
Iși prietenie ce se desfășoară în Capitala R.P. Polone. Adresîn- 

du-se tineretului lumii venit de pretutindeni la Varșovia, Al. Za
wadski a spus printre altele:

„Vă salut din toată inima și doresc Festivalului un succes de- I
săvîrșit, pentru ca el să contribuie la întărirea unității tineretului I
din lumea întreagă, să vă aducă noi victorii în realizarea nobilelor !
voastre năzuinți de consolidare a păcii, prieteniei și colaborării între >
popoare, in drum spre un viitor mai bun și spre fericirea tinere
tului".
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Ieri la Varșovia, intr-o atmosferă de cald entuziasm

A început
Și

cel de al V-lea Festival Mondial al Tineretului
Studenților pentru Pace și Prietenie

Toate culorile timpului, ale 
antetul, albastrul mării și minu- 
ita varietate a celor mai fru- 
oase petale de flori s-au strlns 

această după-amiază pe stadio- 
il „Celor 10 ani“ din Varșovia, 
'uturarea steagurilor pe fondul 
rului senin, a batistelor multico
re, aplauzele nesfîrșite care se 
ansformă în utale, întregesc o 
lagine pe care nu o vom uita 
'dedată toți cei care luăm parte 

deschiderea celui de al V-lea 
estival Mondial al Tineretului și 
tudenfilor pentru Pace și Priete- 
ie, de la Varșovia.
Din zorii zilei, Varșovia, orașul 

2 care hitlerișiii au vrut să-l 
eargă de pe fața pămîntului, a 
inoscut freamătul acestei mari 
irbători. La ora 12,30, din zecile 

"3 cămine și cantonamente unde 
nt găzduif i oaspeții Festivalului, 
ornesc spre cele 10 piețe ale 

Jarșoviei tinerii din cele 114 țări 
are se vor întîlni după-amiază 
e stadionul „Celor 10 ani".
Pe trotuoare sute de mii de ce- 

ițeni ai capitalei poloneze sau 
oniți din provincie, aclamă cu 
ntuziasm pe participanții la Fes- 
!Oal.

Se apropie ora 16. Tribunele 
riașului stadion s-au umplut de 
nuli. In sutele de cabine amena- 
ate in pavilionul central al star 
Honului operatorii cinematogra- 
ici și crainicii de radio din 
J.R.S.S., R.P.R., R.P. Chineză,
i.P.  Polonă, R. Cehoslovacă și din 
ilte numeroase țări fac ultimele 
iregăiiri înaintea declanșării apa~ 
atelor lor și a începerii repor- 
ajelor radiodifuzate. Pe calea ten
telor milioane de tineri ver afla 
ist fel cum se desfășoară minu- 
lata demonstrație, se vor simți 
ilături de cei care se îniîlnesc în 
iceastă după-amiază pe stadionul 
ie pe malurile Vistulei. Operatorii 
■rostului de televiziune din Varșo- 
■>ia și numeroși fotografi roiesc 
:a niște albine harnice pe între
gul stadion, fn tribunele acestuia. 
Pe fiecare îi însuflețește aceeași 
vie dorință: cit mai multe ima
gini și cit mai frumoase, care 
să ducă în lume mărturia de pace 
a tineretului lumii, mărturia în
frățirii tinerilor de pretutindeni.

In tribuna centrală iau loc con
ducătorii Partidului Muncitoresc 
Unit Polon, membrii guvernului, 
membri ai Consiliului de Stat al 
R.P. Polone, oaspeții de onoare ai 
Festivalului, membrii juriilor con
cursurilor internaționale ale Fes
tivalului.

La era 16 începe festivitatea 
deschiderii celui, de al V-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților. Coloana demonstran
ților este deschisă de un grup de 
trompeți. Urmează tinere sportive 
poloneze îmbrăcate în minunate 
costume galbene și care se în
dreaptă spre tribuna oficială dă
ruind imense buchete de flori ce
lor aflați în această tribună. Co
loana participant Hor este deschisă 
de un grup alcătuit din conducă
torii celor două mari organizații 
mondiale de tineret: F.M.T.D. și 
U.I.S. Furtuna de aplauze care iz
bucnește din toate colțurile sta
dionului arată încrederea de care 
se bucură aceste două organizații 
în rîndurile tineretului din în
treaga lume, încredere justificată 
de eforturile susținute și Conti
nui ale acestora în vederea apro
pierii, înțelegerii și cooperării ti
nerilor de pretutindeni

încep să treacă delegațiile țări
lor participante la Festival. Pri
vi sînt tinerii din Africa, din Ke- 

nia și Rodesia.
Urmează reprezentanții tineretu

lui din Algeria și Albania. Re
marcăm pe voleibaliștii care ne-au 
vizitat țara de curînd și în frun
tea lor pe antrenorul Niculae 

Terchilă (R.P.R.) care ii va ajuta 
și la Varșovia pe voleibaliștii al
banezi, tot astfel cum a făcut-o 
și în zilele campionatelor europene 
de volei de la București. Trec 
apoi tinerii argentinieni, un grup 
numeros din Australia in care 
recunoaștem pe celebra atletă 
Strickland. O delegație nume
roasă reprezintă tineretul din Aus
tria. Li se citește pe chipuri mîn- 
dria cu care poartă steagul verde- 
alb al Austriei. Este prima mani
festare internațională a tineretului 
la care Austria iși trimite solii 
după încheierea tratatului de 
pace, dovedind tuturor celor pre- 
zenți hotărirea cu cere poporul 
austriac dorește să păș-ască pe 
calea păcii și colaborării interna
ționale. Urmează delegațiile Bel
giei, Burmei, Boliviei și Brazi
liei. In rîndurile acesteia din 
urmă sînt prezenți numeroși ne
gri care execută tradiționalele Ier 
dansuri. Delegația tineretului din 
R.P. Bulgaria poartă o uriașă 
vază de fieri cu splendizi tran
dafiri care răspîndesc în adierea 
dulce a vîntului minunata lor 
mireasmă. Astfel, tinerii bulgari 
au reușit să aducă aci, pe stadio
nul din inima Varșoviei, un colți
șor din scumpa lor patrie. Trec 
acum delegațiile din Ceylon, Chile 
și China Populară. Delegația nu
meroasă a Chinei noi cuprinde 
grupuri de dansatori și dansa
toare, numeroși sportivi. Recu
noaștem pe jucătorii de volei, 
baschet și pe fotbaliștii care 
ne-au vizitat țara. Trec prin fața 
tribunelor delegațiile Danemarcei 
și Egiptului. Din cei 90 de re
prezentanți ai țării de pe malu
rile Nilului 50 sînt sportivi de 
frunte. Privim acum pe reprezen
tanții Ecuadorului și Finlandei. 
In fruntea acestei țări nordice 
merge un car alegoric reprezen- 
tind hotarele Finlandei. Urmează 
apoi un grup de tineri în costume 
naționale și de asemenea un car 
alegoric reprezentind globul pă- 
mîntesc deasupra căruia doi ti
neri își întind mina. Crainica sta
dionului anunță în acest moment 
pătrunderea pe stadion a delega
ției Franței. Cuvintele ei sînt a- 
coperite de ropotele aplauzelor 
zecilor de mii de spectatori. In. 
primele rlnduri pășesc sportivi: și 
sportivele. „Paix. el amltie*. scan
dează coloana. „Pokoj i Przyjazni

. răspund tribunele.
Trec acum delegațiile din Gam

bia, Nigeria, Coasta de Aur, 
Grecia, Guadelupa, Guatemala, 
Haiti și Olanda. După toboșarii 
care deschid coloana olandeză trec 
fete cu saboți. Cu mare entuziasm 
este întîmpinată delegația din 

India. Ea este deschisă de luptă
torul pentru pace Misrilal Jayas- 
wal care trece pe bicicleta cu 
care și-a propus să înconjoare 
lumea. Sute de fotografi se reped 
să prindă această imagine. Ur
mează tinerii din Irak, apoi tinerii 
din Iran care poartă un panou 
pe care scrie în limba franceză: 
„Pace, independență națională, de
mocrație". Urmează delegațiile din 
Irlanda și Israel. Printre cei din 
urmă recunoaștem pe jucătorii de 
volei și baschet care cu trei zile 
în urmă s-au antrenat pe terenu
rile asociației Știința din Bucu
rești. Japonia și-a trimis o dele
gație care poartă un uriaș panou 
pe care stă scris: „Să nu se re
pete Hcroșima". Panoul este în
cadrai de tinere îmbrăcate în fru
moase chimonouri și purtînd um
breluțe fine. Urmărim delegația 
din Cambodgia, Laos și Canada. 
Un grup de fete cu fuste verzi pe 
care sînt desenate frunze de ar
țar ajungînd în fața tribunei se 
opresc și salută cu căldură pe cei 
prezenți. Coreea este reprezentată 

de un grup numeros. Ne reamin
tim că în 195'1 la București mulți 
dintre reprezentanții eroicei Coree 
pwtau uniforma militară, fiind ve- 
niți direct de pe front. Azi, acești 
delegați poartă bogate ghirlande 
de flori. Pe fețele lo' citim bucu
ria celor doi ani de muncă paș
nică.

Defilează acum delegafii din 
Cuba, L’ban, Luxemburg, Mada
gascar, Martinica, Mexic, Mongo
lia. Tineretul din cele două părți 
ale Germaniei a trimis la Festi
val o șingură delegație. Din tri
bune, delegația Germaniei Unite 
este salutată de miile de batist; 
albe, roșii, galbene, portocalii, al
bastre. Trebuie să vă spunem că 
fiecare din cele 42 de sectoare'ale 
uriașului stad:on cuprinde m'i de 
spectatori care poartă batiste de 
aceeași culoare. Așa că stadionul 
apare ca o mare uriașe împărțită 
în fîșii albe, roșii, galbene, porto
calii, albastre, după culoarea ba
tistelor pe care tinerii . polonezi le 
flutură entuziaști. Tinerii germani 
care defilează, scandează cuvin
tele „Pace și prietenie’’ in limbile 
poloneză și germană. Un luptător 
bulgar recunoaște printre cei care 
trec un prieten pe care l-a cunos
cut la recentele campionate mon
diale desfășurate la Karlsruhe. El 
se apropie de tînărul german și-l 
îmbrățișează.

Urmează delegațiile Norvegiei, 
Pakistanului, Statului Panama, 
Paraguayului, Perului, Portugaliei.

Cu vii aplauze este întîmpinată 
delegația tineretului din Republi
ca Populară Pomină. In primul 
rind pășesc șapte tineri care poar
tă scris cu litere împletite din 
minunate flori roșii cuvîntul RO- 
MINIA, Steagul scumpei noastre 
patrii este purtat de maestrul 
sportului Dumitru Constantin. 
Stema țării este susținută de ti
neri muncitori, țărani muncitori, 
studenți, elevi, simbolizind astfel 
caracterul reprezentativ al delega
ției. Urmează un grup de stegari 
printre care recunoaștem pe spor
tivii fruntași Dumitru Cio'ootaru, 
Eustațiu Mărgărit, Francisc O- 
rendi, Vasile Sidea, Pahan, Anto
nescu etc. Apoi, trece un grup de 
fete, îmbrăcate în frumoasele noas
tre costume naționale. Tinerele 
noastre dansează tind trec prin 
fața tribunelor, săltărețele dansuri 
naționale, smulgînd ropote de a- 
plauze. Următorul grup al delega
ției noastre este alcătuit de ase
menea din tinere care susțin ghir
lande de flori pe care se află scrise 
cuvintele „pace și prietenie’’ în 
toate limbile pămîntului. Cînd de
legația noastră ajunge în fața tri
bunei principale, din mijlocul ei 
țîșnește către cer un uriaș balon 
care poartă insigna Festivalului. 
Zeci de mii de perechi <fe ochi îl 
urmăresc cu admirație pînă tind 
se pierde în văzduh. Defilează 
acum sportivii. Iată-i pe cei care 
au dus peste granițele țării glo
ria sportului nostru: Nicolae Lin
ca, Alexandru Popescu, Toma Rei
ter, Matei Gantner, Mircea Anas- 
tasescu și toți ceilalți excelenți 
sportivi ai țării noastre. Ei defi
lează în pas elastic, hotărîți, ară- 
tînd astfel că doresc să reprezinte 
aci la Festival cu toată cinstea ti
neretul sportiv al Republicii Popu
lare Romine. Grupul tineretului 
romln este încheiat de o coloană 
de stegari.

In coloana defilanților se află 
acum delegațiile Sudanului, Sue
diei, Siriei, Elveției. Tinerele el
vețiene trezesc admirația tribune
lor prin costumele multicolore, de 

o rară frumusețe, pe care le 
poartă.

In stadion intră acum delegația 
tineretului din Ș.U.A. In momen
tul in care ajung în fața delega- 
ților tineretului din R.P. Chineză, 
tinerii americani se îndreaptă că
tre tinerii chinezi și îi îmbrăți
șează în aplauzele frenetice ale 
spectatorilor.

Iată acum pe tinerii din Jamai
ca și Anglia care prezintă două 
ansambluri de dansuri deosebit de 
pitorești prin varietatea costume
lor și originalitatea dansurilor. 
R. P. Ungară este reprezentată 
de tineri îmbrăcafi în frumoase 
bluze albastre fiecare purtind cite 
un steag cu culorile naționale al; 
Republicii Populare Ungare. După 
tinerii maghiari defilează delega
țiile din: Uruguay, Italia — în 
grupul căreia se află numeroși re
prezentanți ai organizației mun- 
citorilcr italieni U.ISP. In mo
mentul în care delegația Vietna
mului trece prin fața tinerilor 
francezi, aceștia- izbucnesc in stri
găte entuziaste: „Vive le Viet
nam".

Ropote prelungite de aplauze sa
lută intrarea pe stadion a delega
ției tineretului sovietic. Steagul 
Uniunii Sovietice este purtat de 
maestrul sportului și recordman 
mondial Krivonosov. In dreapta și 
stingă lui pășesc renumitele spor
tive sovietice Galina Zîblna și Ni
na Ponomareva. Zeci de tineri și 
tinere defilează acum purtînd o 
uriașă stemă a U.R.S.S. Un mo
ment emoționant: în clipa în cor? 
ajunge in fața tribunei principale, 
delegația tineretului american a- 
leargă și îmbrățișează pe sol i ti
neretului sovietic. Este un entu
ziasm de nedescris. Defilarea se 
întrerupe. Urale extraordinar; de 
o intensitate deosebită, care vin din 
tribune și de pe stadion, salută 
acest gest, care simbolizează do
rința de pace a popoarelor. In 
grupul sportivilor sovietici distin
gem numeroși recordmani mon
diali și sportivi de mare valoare. 
Cunoscuții atleți Lituev, Ignatiev, 
atletele Vinogradov, Ermolenko, 
Golubniceaia etc., luptătorii care 
au cucerit numeroase titluri mon
diale, echipele de volei, baschet etc. 
defilează prin fața tribunelor în- 
tîmpinate de aplauze și strigăte 
de admirație.

Uriașa defilare a delegațilcr ță
rilor participante la Festival este 
încheiată de reprezentanții țării 
gazde: delegația tineretului. din 
R. P. Polonă. Tinerii polonezi 
poartă frumoase buchete de flori 
pe care le agită atunci cînd pă
șesc prin fața tribunelor. Zecile de 
mii de delegați îi întimpină cu 
bucurie și dragoste, salutlnd în ei 
pe reprezentanții unui popor care 
muncește cu abnegație și entu
ziasm, spre a-și reclădi (ara, spre 
a o face mai frumoasă, mai feri
cită.

Ia cuvîntul acum Bruno Bernini, 
președintele Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat, președin
tele comisiei de organizare a ce
lui de al V-lea Festival al Tinere
tului și Studenților pentru Pace și 
Prietenie. El spune printre altele: 
„Sînt bucuros să vă salut și să 
vă urez bun venit aici, în Varșo
via, capitala noii Polonii. Indife

rent de convingerile politice, creă
ri in țe religioase, civilizație și cUl- 
țu-ră, voi care veniți din toate col
țurile lumii vă exprimați aici do
rința de pace și prietenie. Festi
valul nostru arată că toți oameniR 
care locuiesc pe planeta noastră! 
doresc pacea". In continuare, prej- 
ședințele Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat mulțumește: 
tineretului polonez pentru efortu-c 
rile depuse, pentru grija și dra
gostea cu care a pregătit și a.: 
primit pe reprezentanții tineretu-*- 
lui din lumea întreagă.

Vorbește apoi Iosif Cyrankie— 
wiez, președintele Consiliului de- 
Miniștri al R. P. Polone. >

Adresîndu-se celor prezenți l<t- 
festivitatea de deschidere a Festi
valului, el a arătat bucuria po- 
porului polonez de a putea găzdui: 
o astfel de manifestație interna
țională. El a spus că pămîntul Po
loniei și poporul ei au cunoscut 
urgia războiului ale cărui urme se- 
mai văd și astăzi. Din această- 
cauză poporul nostru dorește săi 
trăiască în pace și colaborare cu.: 
toți cei ce iubesc pacea și de a— 
ceea sîntsm alături de toți cei' 
care luptă pentru interzicerea aro
melor de distrugere în masă. So
lidaritatea tineretului mondial șC 
lupta sa sînt o puternică contri
buție la reușita acțiunilor lagăru
lui păcii. Apoi, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polo^ 
ne s-a referit la succesele recentei 
Conferințe de la Geneva pe care
le consideră drept succese ale tu
turor celor ce iubesc pacea dinln-*- 
ireaga omenire. ț

Președintele Consiliului de Mi-1- 
niștri al Republicii Populare Polo-? 
ne rostește în limbile franceză! 
rusă, engleză, germană și polonă: 
cuvintele „Trăiască pacea și prie
tenia", și întreg stadionul răsună' 
de un tunet de aplauze. In aceea
și clipă, deasupra stadionului se- 
ridică un stol uriaș de porumbeC 
albi, simbolul păcii. 1

In momentul următor intră pe- 
stadion Ștafeta Tineretului purtînct 
mesajele tineretului din cele cinici 
continente.

Bruno Bernini, președintele 
F.M.T.D. declară apoi deschis cel 
de al V-lea Festival Mondial af 
Tineretului și Studenților pentru: 
Pace și Prietenie. Sunete de trom-1 
petă marchează acest moment so
lemn.

Mulțimea Intonează apoi într-un 
glas imnul F.M.T.D. în timp cepe 
un uriaș catarg se ridică steagul 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat. Salve de tun marchear 
ză această clipă solemnă, iar din 
ghiulelele care se sparg deasupra 
stadionului, coboară prinse de 
uriașe parașute multicolore, stea
gurile F.M.T.D., U.I.S. și al R. P- 
Pblone, precum și steagurile celor 
114 țări participante la Festival.

Măreața festivitate de deschide-1 
re a celui de al V-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenți-, 
lor pentru Pace și Prietenie este 
încheiată de o splendidă demon-1 
ștrație executată de ansamblul de 
dans al tineretului polonez. El e- 
xecută un dans din regiunea Cra
covia și apoi minunata poloneză 
a lui Chopin.

Pînă seara tîrziu, în _ orașul 
Festivalului au răsunat cîntecele, 
iar pe principalele piețe și străzi 
tinerii s-au prins in dansuri sim-t 
botizînd prietenia, pacea.

TUDOR VORNICU 
1ACINT MANOLIU



Mi-ne: primele întreceri atletice
Concursul de atletism din ca

drul Jocurilor Internaționale Prie
tenești stîrnește un interes deose
bit și pe drept cuvînt: în cadrul 
lor vor evolua unii dintre cei mai 
buni atleți ai lumii, astfel că în
trecerile de la Varșovia pot fi 
considerate cel mai important 
concurs atletic al anului. Alături 
de cei mai valoroși atleți din 
U.R.S.S, R.P. Ungară, R. Ceho
slovacă, R.D. Germană, R.P. Po
lonă, R.P.R. etc., vor evolua pe 
pista stadionului Armatei Polone 
(C.VV.K.S.) o serie de atleți de 
renume mondial din America, 
Australia, Africa etc.

A sosit, printre alții, recordma
na mondială și campioana olim
pică Shiriey Strickland (Austra
lia). De asemenea, se găsesc la 
Varșovia cunoscutul semi-fondist 
Ramon Sandoval (Chile), ca și 
compatriotul său, aruncătorul de 
disc Haddad, care a înregistrat 
de curînd, performanța de 47,15 
m. In afară de aceștia au sosit 
și mai sint așteptați și alți atleți 
de renume mondial.

Vă prezentăm mai jos progra
mul primei zile de întreceri atle
tice, 2 august :
i wa 10: lungime (b) — califi

Varșovia cu o zi înghițea deschiderii Festivalului
VARȘOVIA (prin telefon de la 

wji1 din trimișii noștri). —
Privită noaptea dsn avi-cn Var

șovia oferă ochilor imaginea de 
Ibasni a miilor de Lumini multico
lore care srtiipesc ca niște stele 
în marea de întuneric.

De departe vezi profilîndu-se pe 
orizont uriașa clădire a Pafiataluii 
Crttarai, căreia ncmtiniăratete 
becuri electrice îi dau un aspect 
cu filigran.

Aterizăm cu o precizie de cea
sornic la cinci ere după idtcri.area 
d n București. Pe aeroport o ita- 
minație orbitoare n» vestește apro
pierea reporter Hor cinematografici, 
Remreeettfeatiiva de fotbal a Bucu- 
reștakii, cu care am făcuit decla
sarea, se află în teențte twtaror, 
fiind' «xnsăftenată printre favoritele 
turnouil'ia. Primele interviuri i se 
'iau tînăratai nostru înotător Ale
xandru Popescu, ale cărui rezu fa
te sî.nt cunoscute aci și .a cărui 
Luptă cu maghiarul Tucnpek și so
vieticul S'.irujanov este aștepta! ă 
cu nerăbdare, în calmi probed die 
100 m. ftature.

Diair iadă că bîzîital caracter îs jic 
tail aparatelor cinematografice a 
încetat și, peste cîteva ctliipe, stră
batem în goana aataBCibitaiai 
străzile Varșoviei.

Fusesem în capitala R. P. Po
lone cu doi ani în urmă, di;>r măr- 
tanisesc că am recunoscut ou greu 
orașul. Atîtea noi clădiri au «pă
rut ea din pămînt.

In oraș domnește o atmosferă 
sărbătorească. Mii die draipefie, fa- 
ntaane, pancarte și afișe mtrțfico- 
lore îți fură privirea. Oprim pentru

Ceea ce nai știa AI. Popescu
■ Cîțiva dintre sportivii români au 
«osit la Varșovia pe calea aerului. 
Printre aceștia se afla și campio
nul nostru de natație Al. Popescu, 
reținut în București de examene. 
Odată ajuns la Varșovia el a cău
tat să afle cum a decurs călătoria 
colegilor săi de sport, care aiu că
sătorit cu trenul, AVircea Popescu, 
din lotul echipei de tenis de masă 
și fost... înotător i-a prezentat, ta 
puține cuvinte, prietenului său, im
presii din călătoria cu trenul nr. 3 
al Festivalului,

„Drumul cu trenul a durat două 
zile și o noapte. Departe de a fi 
obosi'or el a însemnat pentru noi 
un prilej de a ne cunoaște prie
tenii de peste hotare, un prilej 
de necurmate surprize. Cum 
am pătruns pe păm'ntul Unga
riei, am fost intimpinați de nu
meroși tineri maghiari și de un 
taraf care a executat frumoase 
vintece populare rominești. După 
“ am părăsit statia orașului M.

care —, greutate (b) calificare, 
disc (f) calificare; ora 14,30: 
110 m. g. serii, lungime (b) fi
nală, greutate (b) finală; ora 
16,55: 100 m. (b) serii; ora 17,35: 
80 m. g. (f), serii; ora 18: disc 
(f) finală; ora 18 20: 800 m. (f) 
serii; 18,35 : 800 m. (b) serii;
18,55 : 80 m. g. finală; ora 19,05 : 
100 m. (b) serii; ora 19,25 : 10.000 
m. finală.

Pentru calificarea în proba de 
înălțime bateți a fost stabilit stan
dardul de 1.85 m. iar pentru sări
toare 1.48 m. La săritura cu pră
jina standardul este 4.00 m.

In finala probei de 800 m. bă
ieți vor intra primit 3 clasați în 
cele trei serii. La 1 500 m. se vor 
alerga trei serii, urmînd ca primii 
4 clasați în f'ecare serie să se 
califice în finală. In proba de 
3090 m. obstacole concurenții sint 
împărțiți în două seri', în f nală 
alergînd primii 6 clasați în fie
care serie. Probele de 5.000 și 
10.000 m. se dispută direct finală. 
In proba de 800 m. femei, în ca
zul că vor fi mai puțin de 12 con
curente se va a'erga direct f nală. 
In caz contrar re vor alcătui două 
serii urmînd să alerge în finală 
primele 6 clasate din fiecare serie.

o clipă în fața unui loc deosebit 
da semnificativ. Pe fondui unor 
ruffle, imagine tristă a trecutului, 
se află desemnată <y bombă, iar 
dedesubt scrie: „NU!” Poporali po
lonez și ală'wi die el popoarele 
lumii sînt hotărîte ca nocicdată ca
sele ș.i construcțiile să nu mai fie 
transformate în astfel de ruine si
nistre.

Complet refăcută a fost sitr. 
Nowii Swliat. Artera principială a 
Varșoviei impresionează prin ar
monia modemelor constnucții, prin 
magazinele frumoase, refăcute 
după război.

Un bulevard larg a devenit a- 
cum ulica Marszalkowska. In apro
pierea ei a fost înăiLțiat hor.ciol 
Var șovia, acum central die presă 
al Festivairuilui ' și aii întâlnirilor 
sportive. Hotelul Varșovia este o 
clădire modernă, cu 12 etaje, con
fortabil amenajată. In holul ei pot 
fi întâlniți peste 400 de ziariști și 
numeroși reporteri fotografi și ci
nematografici vcniiți să .relateze 
marele eveniment ce, se petrec" în 
capitala Varșoviei. La dispoziția 
ziariștilor se află un excelent ser
viciu telefonic oare leagă Varșovia 
direct cu toate marile capitale eu
ropene. Pentru inform area repre- 
zendaniți’cr presei se editează aci 
un. buletin în 5 limbi.

Desigur că al atari de toate a- 
cesitea noile construcții și aimonia- 
jări sportive din Varșovia rețin a- 
tenția oaspeților Poloniei dim »- 
lete Festivalului, chiar mal înotete 
ca semnalul deschiderii întreceri
lor sportive să fi fost dat.

V. CHIOSE

Rakosi am pătruns in R. Ceho
slovacă. La punctul de frontieră 
o fanfară se afla pe peron și in
tona un marș. Apoi, am avut plă
cuta. surpriză de a asculta la pu
ternicele megafoane un clntec 
foarte răspindit și iubit la noi: 
Marinică! Cînd trenul s-a pus in 
mișcare, aceleași megafoane ne-au 
transmis în limba romînă: „Drum 
bun, dragi prieteni și succes la 
Festival!" In celelalte gări de pe 
teritoriul R. Cehoslovace am pri
mit cadouri, fieri, dulciuri, pachete 
cu alimente și cărți pcș'a’.e ilus
trate pentru a le trimite celor de 
acasă.

In Polonia am ajuns vineri. De
legata tineretului polonez care 
ne-a întimpinai a executat fru
moase jocuri populare poloneze și 
rominești. Peronul din Zebrzy- 
dow'.ce devenise o adevărată sce
nă. La Varșovia am fost primiți 
intr-un cadru festiv de conducă
tori ai soortului polonez", ’ \

IN PRIMA ZI,
VARȘOVIA (prin telefon de 

la unul din trimișii noștri).
Plecată din (ară in cursul 

diminefii de joi 28 iulie, dele
gația sportivilor R. P. Romi
ne a ajuns la Varșovia în sea
ra zilei de vineri 29 iulie. Pe 
peron se aflau reprezentanți ai 
mișcării de cultură fizică și 
sport din R. P. Polonă. Cuvin- 
lul de primire a fost rostit de 
președintele Comitetului pen
tru cultură fizică și sport din 
(ara prietenă. Din partea spor
tivilor romîni a răspuns con
ducătorul delegației, tov. Ma- 
nple Bodnăraș, președintele 
C.C.F.S. din R. P. Romînă.

îndată dună- sosirea la Varșovia 
membrii delegației sportivilor ro
mîni s-au îndreptat spre unul din 
cele mai noi cartiere ale capitalei 
poloneze: Kalo. Acolo într-o clă
dire din cărămidă roșie, ca dealt
fel toate celelalte dimprejur, sînt 
găzduiți sportivii noștri. Deși, din 
cauza cărămizilor netencuite, clă
direa pare că este neterminată, 
totuși în interior ea este pe deplin 
gata, iar tinerilor sportivi romtni 
nu le lipsește nimic din confor
tul pe care îl cere o odihnă și o 
ședere plăcută. In vecinătatea 
cantonamentului nostru sînt ca
zați sportivii bulgari și italieni. 
De altfel, imediat după instalare, 
mulți dintre reprezentanții noștri 
care au susținut întâlniri cu spor
tivii celor două țări au pornit să-i 
caute la cantonamentele 'respecti
ve. O revedere plăcută a fost în 
special aceea a luotătorilor noștri 
cu cei bulgari și cea a fotbaliști
lor care vor reprezenta capitalele 
R.P.R. și R.P.B. (ambele forma
ții au aflat cu bucurie că vor a- 
vea prilejul să se întâlnească în 
cadrul aceleiași serii a competi
ției de fotbal penf-u desemnarea 
unuia dintre semifinaliști). Din 
păcate, fotbaliștii bucureșteni au 
avut doar un scurt răgaz pentru 
a schimba diferite impresii cu ju
cătorii bu'gari, deoarece ei au si 
părăsit Varșovia îndreptîndu-se 
snre Wroclaw unde urmează să 
susțină primul It meci în compa
nia unei formații din R. D. Ger
mană.

Odată instalați în cantonament, 
sportivilor noștri nu le-a mai ră
mas decît grija reluării pregătirii 
întrerupte pentru două zile. Am 
pornit și noi împreună cu ei „în 
turneu" pentru a-i vedea la lucru 
și pentru a face cunoștință cu 
unele din bazele spartive ale Var
șoviei.

DOUA ORE DE ANTRENAMENT 
PENTRU JUCĂTORII DE TENIS 

DE MASA

Foarte fericiți au fost compo- 
nenții lotului nostru de tenis de 
masă cînd au aflat că atît an
trenamentele lor cit și meciurile 
turneu'ui vor avea loc într-una 
din cele mai noi și mai frumoase 
construcții ale Varșoviei : Palatul 
Culturii, terminat de curînd de 
către vrednicii constructori sovie
tici și dăruit poporului polonez. 
Toma Reiter, transformat în an
trenor. a sunravegheat jocurile ce
lorlalți patru colegi ai săi : Paul 
Pesch, Mircea Popescu, T. Haras- 
tasi și M. Gantner. Condițiile de 
joc sînt foarte bune. Tribunele 
sălii pot cuprinde' 1.500 de spec
tatori. Tot într-una din sălile Pa
latului Culturii se vor întrece și 
halterofilii. La una din mesele de 
joc ale sălii de tenis de masă s-au 
antrenat odată cu românii și re
prezentanții Japoniei. După cum 
am putut afla, cel mai bun dintre 
ei a reușit să se claseze pe locul 
doi în campionatele naționale ale 
Japoniei, după celebrul Tanaka.

REPREZENTATIVA
In turneul de fotbal

BIIOREȘTI IHTOEȘTE EOHIPA STADLAO
La întrecerile de îotba' afe Fes

tivalului participă 15 ech’pe, ma
rca majoritate reprezeniînd d fe
rite orașe ale Europei, Africii și 
Asiei. Printre ele, sînt două d n- 
tre cele mai puternice echipe ale 
campionatului belgian, F. C. Liege 
și Beerschoot.

Organizatorii au stabilit ca e- 
chîpcle să fie împărțite, prin tra
gere la sorți, în 3 serii a cite 
4 echipe și o serie de 3 echipe.

Sorții au stabilit următoarele 
serii; „

CU SPORTIVII ROMÎNI LA VARȘOVIA
Au mai fost prezenți la antrena
mente și binecundscuții jucători 
cehoslovaci Stipek și Viha,nov- 
sch.i, valoroșii Amouretti, Hage- 
nauer și Salla (Franța) ca și en
glezul Craigie. De multă popu
laritate se bucură scoțianca Elliot, 
care a cucerit pînă acum de două 
ori titlul de campioană mondială 
la dublu femei.

In fine, trebuie să spun că o 
singură zi ne mai desparte de pri
mele jocuri de tenis de masă. 
Tragerea la sorți se va face mîine 
(n. r. astăzi), iar marți adversarii 
vor fi prezenți la mese.

VOLEIBALIȘTII ȘI-AU RETN- 
TÎLNIT PRIETENII

Pe voleibaliștii romîni i-am gă
sit la terenul Budowlan.i, în di
mineața zilei de sîmbătă. Cei 11 
jucători l-au primit printre ei și 
pe antrenorul Sot-ir și, împărțiți 
în două formații, au susținut trei 
seturi. O bună dispoziție au mani
festat Ștefan Roiman, căpitanul e- 
chipei și Horațiu Nicolau. Tre- 
cînd peste emoțiile primei depla
sări au jucat bine'și tinerii Der.ji 
și Chezan. Voleibaliștii își vor 
susține jocurile aci. Există două 
terenuri cu tribune centrale și alte 
.6 terenuri pentru antrenamente și 
meciuri mai ușoare. O plăcută 
surpriză au avut jucătorii dințara 
noastră atunci cîn.d au întâlnit pe 
voleibaliștii austrieci. Austriecii, 
au deplasat la Varșovia trei for
mații : echina B a Austriei, Olym
pia 33 — formație de club — și 
AKKU — reprezentativa unei fa
brici de acumulatori. Printre ju
cătorii austrieci se află și cîțiva 
dintre cei care au participat la 
Campionatele euronene de la Bucu
rești : Iosif Schmidt, Franz Wolf- 
schutz, Walter LTtrada și alții. Din 
discuțiile purtate de jucătorii noș
tri cu cei austrieci .a reeșit că a- 
ceștia au fost plăcut impresionați 
de organizarea Campionatelor eu
ropene, că experiența căpătată la 
București le-a folosit enorm și că 
dorința lor este aceea de a con
tinua să învețe cît mai mult în 
volei (așa și explică ei prezenta 
la turneul din cadrul Festivalu
lui).

REEDITARE A C * MPIONATEI OR 
EUROPENE DE BASCHET

In sala Torwar. locul de desfă
șurare a turneului de baschet, 
jurătorii noștri au executat sîm
bătă primul lor anteenament. sub 
supravegherea antrenorului Vaste 
le Popescu. Acesta a urmărit aco
modarea lotului cu terenul si pre
cizia în aruncările la coș. Fată de 
echina care ne-a renrezen.tat Ia 
Budapesta la recentele campiona
te euronene, lotul nos'rti prezmtă 
cîteva elemente noi : Grigore Cosr 
te'cu, Borbeli și Nedelea.

In ceea ce privește participarea 
la competiția de baschet rnu se în
registrează decît o absență : aceea 
a campionilor Europei, jucătorii 
maghiari. Totuși turneul nu va 
suferi prin aceasta, deoarece la 
startul întrecerii este prezentă o 
altă formație de valoare : aceea a 
Egiptului, care nu a fost la Buda
pesta. Pentru astăzi (n. r. ieri) 
a fost anunțată sosirea echipei 
Franței. In Test, toate țările par
ticipante la campionatele de la 
Budapesta sînt aci : U.R.S.S.,
R. P. Bulgaria, R. P. Polonă etc.

LOTUL SPERANȚELOR

Așa poate fi denumit lotul re
prezentanților noștri la tenis. In
tr-adevăr, Julieta Namian, Vasiile 
Serester, Al. Bardan și St. Geor
gescu sînt cei care vor purta pe 
piept culorile țării noastre în în
trecerile de la Varșovia. Tînăra

SERIA A : Pekin, Varșovia, Karl 
Marx Stadt, F. C. Llege.

SERIA B : Budapesta, Viena, 
Staltoogrod, Berlin.

SERIA C : București, Stadlati, 
Sofia, Beerschoot.

SERIA D: Praga, Cairo, Ti
rana.

Iată și programul jocurilor de 
astăzi, prima zi a competiției de 
fotbal : VARȘOVIA : Pelcn-Varșo
via; LODZ: Karl Marx Stadt-F. C. 
Liege ; KRAKOW1A : Budapesta- 
Viena ; CHORZOW: Stalinogrod- 

Julieta Namian ne spunea de al 
fel: „Șanse pentru locuri de frui 
te nu avem în mod normal, deo. 
rece vor fi prezenți foarte mul 
dintre cei mai buni jucători i 
tenis, majoritatea cu o experienj 
mai bogată decît a noastră în pr 
vința meciurilor international 
Asta nu ne va împiedica să lu) 
tăm cu ardoare pentru a face t< 
ceea ce este posibil pentru onoare 
culorilor noastre naționale. Ic 
dacă vom ieși din cursă la un nu 
ment dat, tot nu ne vom deșeuri 
ja, ei vom deschide ochii ma. 
pentru a învăța și noi din cele p 
care avem prilejul să le vedei 
la Varșovia". Antrenamentul est 
condus de Marin Bădin, care ar 
în vedere acomodarea jucătorilr 
noștri cu mingile Dunlop (în țar 
eî au folosit mingi Slasenger).

FOTBALUL IN ATENȚIA 
TUTUROR

Poate că acest lucru nici n-a 
mai trebui reamintit. Se știe cl 
de popular este fotbalul pretutin 
den.i și, ținînd seama de valoare 
echipelor participante la Festiva 
interesul publicului polonez apar 
pe deplin justificat. Puțin înain 
tea sosirii fotbaliștilor romîni, a 
terizaseră la Varșovia componența 
formației belgiene Royal Beers 
chot A. C., care activează în pri 
ma divizie. Deși în prezent echin: 
nu deține un loc de frunte în cla 
sament, fapt exolrcat și de reîm 
prospătarea lotului cu numeroș 
tineri, totuși nu se poate trece ci 
vederea peste palmaresul imnre 
sionant al acestui club care dețin» 
un frumos record : cucerirea de 7 
ori a titlului de camoioană a Bei 
giei. Din lot fac parte celebrii in
ternaționali : Koppens. centrul a- 
tacant al naționalei Belgiei ș 
Vlicrs. r
CITE PUȚIN SI DESPRE CELE

LALTE LOTURI

e In sala Casei de cultură a ti 
neretului (M.D.K) s-au antrenai 
sîmbătă dimineața luptătorii ro- 
rhîn-i. Aci vor putea urmări în
trecerile numeroși spectatori, del 
oarece meciurile se vor disputa si
multan pe două saltele.

» Gimnaștil au fost si ei prezent 
la locul întrecerilor lor care vor 
începe miercuri. Pe stadionul Ko- 
lejarz, ei au avut bucuria să-i 
vadă la lucru pe celebrii reprezen-' 
târliți ai gimnasticii' sovietice : Șa- 
hlin. Ciukarin și Muratov, dețină
torii necontest aii ai supremație' 
mondiale în gimnastică.

ȘI UN CAPITOL SPECIAL

No referim la momentul sosirii- 
atleților romîni care _ au usu®t’,Tjut 
la înconutul acestei săotămîni 
(n. r. 25. 26 iulie) un meci cu e- 
chWrie Norvegiei, la Oslo.

Puternica și calda manifestați" 
de simpatie de care s-au bucurat 
acești sportivi și în soecial tînăra 
maestră a sportului Iolanda Ba
laș, realizatoarea unu.i excepțional 
record la săritura în înălțime, a 
dovedit nu numai prețuirea pe. 
care sportivii o dau celor mai buni 
dintre ei, dar și înaltul lor patrio
tism, făcîndu-i pe cei sosiți de la 
Oslo să simtă ceva din căldura cu 
care întregul nostru ponor îi în
conjoară ne reprezentanții săi 
sportivi care lu^tă cu cinste neste 
hotarele țării. Performanta lolan- 
dei R^tes si victoria echinei noas
tre de atletism asunra unei forma
ții puternice ca cea a Norvegiei, 
cons^tine. așa cum ne-au asigurat 
multi dinCre sportivii romîni aflati 
te V’/șovia, un viu îndemn pen
tru fiecare dinte» ei în obținerea 
unor rezultate cît mai valoroase.

IACINT MANOLIU

Berlin ; WROCLAW : București- 
Stadlau ; GDANSK : Praga-Cairo ; 
OPOLE : Sofia-A. C. Beerschoot.

A doua etapă din cadrul jocu
rilor în serii va avea loc la 4 
august. După terminarea turneului 
seriilor, prima clasată din fie

care serie va intra în semi-fina- 
lele turneului, iar învingătoarek 
din semi-finale își vor disputa 

finala întrecerii, programată pen
tru 13 august cu ocazia solemni
tății de închidere a Jocurilor Spor-, 
tive.



Gabriel Moiceanu (Progresul) 
din nou campîcii republican la fond 
Titlul de campioană a fost ciștigat de Herta Schuster 

(Fl. roșie Orașul Stalin)
Cicliștii pornesc la drum pe un 

soare puternic. Ei vor da lunta 
pentru titlul de campion republi
can la fond pe o distantă de 200 
km. (București-Breaza-București). 
După aproape o oră de rulaj, L. 
Zanoni, Călin Tudose, C. Istrate și 
1. Sima sînt angrenați într-o bus
culadă la km. 40 și pierd m'nute 
prețioase. Grupul de cicliști, și așa 
destul de restrîns, se vede lipsit de 
cîteva elemente valoroase care pu
teau mări combativitatea pluto
nului. Cicliștii trec ca vijelia prin 
Ploești, dar odată ieșiți din 
oraș, încetinesc alura. Sarco G;gna- 
vorian și Hermeziu restabilesc le
gătura cu plutonul. Ion Vasile um
flă un cauciuc și după o goană de 
5 km. de unul singur reintră în 
pluton. Tot la ieșirea din Ploești. 
Călin Tudose și C. Istrate refac 
handicapul. I. Sima, cu furca

La capătul întrecerii care i-a 
adus din nou titlul de campion 
republican de fond la ciclism, 
tînărul Gabriel Moiceanu (Pro
gresul) ne-a declarat:

— Sînt fericit că victoria 
mea de azi coincide cu ziua în 
care s-a deschis cel de al V-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților de la Varșo
via. închin victoria mea de azi 
acestei mărețe sărbători a pă
cii și a tinereții .

strîmbată, abandonează, iar ma: iîr- 
ziu. Victor Georgescu îl imită. Mai 
sînt 30 de km. pînă la punctul de 
întoarcere și cronometrele nu ne 
dau vești prea bune. Există toate 
posibilitățile ca media orară, ne
cesară pentru cucerirea titlului re
publican (37 km.) să nu poată fi 
atinsă. In nlus, plutonul se vede 
lipsit curînd și de serviciile lui C. 
Istrate și L. Zanoni care renunță 
la cursă din cauza unor defecțiu
ni mecanice, lată însă că la km. 88 
Gabr’el Moiceanu (Progresul), 
campionul de anul trecut la a- 
ceastă probă, dă semnalul bătăliei. 
El evadează avînd în ..coaliție" pe 
Mihăilă (Constructorul) și I. Con- 
stantinescu (C.C.A.). Cei trei ci
cliști acționează destul de bine și 
își măresc necontenit avansul față 
de pluton. La întoarcere, la Brea

---------- _

Concursul republican de călărie de ia Brăila
BRĂILA. (Prin telefon de la tri

misul nostru).
Ieri, au luat sfîrșit, la Brăila, 

întrecerile din cadrul concursului 
republican de călărie la care au 
luat parte numeroși fruntași ai 
acestui sport. Concursul a în
semnat un bun prilej de verificare 
a sportivilor participanți și, în 
același timp, un puternic mijloc 
de popularizare a sportului că
lare.

In proba de dresaj categoria 
„I“, Gh. Negoiță (Diițamo) și 
Petre Roșea (Recolta) și-au îm
părțit primul loc cu cîte 133,66 
puncte. Pe locul III: Gn. Soare 
(Dinamo) pe iapa Amalia. Con
cur: n<t în afară de concurs, î. 
Budișan (Dinamo), pe balul Ar
gint, a realizat 149,66 puncte. 
Proba rezervată militarilor în ter
men a revenit tânărului călăreț 
V. Pinciu care, pe calul Odobești, 
a terminat parcursul cu 0 puncte 
penalizare; timp: 1,08,9. Dumitru 
Hering (pe calul Piulița) și V. 
Pinciu (pe calul Odor). au ob
ținut cele mai puține penalizări 
în proba de obstacole Categoria 
„1“ Pe locul III: Recer Oscar 
(Dinamo). Proba de obstacole ju
niori și fete a fost cîștigată de 
Gr. Lupancu (Recolta) pe Ali- 
da cu 0 pct. penalizare; timp: 
46 sec. (manșa I-a) și Maria Bă- 
descu (Diiiamo) pe Șerbănița cu 
0 pct. penalizare; timn: 54,3 sec., 
(manșa a Il-a). Gh. Negoiță (Di
namo) pe cailul Șerbănița a ter
minat învingător în proba de ob
stacole categoria „U“ cu 0 pct. 
penalizare, timp: 1,00,1. Deosebit de

D. Sulică (Dinamo) a ciștigat „Cupa de vară” Ia schi
Ieri s-au desfășurat pe traseul 

din Vadea Albă întrecerile de 
schi din cadrai „Cupei de vară”.

S-a desfășurat o probă de sla
lom (două manșe), pe o distanță 
de 400 metri cu 50 de porți. Ză
pada bună și timpul frumos au 
contribuit la succesul acestei com
petiții, care a fost cîștigată de 
Dumitru Sulică (Dinamo). El a 
realizat 109 secunde 8 zecimi, acu- 
piulînd avantajul hotărâtor în 

za, ei au un avans de trei minute. 
Șerban (C.C.A.) abandonează iar 
Șt. Sebe (Progresul) sparge. Pes
te cinci km. primim vestea că și 
Călin Tudose (Progresul) a renun
țat la cursă. începe să plouă și lu
crul acesta se dovedește un ajutor 
pentru cicliști, care luptaseră din 
greu cu canicula.

Plutonul acționează mai organi
zat. Se remarcă tinerii cicliști de 
la Orașul Stalin: R. Klein, Kamer, 
precum și Gignavorian, care agită 
mereu plutonul. Trecînd la reîn
toarcere prin Ploești grupul de 13 
cicliști se apropie tot mai mult de 
cei trei din frunte, deși G. Moicea
nu face eforturi considerabile să 
mențină avansul. La 16 km. de 
București, Mihăilă nu mai poate 
ține cadența, iar Moiceanu și Con- 
stantinescu sînt și ei ajunși mai 
tîrziu. Plutonul nu cunoaște însă 
obișnuita perioadă de acalmie. R. 
Klein fuge urmat de St. Porecea- 
nu iar G. Moiceanu și I-. Constan- 

tinescu le prind ..urma". Plutonul 
îi ajunge însă, după doi km. La 9 
km. de sosire, lupta e foarte îndîr- 
jită. Klein, Moiceanu și Porecea- 
nu evadează iarăși, iar C. Dumi
trescu și N. Maxim îi ajung. Gru
pului de cinci i se alipește Gig
navorian, Constantinescu și C. Dat- 
cu. Sprintul e cîștigat de G. Moi
ceanu care cucerește astfel, din 
nou, titlul de camp:on republican 
la fond. O victorie muncită și pe 
deplin meritată. Iată clasamentul:
1. G. Moiceanu (Progresul) a par

curs 200 km. în 5:22.32 (medie o- 
rară: 37,200 km,). 2. N. Maxim
(Dinamo). 3. I. Constantinescu 
(C.CA ). 4. R. Klein (Dinamo O- 
rașul Stalin). 5. C. Datcu (C.C.A.) 
6. C. DumTrescu (C.C.A.). 7. Gig
navorian (D). 8. St. Poreceanu 
(C.C.A.) — toți același timp. 9. 
Kamer (Dinamo Orașul Stalin): 
5.24.03. 10. Anghelescu (Ploești)—■ 
același timp. întrecerea rezervată 
fetelor pe distanța de 50 km. a 
fost cîștigată de Herta Schuster 
(FI. roșie Orașul Stalin): 1:31.40. 
Pe locurile următoare s-au clasat:
2. Silvia Iosif (FI. roșie). 3. Ma
ria Bisak (Progresul). 4. Maria 
Kato (Voința Arad). 5. A. Dră- 
ghici (Dinamo).

G. MIHALACHE

spectaculoase au fost și întrecerile 
ștafetelor țărănești, probă cîști
gată de echipa comunei T. Vladi- 
mirescu, raionul Brăila. O fru
moasă victorie a obținut și C. 
Vreme, pe Fifi, în una din cele 
mai dificile probe: obstacole șase 
bare. La dresaj categoria „A“, 
victoria a revenit dinamovistului 
I. Budișan care a totalizat cel 
mai bun punctaj: 145,66. Pe locu
rile următoare s-au clasat în or
dine: Petre Roșa și Gh. Scare cu 
126,0 și, respectiv, 120,33 puncte. 
V. Pinciu a realizat o frumoasă 
v'ctorie și în proba de obstacole 
începători, ocupînd primul loc cu 
0 puncte penalizare, timp: 40 sec. 
Proba de vînătoare mijlocie a re
venit călărețului fruntaș Felix 
Țopescu. El a terminat parcursul 
cu 0 puncte penalizare, timp: 45 
sec., concurînd pe calul Bolero. 
Tot el a ocupat și locul II cu ca
lul Avrig. Pe locul III: C. Vreme. 
Proba de atolaje țărănești a cîști- 
gat-o N. Plopeanu.

Echipa dinamovistă comnusă din 
Recer Oscar, I. Adam și Gh. Soare 
a ciștigat proba de ștafetă înce
pători, cu timpul: 2,32,7. In „for
ța progresivă’, trei concurenți: 
V. Crețu, V. Pinciu, D. Hering, 
și-au împărțit primul loc. Proba 
de galop țărănesc alergată pe o 
distanță de 800 m. a revenit con
curentului Cornel Colimitra cu tim
pul de 1:03,6. Proba de trap a 
fost cîștigată de A, Polak din ra
ionul Brăila cu timpul de 1:29,6.

OCTAV GINGU

manșa Il-a. Pe locutl doi, la o 
zecime de secundă, s-a Clasat Ion 
Bîrsan (Dinamo).

In continuare s-au clasat: I. 
Letcă (Dinamo), N. Lupan (Di
namo), Gh. Roșculcț (Dinamo), 
I. Secui (Dinamo), Gh. Cristo- 
loveanu (Dinamo) care a căzut în 
prima manșă, I. Cosma (Fla
căra), Bătușaru (Dinamo), D. Io- 
nescu .(Flacăra!,

„CUPA
Seric '

BIRLAD-IAȘ1 0-1 (0-0)
Ieșenii și-au asigurat victoria 

deabia către sfîrșitul întîlnirii, în 
minutul 75, cînd Popic a reușit să 
marcheze. In general jocul a fost 
de slabă factură și spre sfîrșit a 
abundat .:,n durități. Astfel, jucătorii 
Creangă (Iași) și Focșa (Bîrlad) 
au fost eliminați pentru lovire in
tenționată a adversarului. Arbitra
jul lui Solomon Dascălu (Bîri'ad) 
a fost slab. Arbitrul delegat, nu 
s-a prezentat

Marcel Faibiș corespondent

BACĂU-GALAȚI 3-3 (1-1)
Jocul a fost influențat de starea 

terenului aproape impracticabil. 
Localnicii au avut mai multe ac
țiuni î’a poarta adversă, dar ei au 
ratat o serie de situații clare. Fot
baliștii gălățeni au jucat destul 
de bine în cîmp, dar în apropierea 
careului de 16 m. au fost cu re
gularitate deposedați de balon de 
către apărătorii echipei din Bacău. 
Cele șase goluri ale partidei au 
fost marcate de către Nedelcu 
(min. 35), V. Giosanu (min. 5f), 
Arnăutu (min. 72), pentru Bacău 
și Niculescu (min. 9, 46) și V. 
Giosanu (min. 89, în proprie poar
tă), pentru Galați.

V. Mihăilă corespondent

Saria a li-a
ORAȘUL STALIN-BUCUREȘTI 

2-3 (1-3)
Partida s-a desfășurat pe un te

ren desfundat de ploaie, în prezen
ța a 1500 spectatori, care au asis
tat la un joc dur.

Bucureștenii au realizat cele 
trei puncte în trei minute: Mezcas 
(min. 10),’Milea (min. 11) și Ma- 
zilu (min. 12). Localnicii au insis
tat mult pentru a egala dar nu au 
putut decît să reducă handicapul 
prin golurile marcate de Rădulescu

Carnet atletic
„CUPA FESTIVALULUI”

LA MARȘ

Ieri s-a desfășurat î,n Capitală, 
pe traseul Stadionului Tineretului 
șoseaua Ploești, o întrecere de 
marș dotată cu „Cupa Festivalu
lui”. întrecerea a fost organizată 
de colectivul sportiv Dinamo 6.

Individual victoria a revenit 
mărșăluitorului Ion Păcurarii (Fla
mura roșie). Acesta a parcurs cei 
20 km. cit a măsurat traseul in tim
pul de 1 h. 40:37,2. Pe locurile 
următoare s-au clasat : Marius 
Neagu (Dinamo 6) 1.4.3:45,.0; Vasile 
Teodosiu (Locomotiva) 1.44:11,0; 
Valeriu Mitrea (Locomotiva)
l. 44:18,0, Pe echipe victoria a re
venit echipei Locomotiva ai cărei 
componenți au realizat timpul total 
de 5 13:30,0. Pe locul doi s-a clasat 
Dinamo 6 cu timpul de 5.29:41,0.

Gh. Vlădica 
corespondent

CONCURS ATLETIC 
INTERREGIONAL

Pe stadionul Libertății din Ba
cău s-a desfășurat recent meciul 
atletic între reprezentativele regiu
nilor Bacău și Bîrlad.

Iată cîteva din rezultatele înre
gistrate : BĂRBAȚI: 100 m.: A- 
lexandru Brasat (Bacău) 11,0; 
C-tln Șentrea (Bîrlad) 11,2; 400
m. : S. Avarvarei (Bc.) 56,0; 1.500
m. ■ Gh. Rugină (Bl.) 4:36,6; 3000 
m.: Eug. Mumteanu (Bc.) 9:53,0; 
greutate: Ion Cristea (Bc.) 12,22; 
disc: Al. Bizim (Bl.) 33,10; suliță: 
Al. Bizim (Bl.) 53,06; lungime: 
Cornel Grigorescu (Bc.) 6,31 ;
înălțime: Mihai Hanaru (Bc.) 
1,71; FEMEI : 100 m.: Maneta 
Butuc (Bl.) 13,1; Lizeta Baban 
(Bl.) 13,5; disc; Elena Alămie 
(Bc.) 25,12.

De la sub redacția noastră

CAMPIONATELE REPUBLICANE 
DE JUNIORI

La Timișoara a avut loc faza' re
gională a campionatelor republica
ne de juniori. In cadrul concursu
lui echipa de Ștafetă a S.M.T.C.F. 
(Ftolerbach, Mureșanu, Jebeleanu, 
Hess), a stabilit un nou recmd re
publican de juniori cat. a Il-a In 
proba de 4-ț-3 + 2-)-100 m. obținlind 
rezultatul de 2:14,8. La înălțime 
junioare cat. a II-a Inima Vaidla a 
sărit 1,40 m.

De la șubredacțiajigasti'ă

ORAȘELOR” LA FOTBAL
(min. 40) și Socaci (min. 67). Ra
port de cornere 12-4 pentru Orașul 
Stalin.

Carol Griinhaus corespondent

CONSTANȚA - PLOEȘTI 0-1 (0-1)

Partida a fost foarte viu dispu
tată mai ales în prima repriză cînd 
s-a putut efectua mai sigur contro
lul balonului. In cea de a doua 
parte a jocului, terenul desfundat, 
din cauza ploii care cădea conti
nuu, a influențat direct desfășura
rea meciului. Punctul victoriei a 
fost înscris în min. 13 de către Si- 
bianu. A arbitrat Gheorgt? Sinii- 
on (București).

Eduard Emirgian corespondent

Ssria a Xfl-a

CRAIOVA-ARAD 1-0 (1-0)

Doar cu jumătate de oră înaintea 
meciului a încetat ploaia. In con
secință. teronul Locomotiva nu s-a 
prezentat în condiții bune de joc. 
Totuși cei peste 2000 de specta
tori au asistat la o întîlnire fru
moasă în care gazdele au dominat 
cea mai mare parte din timp dar 
nu au putut realiza un scor mai 
mare datorită numeroaselor ratări. 
Punctul victoriei l-a înscris Pan- 
telimon în minutul 2. S-au eviden
țiat: Mîrlici, Zaicos, Buldur, D. 
Popescu (Craiova) și Toth, 
Lucaci, Negru (Arad). A arbitrat 
Eugen Stepleanu (Rm. Vîlcea)

Victor Popescu corespondent

TIMIȘOARA - REȘIȚA 4-1 (0-1)

Din cauza ploii torențiale, me
ciul s-a desfășurat cu întîrziere de 
o oră pe un teren greu, desfun
dat. Timișorenii au făcut un joc 
bun, au meritat victoria, dar nu la 
lin scor atît de categoric.

Scorul a fost deschis în min. 35 
de Urcan, într-o perioadă de domi
nare a timișorenilor, fn repriza a

Spartak Orașul Stalin (R. P. Bulgari?) — 
Flamura roșie Arad 2 1 (2-0)

Sîmbătă la amiază, echipa de 
fotbal Flamura roșie Arad a pă
răsit capitala R. P. Bulgaria, So
fia. îndreptîndu-se pe calea aeru
lui la Orașul Stalin, aflat pe ma
lul Mării Negre, unde urma să în- 
tîlnească duminică echipa Spar
tak.

După cum transmite Agenția 
Telegrafică Bulgară, duminică 
după amiază pe stadionul „Kolo- 
drum” din Orașul Stalin s-a des
fășurat meciul internațional de 
fotbal dintre echipele Flamura ro
șie Arad și Spartak Orașul Stalin. 
Sportivii celor două echipe s-au în- 
tîlnit pentru a doua oară. Primul 
meci între aceste echipe s-a des
fășurat cu o lună în urmă la Arad, 
revenind atunci echipei arădane 
cu scorul de 2-0. De data aceasta 
fotbaliștii bulgari au reușit să-si 
adjudece victoria cu scorul de 
2-1 (2-0).

In primul sfert de cr" jocul 
este echilibrat, ambele echipe în
treprind atacuri rapide, însă apă
rările resping cu succes încercă
rile atacanților de a deschide sco
rul. Flamura roșie Arad joacă 
foarte bine în cîmn. La rîndul lor, 
fotbaliștii bulgari întreprind a-

București A a cucerit „Cupa
Pe stadionul „23 August” au 

continuat sîmbătă și duminică me
ciurile din cadrul turneului de 
hochei pe iarbă. „Cupa Orașelor” 
la care participă reprezentati. .5 
A și B ale orașelor București și 
reprezentativele orașelor Cluj și 
Oradea.

Sîmbătă, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: București B—O-

INFORMAȚII ©onosport
Iată cum arată un buletin Pro

nosport cu 12 rezultate exacte la 
concursul nr. '30 (etapa din 31 iu
lie 1955):

1 Bîrlad-IașI (Cupa Orașelor) 2 
II Bacău-Galați (Cupa Orașe

lor) x
III Constanța-Ploești (Cupa

Orașelor) 2
IV Orașul Stalin-București

(Cupa Orașelor) 2
V ‘Craiova-Arad (Cupa Ora

șelor) 1
VI Timișoara-Reșița (Cupa 

Orașelor^ 1 

II-a înaintarea selecțioriatei ora
șului Timișoara se dovedește mai 
eficace și înscrie patru goluri prin: 
Klein (min. 57), Szekely (min. 74 
și 78) și Ciorugă (min. 86). S-au 
evidențiat: Apter, Zaharia, Szekely, 
Manciu (Timișoara) și Jojart I, 
Apro. Urcan (Reșița), Arbitru; 
Gheorghe Sporea (Arad).

Seria a IV-a
CLUJ-Tg. MUREȘ 5-3 (5-1)

Rezultatul meciului a fost decis 
în primul sfert de oră cînd jucă
torii clujeni într-o vervă deosebită 
de joc au reușit să înscrie de pa
tru ori. După acest început tare, 
localnicii au slăbit alura și au dat 
astfel posibilitatea oaspeților să 
atace insistent și să amenințe cu 
egalarea. Punctele partidei au fost 
înscrise de către Oroszhegy (min. 
3, 15, 38), Bărbosu (min. 8) și 
Andrașovschi (min. 10), pentru 
Cluj și Meszaros (min. 45), Lo- 
rinez (min. 62) și Toth (min. 70), 
pentru Tg. Mureș. S-au evidențiat: 
Dibernardo, Dascălu și Oroszhegy 
(Cluj) și Public, Meszaros, Nagy 
(Tg. Mureș). A arbitrat corect 
Geza Pfillbk (Oradea). Au asistat 
3000 spectatori

R. Fisch corespondent
ORADEA-BAIA MARE 0-3

Cu puțin înainte de ora anunța
tă pentru începerea meciumi, a 
plouat puternic. După terminarea 
ploii, arbitrul meciului, delegații 
comisiei orășenești și ai comitetu
lui orășenesc C.F.S. au hotărît în
ceperea întîlnirii. Totuși, conduce
rea colectivului Metalul Oradea, 
care administrează acest teren, a 
împiedicat desfășurarea respectivei 
întîiniri.

In urma acestui fapt, arbitrul 
meciui'ui, Eieneș (Cluj) a consem
nat în foaia de arbitraj rezultatul 
de 3-0 pentru echipa orașului Baia 
Mare.

Z. Singer corespondent

tacuri în adîncime, fiind sprijiniți 
de linia de mijlocași unde exce
lează Patev și Nencev.

Scorul este deschis în min. 18 
de joc, cînd Arnautov, profitînd de 
o neînțelegere a apărării oaspeți
lor introduce balonul în poarta 
lui Cuman. După numai două mi
nute de joc, Zahariev, care a pro
fitat de ieșirea inoportună a lui 
Coman din poartă, înscrie cel de 
al doilea punct al echipei sale.

Încercările oaspeților de a mo-- 
difica scorul rămîn fără rezultat.

In repriza secundă, echipa Snar- 
tak domină aproape tot timpul. 
Echina Flamura roșie are o pu
ternică revenire în ultimele 10 mi
nute de joc cînd atacul construieș
te faze periculoase. In min. 86 
de joc. Dinulescu înscrie unicul gol 
al oaspeților trăgînd nlasat, ast
fel că întîlnirea ia sfîrșit cu re
zultatul de 2-1 în favoarea echi
pei Spartak. A arbitrat Stamaiov.

Terenul de zgură a constituit un 
serios handicap pentru oaspeți 
cane sînt obișnuiți sg toace pe te
ren gazonat. Echina Flamura ro
șie va sta două zile la mare, ur
mând ca miercuri să se reîntoarcă 
în patrie.

Orașelw" la hochei pe iartă
radea 2—1 (0—1) și București 
A—Chij 0—0. Duminică, în ultima 
zi a turneului, s-au disputai jocu
rile: București A—Bucure și B 4—1 
(2—1) și Oradea—Cluj 0—0.

In uirma acestor rezultate, re
prezentativa A a orașului Bucu
rești, datorită unui golaveraj mai 
bun, a cucerit cupa.

VII Cluj-Tg. Mureș (Cupa Ora
șelor) 1
VIII Oradea-Baia Mare (Cupa
Orașelor) anulat
IX Kinizsi Dohanygyar-Szikra
Budapesta (R.P.U.) 2

X Gyarepitok Budapesta-Voriis 
Lobogo Kispest (R.P.U.) x
XI Cliemie Kari Marx Stadt-
Motor Zwickau (R.D.G) 2
XII Chemie Halle Leuna-Dyna
mo Dresden (R.D.G.) 1
A. Aktiwist Brieske Senftenberg- 
Vorwârts Leipzig (R.D.G.) x

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 424.000 buletine.



Campionatul motociclist de viteză al R.P.R.
De mult nu am avut prilejul să 

urmărim alergări mctoc'cliste a- 
tît de interesante ca cele care au 
avut loc ieri în Capitală. Timp de 
aproape 7 ore, mqtocicliștii au 
reușit să jină încordată atenția 
a peste 25.000 de spectatori care, 
ne mai ținînd seama de oboseală 
(marea majoritate au urmărit 
cursele siînd în picioare), de... o- 
rele de masă (cursele au durat 
pînă aproape de ora 16) și de căl
dura înăbușitoare au aplaudat 
frenetic duelurile și au ovaționat 
entuziaști pe învingători.

100 cmc.: Fi’nd concurenți pu
fni, motociclișții celei mai mici 
clase au luat startul cuplat cu 
alergătorii clasei 125 cmc. Țitlul 
de campion republican a revenit 
lui Pavel Gheorghiu (Dinamo) — 
Puck. Pe mașini de aceeași marcă 
s-au clasat în ordine Iosif Popa 
(Dinamo) și D. Moldovan (Av. 
Tg. M.).

125 cmc.: Romano Moldovan pe 
un „Mondial" carenat preia con
ducerea încă din primul tur și ter
mină cursa victorios. Nicu Ștefan, 
in frumoasă revenire, face o 
cursă spectaculoasă reușind să se 
mențină pe locul doi de-a lungul 
tuturor celor 19 ture. Dueluri 
spectaculoase s-au dat pentru locul 
trei. Iată clasamentul : 1. Romano 
Moldovan (C.C;A.)-„Mondial“, — 
campion R.P.R.; 2- Nicu Ștefan
(Voința)-Mondtal; 3. C. Nedelcu 
(Dinamo) — Puck; 4. St. Lazăr 
(Metalul) — Puck; 5. Gh. Stoleru 
(Dinamo) — Puck.

150 cmc. femei : Ilona Kedves 
nu a avut prilejul să-și confirme 
clasa din cauza unei defecțiuni 
mecanice suferită chiar după pri
mul tur. Defecț’unea o obligă să 
cedeze conducerea în cursă cole
gei sale de asociație Venera Va- 
silescu, care astfel cîștigă fără e- 
moție. Frumos a mers Norma 
Klein care de altfel a și ocupat 
locul doi. Clasament : 1. Venera 
Vasitescu (Dinamo) C.Z. campioană 
R.P.R.; 2. Norma Klein (Vo
ința) C.Z.; 3. Magyari El'sabeta 
(Dinamo Tg. M.) C.Z.

250 cmc.: Cursă emoționantă, 
prin schimbarea bruscă a situații
lor. L. Szabo conducea detașat și

Spartachiada militară de vară
De sîmbătă a început să se des

fășoare în Capitală cea de a șa
sea ediție <a Spartachiade; rn’lli- 
tare de vară. Festivitatea de des
chidere a concursurilor finale ale 
Spartachiadei a avut loc sîmbătă 
pe stadionul Republicii. Au fost de 
față: general locotenent L. Săilă- 
jan, prim locțiitor al ministrului 
Forțelor Armate; general toco'.e- 
nent I. Tutoveanu, general locote
nent Al. Gavrilescu, generai loco
tenent Mircea Haupt, ofițeri, re
prezentanți ai C.C.F.S.,

Festivitatea s-a deschis prin 
panada sportivilor. In sunetele fan
farei, coloanele de sportivi mrilf- 
tari deffflează pe pista stadanuilui, 
aducînd sailiutal ilar spectatorilor 
veniți să asiste ta începerea aces
tei mari înitflniiri ostășești, care 
urmează să desemneze campionii 
militari de masă pe anul 1955 ta: 
atletism, înot, pista cu obstacole, 
gimnastică, tiriatlon (tir, înot, 
cros), volei, handball, ,fotbal, mo- 
tocross etc.

Rostind cuvîintul de deschidere 
ad finalelor Spartachiadei militare 
de vară, generalul locotenent L. 
Sălăjasi a adus un salut sportivi
lor fruntași dim rtndurile Forțelor 
Armate. S-a intonat Imnul de Stat 
al R.P.R. și cîntecul spairtachladei 
militare. A urmat o demonstrație 
de ansamblu cu mișcări de gim

Aspect de la defilarea sportivilor din cadrul festivității de deschi
dere a Spartachiadei militare de vară, care a avut loc pe stadionul 

Republicii. (Foto R. Vilara).

după 14 ture, cînd nimeni nu ar 
mai fi văzut posibilă vreo schim
bare, Szabo abandonează (defec
țiune mecanică). Primul loc este 
preluat de D. DumTrache care a 
mers tare însă prudent. Aceasta 
i-a adus de altfel victoria finală. 
Clasament : 1. D. Dumitrache
(C.C.A.) — Parila — campion 
R.P.R.; 2. Traian Matei (Dinamo) 
T.W.N.; 3. V. Hedeșiu (C.C.A.) — 
N.S.U.

350 cmc.: Aci s-au întîlnit doi 
mofocicliști egali în ce privește 
curajul și posibilitățile mașin lor, 
însă diferiți ca tehnică. Gh. Voi- 
culescu dîrz, cu mers corect, G. 
Bereni, dîrz și el, „însă cu teh
nică mai..puț:n avansată pe vi
raj. Și-au disputat locul prim pînă 
spre sfîrșsftul' cursei.'cînd Bereni.— 

alergînd prea hazardat — lovește 
pentru a patra oară cu roata din 
față a mașinii, bordura trotuaru
lui și se răstoarnă. Voiculescu 
cîșt'gă pe merit titlul de cam
pion. Clasament : 1. Gh. Voicules
cu (C.C.A.) — B.S.A., campion 
R.P.R.; 2. M. Antonescu (C.C.A.) — 
Velocette; 3. V. Szabo (Dinamo) —
B.S.A.

500 cmc.: Din lipsă de material, 
M. Cernescu, adversarul d:rect al 
lui N. Buescu, iese din lupta pen
tru primul loc încă din primul 
tur. Pentru locurile do: și trei se 
întrec I. Olaru și Gh. Mormocea. 
Cînd, însfîrșit, Olaru se vede scă
pat de Mormocea, care abando
nează în urma unei defecțiuni, 
este obligat să tragă și el la mar
gine (i se defectează mașina). In
tre timp Buescu, rămas singur, 
și mult detașat de pluton, alear
gă ca să încheie turele impuse de 
regulament. Clasament: 1. N. Bu
escu (Locomotiva) — Triumph 

campion R.P.R ; 2. Al. Lăzărescu 
(C.C.A.) — Triumph; 3. M. Ale- 
xandrescu (Metalul) — Triumph.

Ataș: Proba rezervată catego
riei ataș a revenit cuplului Gh. 
Gall + I. Roșu (Metalul) care au 
cucerit titlul de campion al R.P.R. 
întrecînd cuplurile I. Spicu^Al. 
Huhn (C C.A.) și J. Ionescu + C. 
Grigorescu (Dinamo).

G. ȘTEFĂNESCU

nastică cu pușca și luptă conp la 
corp, îndelung aplaudlaiiă de spec
tatori.

In oadruil îniireceriilor au fost 
înregistrate următoarele reziultate: 
ATLETISM 100 m.: Constantin 
David (lot. 5) 11,4; Laurtan Taus 
(lot 3) 11,7; loan Stan (lot. 1) 
11,7; 5.000 m.: Dutmitau Tudbr 
(lot. 5) 16:09,8; Mihai Brașoveanu 
(lot. 6) 16:14,4; C-tnn Porcescu 
dot. 4) 16:16,4; lungime: Launran 
Taus (lot. 3) 6,59; Ludov'c Bălan 
(lot. 1) 6,19 ; înălțime: Victor 
Ciuntu (lot. 4) 1,72; Sergiu Mia-, 
cavei (lot. 2) 1,72; disc: Dumitru 
Banciu (lot. 6) 34,32; grenadă: 
Mihai Tccaci (lot. 1) 63.78; Șt. 
Nicotae (lot. 1) 62,63; TRIATLON- 
TIR: pistol: M'hai Vicoveamu (lot. 
1) 191 p.; Nic. Onuțiu (-’«o<t. 2) 
187 p.; Pavtl tavan (lot. 2) 187 
p.; pușcă: D-tru Furnică (lot. 1) 
31 p.; Aurică Nicotae (lot. 5) 31 
p.; St Biro (lot. 3) 30 p.; FOT
BAL: Miairină-Infanterie I 2:1
(0:0; 1:1); Infanterie II-Aviație 
6:1 (2:1); Marină-Infanterie VI 
4:0 (1:0); HANDBAL: Mairină- 
Aviația 12:4 (5:3); Infanterie IV- 
Antilerie 14:10 (9:4); VOLEI: Ar- 
tiilerie-Mairină 2:0; Infanterie VI- 
Infanterie I 2—0; Aviație-Infan* 
terie II 2—1; Infanterie VI-Avia- 
ție 2-0; Infanterie Il-Infanterie I 
2:0; Marina-Aviație 2:0. întrecerile 
continuă mîine.

cumam/mug de, Va, "
Sosiri... sosiri...

Am intrat în 
săptămîna între
cerilor...

Trei din loturile 
celor nouă țări 
care participă la 
competiție, pe lin
gă reprezentativa 
noastră, au sosit 

de-acum în. Capitală și — la ort 
la care citiți aceste rînduri — 
vîslașele oaspe poate că sînt chiar 
îti plin antrenament pe apele Sna- 
govului.

Au sosit reprezentantele U.R.S.S., 
Austriei, R.P.F. Iugoslavia.

In cursul zilei de azi sînt aș
teptate loturile R.P. Ungare și R. 
Cehoslovace, care , deplasează e- 
chipaje la toate probele campio
natului

SIMBATA A SOSIT AL DOILEA 
LOT DE VISLAȘE DIN U.R.SS

După cum am anunțat, echipa
jele de 4 4-1 vîsle și dublu ale 
U.R.S.S. au sosit de vineri. Sîm
bătă după amiază, pe calea ae
rului, a sosit și restul delegației 
sovietice, condus de tov. Vera Da
nilova, vice președintă a C.C.F.S. 
unional. Au sosit concurenta de 
simplu Roza Ciumakova, echipa
jul de 44-1 rame și 84-1. Totoda
tă au făcut deplasarea și antre
norii Piotr Rodionov și D. Poho- 
nov.

La aerogara Băneasa, delegația 
sovietică a fost întîmpinată de 
tov. Ion Vaida. vicepreședinte al
C.C.F.S.  și de reprezentanți ai Co-

Campionatul de fotbal al U.R.S.S.
MOSCOVA. 30 (Agerpres). —
In cadrul camnionatului unional 

de fotbal, la 29 iulie s-a disputat 
pe stadionul Dinamo din Moscova 
întâlnirea dintre echipele TDSA și 
..Rezervele de Muncă" Leningrad. 
Tinerii fotbaliști din Leningrad au 
opus o rezistență îndîrjită, dar în 
cele din urmă au cedat în fața 
superiorității tehnice a echipei din 
Moscova care a cîstigaț cu 1—0. 
Punctul victoriei a fost înscris de 
centrul atacant Valentin Fedorov 
în repriza a doua.

Primul joc d'n finala 
„Cupei Europei Centrale” 

la fotbal
Budapesta (prin telefon) Sîm

bătă după amiază, în fața a 70.000 
de spectatori s-a desfășurat pe Sta
dionul Popular, primul meci din 
cadrul finalei „Cupei Europei Cen
trale' la fotbal, dintre Voros Lo- 
bogo Budapesta și UDA Praga. 
Fotbaliștii maghiari au jucat exce
lent și au cîștigat la scor: 6-0 
(4-0). In prima repriză jocul s-a 
ridicat la un înalt nivel tehnic. 
Linia de atac a echipei maghiare 
în care a excelat Hidegkuti, a creat 
faze spectaculoase desfășurînd un 
joc de înaltă măiestrie. Echina UDA 
s-a bazat pe un joc strict defensiv, 
tactică nepotrivită față de impetu
oasa linie de atac a gazdelor. Pri
mul gol a fost înscris în min. 4 
de Hidegkuti. In min. 12, Karasz 
reia din voie: 2-0. In min. 14, după 
un atac de toată frumusețea, Hi
degkuti primește mingea și reta din 
voie: 3:0. Cu două minute înainte 
de sfîrșitul reprizei Szimcsak cen
trează, Hidegkuti face o săritură 
spectaculoasă și înscrie cu capul: 
4-0. După pauză ambele echipe 
joacă mai slab. In min. 71 Sandor 
execută un corner, Pavlis plonjea
ză greșit respingînd mingea în 
bară, de unde, fundașul Novak reia 
in propria poartă: 5-0. Ultimul 
punct este înscris în min. 76 prin 
Molnar care este lansat de Hideg
kuti și marchează imparabil de la 
16 m.: 6-0.

Arbitrul austriac Maier a con
dus următoarele formații:

Voros Lobogo: Fazekas-Kovacs 
II, Borzsei, Kovacs III-Koyacs I, 
Zakarias-Sandor, Karasz, Hidegku
ti, Molnar, Sz'mcsak.

U.D.A.: Pavlis-Jekni, Hledik, No- 
vak-Masopoust, Dvorak-Hlavacek, 
Pazdera, Borovicka, Prada, Kraus.

S-au remarcat Borzsei, Kovacs 
I, Zakarias, Karasz și Hidegkuti 
de Ia învingători, Masopoust, Hla- 
vacek și Borovicka de la învinși.

NAGYMAROSI LASZLO

leri dimineafă, în Gara de Nord a
Sportivele austriece vor participa 

misie: Centrale de Sporturi Nau
tice și ai Comisiei de Organizare 
a Campionatelor.

La Snagov, sportivele din lotul 
reprezentativ al R.P.R. au făcut o 
călduroasă primire canotoarelor 
sovietice

SOSIREA SPORTIVELOR DIN 
AUSTRIA ȘI R.P.F. JUGOSLAVIA

Duminică dimineața, în Gara de 
Nord au sosit două noi loturi.

Mai tatii, din expresul interna
țional, au descins membrii dele
gației Austriei. Conducătorul spor
tivelor austriece este Herbert Mul
ler Eblen iar anjrenor Franz Siika. 
Oaspeții își ptîgtamulte speranțe în

Mîine începe intilnirea internațională de tir 
dintre reprezentativele R. P. Romine și R. P. Bulgaria
Incepînd de mîine dimineață, 

poligonul Tunari din pădurea Bă
neasa găzdu ește cea de a doua 
îmtllnire internaționaliă de tir din 
acest an.

In acest meci se vor întrece re
prezentativele de armă liberă ca
libru redus și pușcă de vînătoare 
ale Republicii Populare Romine 
și Republicii Populare Bulgaria.

Trăgători din Republica Popu
lară Bulgaria au mai vizitat de 
curînd Capitala țării noastre, cu 
ocazia Campionatelor Internațio
nale de tir ale R.P.R. de anul tre
cut..

Reprezentativa Republicii Popu
lare Bulgaria a sosit în Cap’tală 
de ieri de dimineață, ea fiind în
tîmpinată în Gara de Nord de o 
delegație de sportivi romîni.

întrecerea este așteptată cu un

A început turneul final din campionatul mondial de șah 
pentru juniori

BRUXELLES, 30 (Agerpres).— 
La 29 iulie a început turneul fi

nal din cadrul campionatului mon
dial de șah pentru juniori. In 
urma disputării semifinalelor, pen
tru acest turneu, s-au calificat ur
mătorii 10 șahiști: Spasski (URSS), 
Tringov (R.P. Bulgaria), Partisch 
(R.P. Ungară), Johanssen (Norve
gia), Schweber (Argentina), Med- 
nis (S.U.A.), Keller (Elveția), Van 
Oster (Olanda), Hallstroem (Fin
landa), Farrez (Spania).

In prima rundă, Boris Spasski, 
tînărul reprezentant al URSS, l-a 
învins pe argentinianul Schweber

A luat sfîrșit turul
PARIS, 30 (Agerpres). —
Sîmbătă a luat sfîrșit cel de al 

42-lea tur ciclist al Franței. Ul
tima etapă, a 22-a, disputată pe 
distanța Tours—Paris a fost cîști- 
gată de spaniolul Poblet, care a 
parcurs 229 km. în 6h 38’25”. Pe 
locul doi s-a clasat Danrigade 
(Franța) — 6h 38’39” și în același 
timp Fantini (Italia), Ockers (Bel
gia), M’onti (Italia) etc.

In clasamentul general indivi
dual nu s-a produs nici o schim
bare, astfel că francezul Louison 

sosit lotul de canotoare al Austriei, 
la probele de simp'u și 4+1 rame

(Foto R Vilara) 

echipajul lor de 44-1 vîsle, com
pus din Sigrid Freumis, Lore Kaf- 
ka, Metania Illenberger, Hermina 
Konig4-Irma Roth.

A sosit și Eva Sika, reprezen
tanta Austriei la proba de sim
plu. Rezervă : Hilde Unterberger.

Cu o oră mai tîrziu decît lotul 
Austriei au coborît din tren cele 
5 sportive iugoslave care vor con
cura în proba de 44-1 rame: 
Liubica Sarcevic, Vera Stepanov, 
Zora Bancak, Genei Krunoslava și 
cîrmacea Katica Riștic.

Lotul oaspe este condus de Ivi- 
sa Baranovic. Au mai sosit antre
norul Stevan Vaci și ziaristul 
Bosko Stanisik de la „Beogradski 
Sport".

interes deosebit, ea constituind un 
fericit prilej de verifeare a pre
gătirii trăgătorilor celor două re
prezentative în vederea apropia
telor campionate europene care se 
vor desfășura în luna septembrie 
în Capitala țării noastre.

Meciul începe mrne cu desfășu
rarea probelor de armă liberă ca
libru redus 3 x 40 focuri, pozițiTe 
culcat și genunchi cîte 40 focuri 
și proba de talere 300 bucăți, 
manșa I-a 100 bucăți. Miercuri va 
continua proba de armă liberă ca
libru redus 3 x 40 focuri cu po
ziția picioare 40 focuri și proba de 
talere 300 bucăți manșa a Il-a 
100 bucăți.

Mîine la ora 8,30 va avea loc 
festivitatea de deschidere după 
care va începe concursul.

după o excelentă partidă de atac. 
In celelalte două partide termina
te, Tringov a cîștigat la Keller și 
Van Oster la Hallstroem.

Partidele Medn:s-Johanssen și 
Farrez-Partisch au fost întrerupte.

★
In runda doua s-au înregistrat 

următoarele rezultate: Spaski-Par- 
tisch 1-0, Van Oster-Farre re
miză, Trigov-Halstrom 1-0, Joha- 
nessen-Kc'ller 0-1, Schweber-Med- 
nis 0-1. In partidele întrerupte în 
prima rundă. Mednis și Farre au 
obținut victoria.

ciclist al Franței
Bobet a cîștigat pentru a treia 
oară consecutiv această competiție 
ciclistă. Locurile următoare au fost 
ocupate de Brankart (Belgia) la 
4’53”, Gaul (Luxemburg) la 11’30”, 
Fornara (Italia) la 12’44”, Rolland 
(Franța) 13’18”. Din cei 130 de 
cicliști care au luat startul în pri
ma etapă numai 70 au sosit la 
Paris, restul abandonînd sau fiind 
eliminați din cursă. Louison Bo
bet, cîștigătorul întrecerii, a par
curs 4.450 de km. în 130h 29’26”,
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