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„$tm că la București rom avea un meci foarte greTLa 
a declarat ieri internaționalul suedez Parting

— Citeva impresii culese la Stockholm, 
in legătură cu meciul de duminică. —

Membrii delegației
se

Miercuri după-a miază a sosit în 
Capitală delegația guvernamenta
lă a R. P. D. Coreene.

Aeroportul Băneasa, împodobit 
cu drapelele de stat ale R.P.R. și 
R.P.D. Coreene, este o mare de oa
meni. Clădirea aerogării este stră
juită de pancarte. Pe fonid! roșu 
strălucesc literele albe care adre
sează oaspeților dragi cuvinte de 
bun venit în limbile romînă și co
reeană : „Trăiască prietenia fră
țească dintre poporul romîn și po
porul coreean!“, „Trăiască R.P.D. 
Coreeană „Trăiască Uniunea So
vietică, prietena noastră comună !“.

La ora 17,30 avionul aterizează. 
Pe aeroport răsună puternice urate 
și ovații.

Din avion coboară delegația gu
vernamentală a R.P.D. Coreene în 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, 
președinte al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea și pre
ședinte al Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate 
Coreene. Din delegație fac parte: 
Pak Den Ai, vicepreședinte al 
C.C. al Partidului- Muncii din Co
reea; Nara Ir, ministrul Afacerilor 
Externe al R.P.D. Coreene: Li Zon 
Ok, președintele Comisiei de Stat 
a Planificării; Ko Zun Theak, vice
președintele C.C. al Partidului De
mocrat; Kihi Ben Ze, vicepreședinte
le C.C. al Partidului „Cian UDen“; 
general locotenent Țoi Hen, locți
itor al ministrului Apărării Națio
nale; Den Em, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București; Țo Gin Son, 
rectorul institutului politehnic „Kim 
Ceac“; Han Ghi Cian, șef de sec
ție la Uzina metalurgică „Kim 
Ceac“, Erou al Meneii; Den Sen 
Bok. președintele colectivului de 
conducere al cooperativei agricole 
„Angiu“, Erou al Muncii.

Membrii delegației sînt întîm- 
plnați de tovarășii: Gh. Apostol, 
general de armată E. Bodnăraș, P. 
Boriiă, N. Ceaușescu, I. Chișinev- 
sclii, Chivu Stoica, Miron Constan- 
tinescu, Al. Drăghici, Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, AI. Moghioroș și C. Pîr- 
vtriescu — membrii Biroului Politic 
ai C.C. al P.M.R., acad. M Sado- 
veanu, vicepreședinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale. D. Co- 
liu, general colonel L. Sălăjan,
L. Răutu și Șt. Voitec, membri' su- 
pleanți ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., I. Cozma și J. Fazekaș, 
secretari ai C.C. al P.M.R., Al. 
Bîrlădeanu, S. Bughici și Gh. Hossu, 
vicepreședinții Consiliului de Mi
niștri, Alexa Augustin, D. Balalia, 
A. Breitenhofer, A. Bunaciu, Con
stanța Crăciun, Pavel Da;u. FI. Dă- 
nălache, M. Florescu, M. Gavriiiuc,
M. Mujic, acad, I. Murgulescu. P. 
Niculescu-Mizîl, Petre Lupu. ing. 
Gherasim Popa, Gr. Preoteasa, So
rin Toma, Ghizela Vass. membri ai 
C.C. al P.M.R., N. Bădiescu. ing. 
Șt. Bălan. O. Berlogea, Gh. Cioa
ră, Gh. Diaconescu, I. Diaconescu, 
C. Doncea, I. Dumitru, Gh. Gaston 
Marin, Filip Gheltz, C. Lonccar 
Manea Mănescu, dr. Voinea Mari
nescu. I. Mîneu, D. Simufescu. M. 
Suder, Gh. Safer, Bucur Șchiopu, 
C. Popescu, Marcel Popescu, Marin 
Stancu — membri ai guvernului, 
acad. Traian Săvulescu, președinte
le Academiei R.P.R., acad. M. Ra- 
lea, președintele Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, V. Cristache prlm-secretar 
at Comitetului regional București al 
P.M.R.. Anton Vlădoiu, președin
tele Sfatului Popular al Capitalei, 
generali și ofițeri superiori ai For
țelor Armate ale R.P.R., conducă
tori ai organizațiilor obștești, oa
meni de știință, artă și cultură, oa
meni ai muncii din București deco
rați -cu ordine și medalii ale R.P.D. 
Coreene, reprezentanți ai presei ro
mi ne și străine.

Au fost de față membrii Amba
sadei R.P.D. Coreene la București,
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giweriwentale a R. P. D. Coreene 
află în Capitala noastră

Tovarășul Kim Ir Sen, conducătorul delegației guvernamentale a Re
publicii Democrate Coreene, se intr afine cu conducători ai partidului 
și guvernului, la sosirea sa în Buctt rești.

precum și Anton Tatu Jianu, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al R.P.R. in R.P.D. Coreeană.

Au fost de asemenea prezenți 
ambasadorii extraordinari și ple
nipotențiari ai: R. D. Germane — 
W. Eggerath; R. P. Ungare —■ L. 
Patakt; R. P. Bulgaria — S. Pav
lov; R. P. Polone — J. Izydorczyk; 
Uniunii Sovietice — A. A. Epjșev; 
Însărcinați; cu afaceri ad-interim 
ai; R. P. Chineze — Gen Ke; R.P.F. 
iugoslavia — Mllutin Popovici; R. 
Cehoslovace — M. Vojta; R. P. Al
bania — Zeqi Agolli.

Conducătorii partidului și guver
nului schimbă calde strîngeri de 
mînă cu oaspeții coreeni. O compa
nie de onoare da onorul. Sînt In
tonate imnurile de stat ale R.P.D. 
Coreene și R.P.R. Tovarășii Kim Ir 
Sen și Chivu Stoica trec în revistă 
compania de onoare și primesc apoi 
defilarea ei.

Tovarășului Kim Ir Sen și mem
brilor delegației guvernamentale a 
R.P.D. Coreene le sînt prezentați 
membrii corpului diplomatic pre- 
zenți.

Un grup de pionieri romînî și 
coreeni oferă buchete de flori oas
peților. Membrii delegației guver
namentale a R.P.D. Coreene îi îm
brățișează pe copiii romînî și co
reeni în aplauzele entuziaste ale a- 
sistenței.

Se apropie de microfon tovarășul 
Chivu Stoica, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P.R. In numele 
C.C. al P.M.R. și aî guvernului 
R.P.R. el adresează un cald salut 
de bun venit oaspeților.

Cuvîntarea tovarășului Chivu

t V

Echipa roasculiitâ de baschet Dinamo București
a plecat in

Ieri a părăsit Capitala, pleclnd 
în Polonia, echipa masculină de 
baschet Dinamo București, care 
va susțin-e în zilele de 15, 16 și 
17 iunie un turneu în orașul Szo- 
pot, în compania echipelor polo
neze Potente Varșovia, Flamura

' Baschetbaliștii sovietici
BUENOS AIRES 13 (Agerpres).
La 12 iunie, pe stadionul Luna 

Park din Buenos Aires s-a des
fășurat întîlnirea internațională de 
baschet dintre echipa reprezenta
tivă a Uniunii Sovietice și selec
ționata orașului Buenos Aires, 
înaintea începerii meciului au fost 
intonate imnurile de stat ale Uni
unii Sovietice și Argentinei. Cei 
peste 40.000 de spectatori care au 
asistat la această întîlnire au sa- 

Stoica este întreruptă în repetate 
rînduri de aplauze vii, prelungite.

In numele delegației guvernamen
tale a R.P.D. Coreene răspunde 
tovarășul Kim Ir Sen, președinte al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea 
și președinte al Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, care este 
întîmpinat cu puternice ovații.

Cuvintele tovarășului Kim Ir Sen 
în cinstea prieteniei cu poporul ro
mîn sînt întîmpinate cu urate de cei 
prezenți.

Membrii delegației guvernamen
tale a R.P.D. Coreene, însoțiți de 
conducătorii partidului și guvernu
lui, se îndreaptă spre automobile. 
Ei răspund cu cordialitate oameni
lor muncii veniți să-i întîmpine.

In primul automobil deschis iau 
loc tovarășii Kim Ir Sen, Gh. 
Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica. In 
al doilea automobil iau loc tovară
șii Pak Den Ai și Gh. Apostol. Co
loana de automobile străbate încet 
calea spre reședința unde vor locul 
oaspeții în timpul șederii în țara 
noastră. Pe șosea mii de oameni ai 
muncii îi salută cu căldură. Flu
tură batiste roșii și multicolore. 
Buchete de flori acoperă automobi
lele în care au luat loc oaspeții co
reeni și conducătorii partidului.

Pe tot traseul străbătut, zeci de 
mii de locuitori ai Bucureștiului au 
făcut o călduroasă primire oas
peților dragi ai poporului romîn, 
ovaționând îndelung pentru priete
nia dintre popoarele romîn și co
reean.

(Agerpres)

R. P. Polonă
roșie Lodz și Spartak Gdansk. Au 
făcut deplasarea Llviiu Nagy, Dan 
Niculescu. Constantinide, M. Ră- 
duca.nu, L. Kary, L. Niculescu, 
C. Cojocaru, M. Spiridon. C. Giur- 
culescu.Tr. Constantinescu. Be- 
retzki. s.a.

învingători în Argentina
lutat cu aplauze furtunoase intra
rea pe teren a jucătorilor sovie- 
tici.

Baschetbaliștii sovietici au des
fășurat un joc de un ridicat nivel 
tehnic, obținînd o victorie cate
gorică cu scorul de 70-50 (32-27). 
Ei și-au dominat majoritatea tim
pului adversarii, impunîndu-se 
prin precizia paselor și siguranța 
în loviturile la coș.

STOCKHOLM, 13 (prin telefon 
de la trimisul nostru).

Ziarele de azi publică o știre care 
a siîrnit multă senzație în rîndu- 
riiîe amatorilor de fotbal d.in ca
pitala Suediei: cunoscutul portar 
Kalle Svensson, cel care a apărat 
de 58 de ori poarta echipei națio
nale suedeze, a declarat, după în
toarcerea de la Helsinki unde a 
apărat în meciul contra Finlandei, 
că nu va mai face deplasarea la 
București deoarece intenționează 
sg abandoneze fotbalul .

„La Helsinki a fost ultimul meu 
meci, — a declarat Kalle Svens
son. Vreau să Las locul altora 
mai tineri"...

Ziarele suedeze de seară publi
că lotul care va face deplasarea 
la București. Iată cum arată acest 
lot: L. Karlsson, A. Arvidsson, A. 
Johansson, B. Gustavsson, F. Ajc- 
bom. S. O. Svensson, S. Parting_ 
H. Kaellgren, O. Haiakansson, B. 
Berndtsson, G. Loefgren, N.San- 
dell, T. Svensson, I. Ekstrom, G. 
Sandberg, H. Tilberg. Pe toți a- 
ceștia i-am întâlnit azi după-a- 
miază ca spectatori la probele 
olimpice de călărie. N-a fost greu 
să-l recunoaștem, deoarece pur
tau at'.t de cunoscutele treninguri 
suedeze, galbene, ou cete 3 co
roane albastre. Am stat de vorbă 
cu o cunoștință mai veche, halful 
stingă Parting, care ne-a mai vi
zitat țara cu ocazia turneului e- 
c.hipei Djurgarden. Parting ne-a 
declarat următoarele:

„Meciul cu Romînia este privit 
de noi cu mult interes și pot spune 
că romînii sînt adversari de te
mut. mai ales după recentei lor 
victorie împotriva Iugoslaviei, In 
Veea ce mă privește, doresc să fac un 
meci bun la București pe de o 
parte pentru că vreau să reconfirm- 
spectatorilor bucureșteni si specia
liștilor impresia bună lăsată In 
1954. w pe de altă parte pentru
că în aceste zile am fost serios 
criticat de ziare pentru meciul slab 
pe care l-am făcut la HelstnkL 
ceea Ce m-a cam pus pe gînduri".

Parting m-a întrebat, apoi, cî-_

Pini la Heapole... ultima etapă a turul ui campionatului 
republican de atletism pe eclripe

Duminică 24 iunie, atletismul fe
minin din țara noastră va fi re
prezentat în două întîlniri dificile.

Atletele noastre vor evolua în 
compania puternicelor echipe ale 
Italiei și Cehoslovaciei, în cadrul 
meciului triungh'ular de la Nea- 
po'.e. Cifrele rezultatelor obținute 
de atletele italience și de cefe 
cehoslovace, ne sînt — în I nii 
mari — destul de bine cunoscute.

Cunoaștem, de asemenea, rezul
tatele numeroaselor meciuri ale e- 
chipelor Italiei și Cehoslovaciei în 
decursul ultimilor ani și tocmai 
de aceea putem aprecia ca foarte 
dificile, pentru atletele noastre, tn- 
tîlnirile pe care le vor susține ta 
Neapoie. Aceasta nu însemnează 
însă, în cazul nostru, că noțiunea 
de „dificil” o anticipează pe aceea 
de ,Jnfrîngere“. Cîtuși de puțin 1 
Atletele noastre au dovedit pînă 
acum în nenumărate ocazii că știu 
să-și .adune toate forțele și toată 
energia de care sînt capabile, sub- 
ordonîndu-le unui scop înalt; ele 
au dovedit — în întreceri interna
ționale — multă putere de lup
tă, ca rezultat al patriotismului 
care le an’mă și tocmai de aceea 
au și putut înregistra succesele cu 
care toți ne mîndrim. Meciul 
susținut de ele anul trecut cu 
echipa Franței, una din cete 
mai puternice din Europa, este în 
acest sens pe deplin edificator. 
Să ne aducem aminte: echipa 
Franței venea la București, aureo
lată de o categorică victorie asu
pra echipei feminine a Olandei (a- 
ceea care ne-a învins în 1954) și 
calculul sec al rezultatelor pronos
tica o victorie a franțuzoaicelor. 
Cu toate acestea, pe stadionul Re
publicii pronosticul nu a fost rea
lizat, atletele noastre reușind să 
obțină o splendidă victorie inter
națională (fără îndoială, cea mai 
frumoasă de pînă acum). Intere
sant este că trei zile mai tîrziu, 
echipa Franței a întrecut reprezen
tativa Cehoslovaciei în meciul sus
ținut la Fraga. Am ales acest 
exemplu tocmai pentru că el întă
rește afirmația că voința și pu
terea de luptă pot răsturna de 
cele mai multe ori pronosticurile 
hîrttei. 

teva lucruri în legătură cu echipa 
noastră. Cted i-am spus că în 

centrul atacului va juca Ozon, 
fotbalistul suedez a declarat că 
acesita este adversarul care con
vine cel mai puțin apărătorilor 
suedezi, date fiind rapiditatea, 
ingeniozitatea și fantezia Iui.

Ziarele de specialitate se ocupă 
foarte pe larg de meciul de la Bucu
rești, publicînd în ultimele zile 
cite 3 coloane de comentarii. Ceea 
re se desprinde, în general, din 
aceste comentarii, este o oarecare 
teamă că fotbaliștii suedezi nu 
vor reuși să facă față unui handi
cap pe care el îl consideră foarte 
puternic : căldura. AfMnd de la 
n&I că actualmente la București 
este o temperatură de 30—35 de 
grade. îngrijorarea suedezilor a 

crescut. Mai .ales că actualmente 
tn Suedia este o vreme rece, plo
ioasă.

„Știm că vom avea la Bucu
rești un meci foarte greu — mi-a 
declarat In coptinuare Parting. —- 
mai ales cj romînii n-au uitat, 
desigur, acel 1—4 de anul trecut, 
de la Gbteborg și vor căuta să 
se revanșeze. In orice caz —■ 
și-a terminat declarația Parting', 
— vot revedea Bucureștiul cu mul-' 
ta plăcere".

In legătură cu deplasarea lobi- 
lui suedez, s-a anunțat că delegația’ 
va fi condusă de secretarul ge
neral al fede-at’ei suedeze die fota 
bai, Holger Bergelius. Conducă
torul tehnic al lotului este „Pu4te“ 
Kock, c»l care a fost ales în acest 
an se’ (rtioner unic. (In Suedia 
selecționerul unic al echipei națio-: 
nale este ales în fiecare an). In 
declarațiile făcute ziarelor, cei mal 
multi dintre conducătorii fotbalu
lui suedez își exprimă, speranța 
că și la București ttnăru'i Ekstrftn» 
va face senzație.

Sportivii suedezi oărăsesc Stock- 
holmul în zorii zilei de vineri, 
in afara celor 16 jucători, vor mal 
face dep’asarea. la București 7 con
ducători, 4 ziariști, radio-repor-"

T’JOOR VORNJCU

Ot, lucrul acesta se poate intim- 
pla, și chiar trebuie să se înt'rm- 
ple și dummica viitoare pe stadio
nul din Neapoie...

fntîtairiie cu Italia și Cehoslo
vacia reprezintă al 15-lea și ai 
16-lea meci al echipei noastre na
ționale. Dar iată palmaresul întâl
niri for susținute de echipa femi
nină a țării noastre:

1932 Brasov Romînia—Ungaria 
30:50.

1933 Budapesta Ungaria—Romî
nia 43:42.

1947 T mișoara Romînia—Unga
ria 47:67.

1948 Budapesta Ungaria—Romî
nia 74:35.

1949 Cluj Romînia — Ungaria 
37:65.

1950 București Romînia —■ 
U.R.S.S. 33:79.

1951 Sofia Bulgaria — Romînia 
48:58.

1951 Moscova U.R.S.S.—Romînâa 
90:34.

1951 Moscova Polonia—Romînia 
75:49

1953 București Romînia—Belg a 
63:32.

1954 București Romînia—Olanda 
53:57.

1954 București Romînia—Elve
ția 70:29.

1955 Oslo Norvegia — Romînia 
35:70.

1955 București Romînia—Franța 
55:51.

Reprezentativa noastră feminină 
va căpăta forma definitivă în ur
ma celor trei întîlniri de campio-' 
nat de sîmbătă și duminteă. Este 
vorba de meciurile din cadrul ulti
mei etape a turului Campionatului 
republican de atletism pe echipe.

Cu această ocazie se vor dis
puta următoarele întîlniri: la Bucu
rești (stadionul Tineretului) : Lo
comotiva — Casa Centrală a Ar
matei — Recolta ; Ia Orașul Stalin; 
Constructorul — Voința — Știința.

Cel de al treilea meci al etapei 
va avea loc la PIoești și va opune 
formațiile: Dinamo — Metalul — 
Progresul.

Întîlnirea dintre Constructorul— 
Știința este așteptată cu cel mal 
mare interes, dată fiind valoarea 
celor două echipe, din rîndul că
rora fac parte' numeroase atlete 
selecționatele pentru meciul de la 
Neapoie.

culescu.Tr


Luptătorii iugoslavi
La sfîrșitul acestei săptămîni 

sportivi» noștri susțin un bogat 
program international. O parte din 
acest program revine luptătorilor 
noștri fruntași care vor înfrunta 
într-un interesant ,cuplaj" o selec
ționată iugoslavă și o formație de 
club din Austria. Despre aceste în- 
tîlniri am mai scris: astăzi venim 
cu noi amănunte. Atît reprezenta
tiva regiunii Vojvodina (lupte cla
sice) cît și clubul Hercules (lupte 
libere) de care am amintit, sosesc 
la București în cursul zilei de vi
neri, cu formații întărite. De alt
fel, față de primele comunicări pri
mite din partea luptătorilor aus
trieci rezultă unele modificări în 
echipă: astfel, formația austriacă 
a fost întărită cu cunoscuții inter
naționalii și campioni ai Austriei, 
Broczner și Angelberg ca și cu 
Soukoup care a mai vizitat țara 
noastră cu ocazia Festivalului din 
1953. Formația completă a clubului 
Hercules are următoarea înfățișare 
';(în ordinea categoriilor): Mayerho- 
fer, Kasper (Winkler), Kremster, 
Broczner, Angelberg (Gole), Sou
koup (Aimer), Lagner, Schmidt. In 
ce privește selecționata iugoslavă, 
din rîndurilie ei se remarcă în pri
mul rînd Simic (cat 79 kgr.) ca
re a cîștigat medalia de arșint la 
recentele întreceri ale „Cupei Mon-

Mai multă grijă pentru materialele și instalațiile 
de concurs, la tir

Cei care au citit în numărul de 
marți al ziarului nostru articolul 
Intitulat „Un record excepțional 
și totodată un imbold", ar putea 
rămîne cu convingerea că în ca
drul campionatelor de tir ale Capi
talei, desfășurate pe poligonul Tu
rnări, singurele performanțe deva- 
iloare aparțin maestrului sportului 
H. Herșcovici. Deși — așa cum 
subliniam în articolul amintit — 
trăgătorul dinamovist a realizat 
un număr apreciabil de noi per
formanțe record, o serie dintre ele 
înscriindu-se prinire cele mai bune 
din lume, totuși valoarea ridicată 
a concursului a fost susținută în 
bună măsură și de rezultatele al
tor trăgători fruntași. Este vorba 
de rezultatele obținute de maestrul 
emerit al sportului Gh. Lichiar- 
dopol (60/584 p. la pistol viteză),
N. Cojocaru (364 p. la poziția 
picioare, armă liberă calibru mare, 
nou record R.P.R.), de surprinză
toarea comportare a maestrului 
spartului Silviu Tibacu (538 p. la 
pistol prec'z e, rezultat cu care l-a 
întrecut pe specialistul acestei 

șțprobe, maestrul sportului Iulius 
~Piep‘ea), de comportarea din ce 
în ce mai bună a concurenților Gh. 
Florescu (130 t. Ia proba de 
skeet), Petre Mocuță (548 p., pis
tol calibru mare), Yvonne Golden- 
berg_ (595, combinată), Paraschiva 
Almășanu (398 p., poziț'a culcat, 
-armă liberă calibru redus), Iudith 
.Moscu (1143 p„ 3 x 40 armă li
beră calibru redus), ș.a.

Iată deci că cea mai justă dintre 
concluziile care se pot trage în 
turma desfășurării acestui concurs 
este aceea că majoritatea trăgăto
rilor fruntași au început asaltul 
înaltelor performanțe.

Camp onatele de tir ale Capita
lei au adus în fața standurilor și 
pe concurenții de cat. Il-a și a 
IlI-a. O serie dintre rezultatele 
realizate de aceștia sînt revela
toare. Astfel, cu 592 p. și 33 „muș

Concursuri de canotaj la Arad și București
® La Arad s-a desfășurat dumi- 

țrrică meciul de canotaj între selec
ționatele de juniori ale orașelor 
Arad și Timișoara, contînd drept 
revanșă a întîtnirii de săiptămîna 
Itrecută, de la Timișoara. Rezulta*  
tete înregistrate au fost următoare
le : Caiac l fete: I. Margareta Fuzi 
’(Timișoara). Caiac 2 băieți: 1 Al*  
/dea. Habalic (Arad). Canoe 1 

'«băieți : 1. Ștefan Ruja (Arad) 
‘Caiac 4 băieți: 1. (Arad). Caiac 1 
'/băieți: 1-, A. Kozanețki (Arad). 
'Caiac 2 fete: 1. Tim șoara( Michels, 
(ÎMflosevici). Canoe 2 băieți; 1. A- 
brad (Kerr, Varga). Schif 1 
yfete: Lavinia Jivi (Timișoa

Sălceanu — C. Țuțaru (Energial 
3:30,0; 2. V. Bălălău - C. Chircă 
(Voința) 4:40,0; 4 + 1; 1. Vasilescu, 
Zotoyici, Paraschivescu, Boceanu’i 
Serb (Locomotiva) 4:04,0. 8 + 1: 1. 
Energia I 3:13,0; 2. Energia II 
4:05,0 Caiac junioare: simplu. 1. 
FeFcia Vasilescu (T. D.) 2:50,0; 2. 
Andreea Lungu (T.D.) 2:54,2. 3.
Elena Popescu (T.D.) 2:58,2. Du
biu kiinker : 1. L. Dumbravă — I.
Ionescu (T.D,) 2,50. Dublu:
1. M. Codrescu — D. Sfran- 
ciog (T. D.) 2:19,0; 2. E Rusu
— G. Tricu (Loc.) 2:23,0. Calde 4:
1. Prunescu, Ciot, Neamțu, Dumi- 
triu (T.D.) 2:27,0. Senioare simplu:
1. A. Beder (Voința) 2:30,0; 2. C.
Mărgineanu (Progr.) 2:37,9. 3. 
Georgeta Năstase (Progr.) 2:50,0;
4. Maria Tudor (Loc.) 2:59,0 Du- 
Hu; 1. I. Radu — E. Matei (Voin
ța) 2:18,0; 2. A. Popovici —■ E. 
Manea 2:40,0. Dublu kl’nker: 1. 
Radulescu — Nae (Progr.) 2:45,0;
2. Demetriad — Rusu (Progr.).

• MOTO — La interval <Te numai o 
săptămînă1 de la desfășurarea fazei a 
doua a campionatului republican de 
viteză pe circuit, motocictiștji se vor 
întâlni din nou duminică pentru a-și 
disputa întîietatea în cadrul -aceluiași 
campionat. Faza a treia a campiona
tului de viteză pe circuit se vă dis
puta la Tg. Mureș, localitate unde 
motocicli^tii s-au și deplasat, ur- 
mînd ca în cursul zilelor de mîine 
și sîmbătă să participe la antrena
mentele oficiale. ” * ' .t.

ra). Schif 2 fete: Timișoara 
^(Lakatos, Becski). Schif 4+1 rame 
sfete: 1. Arad. Schif 4 + 1 visfe fete: 
fii. Timișoara. Schif simplu băieți: 
^1. Simion Ștefan (Timișoara). 
/Schit 2 băieți: Timișoara (Sterner, 
bPakal). Schif 4+1 rame băieți: 1. 
pArad. Schif 8+1 băieți: 1. Timi- 
:șoara. Concursul s-a bucurat de

val«a£a

și austrieci vin cu 
la București

diale", Jovanov (cat. 57 kgr.), 
Torma Bela (cat. 67 kgr.), etc. 
Formația iugoslavă se anunță ca 
un adversar redutabil mai ales 
prin prisma rezultatelor obținute de 
lotul R.P.F. Iugoslavia la Istan
bul, unde luptătorii țării vecine Și 
prietene au ocupat un loc fruntaș. 
De altfel, într-o recentă confrunta^ 
re între o puternică selecționată 
Italiană și un lot iugoslav, italienii 
aii cîștigat la mică diferență, fiind 
depășiți la multe categorii.

Primele întîlniri ale sportivilor 
Iugoslavi și austrieci cu luptătorii 
noștri vor avea loc sîmbătă seara 
pe terenul Progresul ITB după 
următorul program: ora 18.30 Di
namo—Hercules (lupte libere), ora 
20.30 Dinamo—reprezentativa Voj- 
vodîna (lupte clasice). în caz de 
ploaie întrecerile vor începe cu o 
oră mai tîrziu, în sala Floreăsca. 
In continuare, sporVvii iugoslavi 
vor mai lupta la Reșița (20 iunie) 
și Arad (23 iunie), iar luptătorii 
austrieci vor mai susține un meci 
la București la 18 iunie.

în întrecerile de sîmbătă forma
țiile Dinamo vor avea — în lin» 
mari — următoarea înfățișare:, lup
te libere: Ruzsi (Szabad), Ghincea 
(Strubert), Sinculac (Jula), Plutea, 
Harri (Mureșan), N. Popovici, 
Tarbă (Ballo), V. Constantine6cu 

te" la proba de 60 focuri poziția 
culcat, armă liberă calibru redus, 
concurentul A. Vetra putea ocupa 
locul 7 în concursul rezervat tră
gătorilor de categoria I și maeștri, 
înaintea unor trăgători de valoare 
ca N. Cojocaru, Sorin Cantil', C. 
Dabija, V. Enea, A. Neagu și al
ții. La pistol precizie T. Jiglinski, 
cîștigătorul probei, putea ocupa cu 
cele 517 p. realizate, locul 7 în 
concursul rezervat fruntașilor, la 
egalitate de puncte cu maestrul 
emerit al sportului Gh. Ltehiardo- 
pol și înaintea unor concurenți cu 
vechi state de serviciu ca Gh. Cor- 
bescu, P. Mocuța, Z. Deak și alții.

Rezultate bune au înregistrat și 
cîștigătorii probelor de combinată 
(masculin): Gh. Gheorghiu 590 
p.; combinată (feminin): Ileana 
Vișinescu 586 p; 40 focuri „culcat" 
armă liberă calibru redus (mascu
lin) : A. Pop — 394 p., 40 focuri 
„culcat" armă liberă calibru redus 
(feminin) : Ileana Vișinescu — 392 
puncte. ★

Concursul desfășurat săptămîna 
trecută pe poligonul Tunari, ca de 
altfel și celelalte întreceri de tir 
disputate anul acesta pe frumoasa 
bază sportivă din pădurea Bănoa
sa au scos în evidență un aspect 
care trebuie să preocupe neapărat 
conducerea I.E.B.S. Astfel, se în- 
tîmplă tot mai des ca în timpul 
concursurilor să se defecteze insta
lațiile — lucru care prictnuiește 
multe neajunsuri concurenților, frî- 
nîndu-le drumul spre performanțe 
mari. Totodată aspectul exterior 
al poligonului, căruia nu i se a- 
dttce nici o îngrijire, devine din ce 
în ce mai puțin agreabil. Este 
cazul ca acestei baze, pe care se 
vor mai desfășura multe concur
suri die amploare, să i se aducă 
grabnic îmbunătățirile de care are 
nevoie.

H. N.

apropiată a concurențiior a prile
juit întreceri foarte dîrze. (Șt. 
Weinberger, coresmondent).

I
■ Secția sport a C. C. S. a 

organizat pe lacul Herăstrău un 
concurs feminin de vele și canotaj. 
Atît la yolă cît și la snipe startu
rile au fost populate ( au partici
pat cîte 8 ambarcațiuni). La cro- 
bele de caiac și schif însă, partici
parea a fost foarte redusă. Iată re
zultatele realizate. Yolă: 1. Maria 
Oprea (Energia); 2. Elena Irimtș 
(Progresul). 3. Maria Andriuță 
(Știința). Snipe: 1. Felicia Predo- 
vici —. Sanda Stănescu (Progre
sul); 2. Ana Predescu — Jana 
Gheorghiu (Energia); 3. Ileana A- 
lexandresou — Angela Nicolau 
(Progresul). S-au desfășurat cîte 
3 regate la yolă și 2 ia snipe. 
Schif: simplu junioare. 1. Popescu 
Viorica (Progresul) 4:28,0. Se
nioare simplu: 1. Vanda Sfetescu 
(Progresul) 4:11,0; 2. Dorina Sol- 2:54,0.

-^cai, (Voința) Pubju: < UțX'îlk ' (Ceztu-ina .J'uchel.. coresp.),

formații puternice CAMPIONATUL INTfRASOCIATIl LA GIMNASTICĂ

(Marton), lupte clasice: Szabad
(Ruzsi), Horvath, Sole, Cuc, Bu- 
barca, Belușica, Onoiu, Șuii.

Arbitrul întrecerilor de lupte li
bere și eterice anunțate mai sus 
va fi italianul Vitaiino Galiegatii.

★
S-a terminat prima parte a cam

pionatului republican de lupte pe 
echipe. După cum era șl de așteptat, 
pe primul loc s-a clasat Dinamo Bu
curești, iar C.C.A. — după ce a tre
cut prin serioase emoții, a rămas 
„ferm" pe locul II. Iată, de altfel, 
clasamentul:
1. Dinamo București

15 15 0 0 111- 9 (78-33-112) 45

15 12 2 1 87-33 (52-35- «) 41
3. Progresul Lugo;

15 11 2 2 80-40 £40-40- 7) 39
4. Dinamo Or. Stalin

15 10 2 3 81-37 (58-23-15) 37
5. Locomotiva Timișoara

15 9 3 3 67-51 (46-21- 7) 36
6. Constructorul SM Ploești

15 8 2 5 65-52 (43-22-13) 33
7. Metalul Reșița

15 6 4 5 64-52 (31-33-14) 31
8. Flacăra B. Mare

15 7 2 6 64-54 (39-25- 5) 31
9. Progresul București

15 6 4 8( 53-65 (30-33- 6) 31
10. Voința Tg. Mureș

15 5 2 8 47-71 (34.13- G) 27
11. FI. roșie Cluj

15 5 2 8 49-70 (35-14- 6) 27
12. FI. roșie Arad

15 2 4 9 38-79 (25-13- 9) 23
13. Constructorul Cluj

15 3 2 1» 43-75 (20-23- 7) 23
14. Dinamo S. Mare

15 3 1 11 43-75 (30-13- ® 22
15. Metalul Hunedoara

15 2 0 13 36-83 (20-16- 5) 19
16. FI. roșie Galați

15 0 0 15 18-10# (16- 2- 2) 15
*

In țară continua întrecerile de 
lupte clasice ale juniorilor (faza 
regională). Iată campionii regiunii 
Baia Mare: T. Mihalcz, (Voința), 
G. Rettegi (Flacăra), A. Szalka 
(Voința), I. Naszodi (Dinamo), 
N. Csorba (Flacăra), Fr. Dobay 
(Vo:nța), N. Szabo (Voința), I. 
Baczay (Flacăra). 40 concurenți.

-------------- -*■  g» ♦--------------

Publicații sportive
R.P.R. — R.P. BULGARIA 13:11 

CAMPIONATUL MONDIAL STU
DENȚESC (UPSALA)

TURNEUL DE LA PALANKA
Despre aceste competiții interna

ționale la care au luat parte și repre
zentanții țării noastre vă informează 
pe Jarg

REVISTA DE ȘAH
Nr. fi

care mai cuprinde și: Un articol teo
retic (Noutăți în deschideri) de ma
rele maestru internațional LUDEK 
PACKMAN. Rezultatele turneului de 
la Ploești în memoria lui A. Alehin 
REZULTATELE ȘI TABELUL TUR
NEULUI CANDIDAȚILOR LA CAM
PIONATUL MONDIAL (AMSTER

DAM)
Partide de la ultimele concursuri. 

CONCURSUL NOSTRU INTERNA
TIONAL DE PROBLEME ȘI 

STUDII e
A APARUl
REVISTA „FOTBAL* 1 * * 4* nr. 6/1956 

care cuprinde:
N. ROȘCULEȚ — Despre terminologia 

în fotbal
C. HUMIS — Pentru eficacitatea tra

sului la poartă.
F. HUBER — O metodă pentru apre

cierea gradului de pregătire a 
arbitrului de fotbal.

ST. DOBAY — Intîlnirea R. P. Ro- 
mlnă — R.P.F. Iugoslavia în lu
mina considerațiilor tehnice.

GYULA MANDI — Analiza tehnică a 
jocului Iugoslavia — Ungaria.

N. PETRESCU — Trasul la poartă- 
problema cea mai grea (Klno- 
grame).

S. MARIAN — Două echipe cu com
portări diferite.

C. BRAUN — Să îmbunătățim teh
nica trasului la poartă (exerci
ții).

R. WETZȘR — Portarul nu estQ nu
mai un apărător.

xxx — Unele observații pe margi
nea primelor confruntări inter
naționale ale echipelor noastre. 

IOSIF VOGL — înaintea celei de a 
XV-a ediții a Cupei Europei 
Centrale.

xxx — Evoluția fotbalului norve
gian ; Despre fotbalul vestger- 
man # alte articole.

ln-re 15 și 17 iunie va avea ioc 
la Tg.-Mureș unul dintre cele mai 
însemnate concursuri de gimnas
tică din acest an — Campionatul 
interasociații, organizat de Consi
liul Central al Sindicatelor din 
R.P.R. Devenite tradiționale, în
trecerile ce se vor desfășura în ca
pitala Regiunii Autonome Ma
ghiare au o deosebită importanță 
pentru pregătirea celor mai buni 
gimnaști și gimnaste, constituind 
o serioasă verificare înaintea cam
pionatelor republicane pe echipe, 
programate pentru 14—15 iulie 
Ia București.

Anul trecut campionatele inter
asociații s-au desfășurat la Cluj, 
înreg'sirînd un frumos succes de 
participare, dar mai puțin de cali
tate și aceasta din cauza pregătirii 
superfciale de care au dat do
vadă sportivii unor colective sindi
cale.

Amintim aci că unele asociații 
au avut o frumoasă comportare la 
ediția 1955, în fruntea lor situîn- 
du-se gimnaștii și gimnastele aso
ciațiilor Metalul, Știința, Construc
torul și, în oarecare măsură, Pro
gresul.

De altfel și clasamentele stabi
lite anul trecut ogkndesc această 
situație.

In atentia Sfatului popular al raMui 
Tudor Vladiimirescu

In numărul 2819 din 22 mai a c. 
am menționat în articolul întitu
lat „Vizitînd un dispensar de cul
tură fizică medicală" că dispensarul 
care deservește raioanele Tudor 
Vîadimirescu și 23 August din Ca
pitală nu are asigurate condiții bu
ne de muncă, deoarece patru ca
mere au fost ocupate de chiriași 
particulari.

Deși a fost sez'sat în nenumă
rate rîndurî, de către conducerea 
dispensarului și chiar de către 
presă, Sfatul popular al raionului 
Tudor Vladimirescu nu a făcut ni
mic pentru a elibera acele camere

Șahiștii bucureșteni de 
învingători

Pentru a doua oară șahiștii co
lectivelor sportive Progresul Jus
tiția din București și Oradea s-au 
înttoit în fața a 12 mese de șah 
pentru a desemna pe cîștigătorul 
cupei oferite de Consiliul central 
al Colegiilor de avocați din R.P.R. 
După cutn am anunțat, în primul 
meci, București-Oradtea', finala 
frumoasei competiții care a reunit 
suite de participant din toate re
giunile țării, șahiștii bucureșteni 
și orădeni și-au împărțit punctele. 
Finala s-a jucat din nou. de data 
aceasta la Oradea, duminica tre
cută cînd bucureștenii jucând' cu 
multă ambiție și la un bun nivel 
tehnic au reușit să obțină o vic
torie la scor. Inviingînd cu 8—4, 
șahiștii bucureșteni die la Progre-

SPORT
0 BOX — Cea de a Vl-a reuniune 

din cadrul „Cupei Sfatului popular0 
la box, este programată astă-seară 
(ora 18) în curtea școlii profesionale 
„Semănătoarea4*.  Se vor desfășura 16 
partide dintre care 11 de seniori și 7 
de juniori.

CONFERINȚE ALE COMISIILOR 
CENTRALE

• Sîmbătă și duminică va avea 
loc în Capitală conferința pe țară 
a Comisiei Centrale de haltere.

Pe ordinea de zi figurează ur
mătoarele puncte: ZIUA I. 1. Dare 
de seamă asupra activității Comi
siei Centrale de haltere pe 1954— 
1955. — întrebări și discuții. 2.
Alegerea Comisiei Centrale. ZIUA 
A Il-a: 1. Raport de activitate pre
zentat tie asociația Dinamo. 2. 
Conferință metodică: Importanța 
și locul exercițiilor ajutătoare în 
pregătirea halterofililor.

Lucrările conferinței vor începe 
la ora 9, în sala Clubului între
prinderii poligrafice nr. 3 (Buleti
nul C*ficial)  str. gutenberg nr. 3.

• Sîmbătă dimineață, la ora, 9, 
va începe în localul C.C.F.S/C. M. 
din strada Vasile. Conta Nr. 16 

j conferința comisiei centrale <îe 
J alpinism. A doua zi, tot la ora 9 
f și în același ioc, va avea loc con- 
• ferința tehnică a arbitrilor de al- 
J pinism.

Echipe băraați: 1. Me.aiul 745,34 
p.; 2. Progresul 695,21 p.; 3. Con
structorul 630,29 p. Echipe femei: 
1. Știința 788,04 p.; 2. Metalul
753,37 p.; 3. Constructorul 672,36 
puncte.

Regulamentul ediției din 1956 
prevede o modificare în privința 
participării și a componenței echi
pelor.

Spre deosebire de anul trecut, 
cînd reprezentativele de asociații 
au fost alcătuite în majoritate din 
gimnaști de categoria 1 și mae
ștri, anul acesta echipele vor fi 
formate din gimnaști tineri, care 
lucrează la categoriile II și III. 
Totuși, gimnaștii și gimnastele 
noastre fruntașe vor concura para
lel cu cei mai puțin experimentați 
— la individual —, rezultatele în
trecerii lor necontînd în clasamen
tul pe echipe.

Participarea lor, va constitui, 
desigur, un stimulent pentru cei 
tineri.

Concursul de la Tg.-Mureș va 
fi un nou prilej de afirmare a ti
nerelor elemente și de verificare 
a stadiului pregătirii gimnastelor 
și gimnaștilor din asociațiile spor
tive în vederea viitoarelor impor
tante competiții cu caracter intern 
și internațional.

și a le da spre folosință dispensa
rului. Considerăm că această lipsă 
de orientare împiedică buna func
ționare a cabinetului și, mai mult 
chiar, constituie o încălcare a I4o- 
tărîrilor Consiliului de Miniștri Nr. 
75/1950 și 2190/1952 cu privire la 
reglementarea folosirii bazelor 
sportive. Așteptăm ca Sfatul popu
lar al raionului Tudor Vladteârescu 
să ia măsurile necesare, adică să 
dea spre folosința dispensarului 
întregul local care-i aparține, pen
tru a respecta Hotărîrile Consi
liului de Miniștri și deci pentru a 
sprijini activitatea atît de utilă a 
dispensarului.

la Progresul Justiția 
la Oradea
sul Justiția au devenit campionii 
primei ediții a concursului inter- 
echipei al avocaților și maglstra- 
ților.

Iată rezultatele tehnice ale fi
nalei: Herman (O)—Theiler (B) 
l/y—V2, Topa (B)—Adcrian (O) 
’/2—'fa, Nedețki (O)—Mocanu 
(B) 1—0, Dinescu (B)—Dobrines- 
cu (O) >/2—'/2, Toth (O)—Sorin 
(B) 0—1, Rapaporf (B)—Hovany 
(O) Va. Albu (O)—Hulea (B) 
‘/î—Vs, Cristescu (B)— Dumbrâ- 

veanu (O) I—0, Vilican (O)—Se
gal (B) 0—1, Rusu (B)—Feher 
(O) T—0, Ecaterina Koting (O) — 
Ecaterina Lăzărescu (B) !/s—‘/2> 
Marilena Enăcheseu (B)—M. Me
zel (O) 1—0. (R.V.).

LA ZI
• CICLISM — Comitetul C.F.S. al 

raionului 1 Mai organizează duminică 
dimineața în cartierul Tei o reuniune 
pe circuit, deschisă tuturor categorii
lor de posesori de biciclete. De ase
menea se vor desfășura și întreceri 
pentru copii (7—10 ani și 10—14 ani), 
precum și probe pentru trotinete.

Adunarea particlpanților, la ora 
7,30, la capătul liniei de tramvai nr. 
9. Startul, ia ora 8.
• HALTERE — Ieri în cadrul unul 

concurs de verificare la haltere, Ti- 
beriu ’Roman (CCA) a obținut un nou 
record republican la cat. ușoară, pro
ba împins: 105 kgr. La smuls Roman 
a realizat 90 kg, iar la aruncat 125 
kg. Rezultat total: 320 kg.
• FOTBAL. — Luni s-au dispu

tat întâlnirile din cadru-l etapei a 
VI-a a ..Cupei Ziarelor4* înregistrîn- 
du-se următoarele rezultate :

Informația București ului—Scînteia 
g__q (3_ oy
Sportul popular—Agerpres 4—1 (1—1). 
Direcția Presei—Steagul roșu 1—0 

(1—0).
Elbre—Scînteia tineretului 4—0 (2—0). 
Apărarea Patriei—Romînia liberă

3—0 (forfait).
CLASAMENTUL

1. Sportul popular 6 5 1 0 25: 7 11
2. Inf. Buc. 6 5 0 1 22: 6 10
3. Direcția Presei 6 5 0 1 14: 7 10
4. Apărarea Patriei 6 4 0 1 22:10 9
5. Steagul roșu 6 3 0 3 10:11 6
6. Romînfa liberă 5 113 4:13 3
7. EIdre 5 1 0 4 7:16 2
8. Scînteia 5 0 2 3 6:16 2
9. Agerpres 6 0 2 4 11:22 2
10. Scînteia tin. 5 0 1 4 5:18 1

• NATAȚIE. — In-ceplnd de astăzi, 
de la ora 18 va avea loc la ștrandul 
Tineretului din Capitală, timp de trei 
zile, concursul de selecție a lotului 
de natatie al R. P. R.. în vederea în- 
tîlnirii internaționale de la Brno cu 
reprezentativele dte înot, sărituri 
și polo pe apă ale R.. Cehoslovace,
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Ședința plenară de constituire a 
asociației pentru cultură fizică și 
sport „Ene'rgia", începută luni 11 
iunie, a continuat marți dimineața, 
cînd s-a dat citire Hotărîrii secre
tariatului Consiliullui Central al 
Sindicatelor privind comasarea unor 
asociații penlru cultură fizică și 
sport și Deciziei Nr. 429/11 iunia 
1956 a Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lingă Con
siliul de Miniștri al R.P.R. Prin 
această decizie se prevede că, de 
la data intrării ei în vigoare, aso
ciațiile sportive Metalul, Fliacăra. 
Minerul și Constructorul își în
cetează activitatea, comasîndu-se 
într-o singură asociație pentru cul
tură fizică și aport — „Energia". 
Noua asociație va cuprinde în acti
vitatea sa sportivii din următoarele 
ramuri de producție: industria me
talurgică și a construcțiilor de ma
șini, industria electrică și electro
tehnică, industria carboniferă, in
dustria de petrol, gaze, in
dustria chimică, construcții și in
dustria materialelor de construcții 
Sarcinile celor patru asocia
ții comasate revin noii asocia
ții, iar sportivii legitimați de ele 
trec, de Ia data comasării, cu 
drept de joc imediat, la asocia
ția Energi-a, care va întocmi for
male de legitima-re.

Conform Hotărîrii secretariatului 
C.C.S. a fost numit consiliul cen
tral al noii asociații, care va func
ționa pînă la alegeri. Din consiliul 
central fac parte 53 de membri: 
reprezentanți ai Comitetelor centra

Mai multă seriozitate in desfășurarea campionatului 
republican de tenis pe echipe

Campionatul republican de tenis 
pe echipe trezește un interes deo
sebit în rin dur ile iubitorilor acestui 
aport, numeroși fiind spectatorii 
care urmăresc întrecerile celor mai 
bune echipe. Foarte mulți dintre a- 
ceștia veniseră și duminică după- 
amdază pe terenurile Progresul 
LT.B. și Știința pentru a asista la 
desfășurarea ultimelor partide din 
cadrul întâlnirilor Progresul I.T.B.- 
Dinamo și C.C.A.-Știința. Nu mică 
le-a fost însă surpriza cînd au con
statat că nu se disputa nici un 
meci, deoarece jocurile programate 
pentru acea oră avuseseră loc di
mineața, în urma „înțelegerii" in
tervenite între jucători și arbitri 
care — probabil — aveau alte tre
buri duminică după-amiază !... Fap
tul că acești pasionați ai sportului 
alb au fost nevoiți să facă calea 
întoarsă, se datorește medului su
perficial, in care privesc aceste 
întâlniri unii jucători, oficiali și 
organizatori. In primul rând acea
sta reprezintă o flagrantă încălcare 
a regulamentului de jcc al campio
natului categoriei A la tenis care 
prevede în mod expres ca o întîl- 
nire să se desfășoare în 3 jumătăți 
de zi. Nercspectarca regulamentu
lui și a programului anur.țat prin 
presă înseamnă desconsiderarea 
totală a publicului și nu reprezintă 
de loc un mijloc de popularizare a 
tenisului, ci dimpotrivă.

Dar, aceasta nu este singura do
vadă a lipsei de interes față de 
cea mai importantă competiție in
ternă de tenis pe echipe, pe care 
o manifestă unii dintre jucători și 
oficiali. De pildă, chiar în prima 

le ale sindicatelor respective, ai 
Ministerelor, activiști din regiuni 
și colective, cadre tehnice și spor
tivi fruntași.

In continuare, tov. C. Săvescu a 
dat citire Proiectului de buget al 
noii asociații pe anul 1956, iar țov. 
Savu Ceaușescu a prezentat obiec
tivele și planul de măsuri pentru 
îndeplinirea obiectivelor asociației 
Energia pe anul 1956.

Numeroși invitați la plenară au 
luat apoi cuvîntul, prezentînd su
gestii și propuneri pentru îmbună
tățirea planului de măsuri și luîn- 
du-și angajamentul de a nu-și 
precupeți eforturile pentru a_ face 
ca asociația Energia să devină o 
asociație sportivă fruntașă.

La concluzii au vorbit: tov. Ion 
Vaida, vicepreședinte a! Comitetu
lui pentru Cultură Fizică și. Sport 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri, 
și tov. Mihai Mujic, secretar al 
Consiliului Central al Sindicatelor.

In prima sa plenară, consiliul 
central al asociației Energia a nu
mit tovarășii care vor constitui 
prezidiul consiliului central: Savu 
Ceaușescu, președinte, Constantin 
Săvescu, locțiitorul președintelui, 
Constantin Mihai, șeful sectorului 
organizatoric, G. Marinescu, șefuB 
sectorului instruire sportivă, Aurel 
Bălașa, șeful sectorului propagandă 
și educație, Vasile Militarii, șeful 
sectorului administrativ-financiar, 
Iosif Keller, Dumitru Dragomir. 
Nicolae Istrate, Dumitru Lăcătușu, 
Ion Gal, Stan Mihâi și Stela 
Stanciu, membri.

etapă au fost aminate două întâl
niri, iar în celelalte 3, care totuși 
au avut loc, s-a produs o serie 
de abandonuri nejustificate : Caro
lina Siegler și Urzică (Progresul 
Tg. Mureș), Tufușanco și Bosch 
(Metalul Steagul roșu Orașul Sta
lin), Prundeanu, Eva Stăncescu și 
Georgescu (Progresul I.T.B.), Ju- 
hasz și Mihai Sorin (Metalul Timi. 
șoara). Apoi, în etapa a doua, cu 
numai o zi înaintea desfășurării 
uneia dintre întîlnirile din Capitala, 
locul de disputare a fost schimbat 
de trei ori. Tot astfel, întîlnirile 
dintre C.C.A.-Știința au început cu 
tatîrziere pentru că nu erau pre- 
zenți toți jucătorii Științei, deși 
regulamentul prevede clar că în caz 
de neprezentare la ora fixată, ar
bitrul trebuie să de,a meci pierdut 
echipei absente.

In această situație, care nu mai 
poate dăinui, și pentru a nu com
promite o competiție cu caracter 
republican. Direcția jocuri din 
C.C.F.S., Comisia centrală și toți 
factorii de răspunde’e au datoria 
de a lua de urgență măsurile nece. 
sare în scopul asigurării unei des
fășurări normale a campionatului 
republican de tenis pe echipe.

Interesante foto-reportaje 
de pe toate terenurile de sport in

STADION
Nr. 11

revistă ilustrată de sport

Fază de la antrenamentul de ieri al lotului R.P.R. Copil III a in t Cat
In posesia mingii—după care fan dose Ioni fă (stoperul echipei Pro
gresul CPCS) si se îndreaptă spre poartă.

( Foto E. KIMAKOVÎCZ),

Ultimul antrenament la două porți...
Lotul reprezentativ de fotbal a 

făcut ieri ultimul său antrena
ment la două porți. De data aceas
ta, echipa probabilă a jucat în com
pania formației Progresul C.P.C.S.

Teren : Stadionul „23 August". 
Spectatori : cîtev,a sute, care au 
„simțit" acest ultim antrenament 
și au ținut să asiste la joc, în ciuda 
faptului că ședința de pregătire de 
ieri s-a făcut cu... porțile închise... 
Timpul: frumos, dar foarte căldu
ros. Temperatura ridicată de ieri 
după-amiază ,a cerut eforturi deose
bite jucătorilor.

In general, antrenamentul și-a a- 
tins scopul. Nu a fost o verificare, 
cum greșit ar crede unii, ci o de
săvârșire a jocului de ansamblu, 
cu accent pe unele scheme tac
tice.

In prima repriză s-au aliniat ur
mătoarele echipe:

LOTUL: Voinescu-Zavoda II, An- 
drovicî, Neacșu-Onlsie, Bone-Copil. 
Constantin, Ozon, Zavoda I, Tă- 
taru

PROGRESUL C.P.C.S.: Cîm- 
peanu-Buzeșan, Motroc, Ioniță- 
Schweillinger, Naum-Cîrlig, Cris- 
tescu (Raab), Mateianu (Cristescu), 
Tetea, Văcaru.

Lotul a început jocul cu deosebită 
vervă, mai ales în linia de înain
tare, unde tripleta încearcă felurite 
combinații încheiate cu pase rapide 
în adîncime sau pun în cursă cu 
deschideri lungi, pe cele două extre
me rapide, Tătaru și Copil.

Programul meciurilor de fotbal 
din Capitală 

simbata
Teren Progresul C.C.S., ora 17: Fla

mura roșie Abator București — Me
talul 23 August (Cupa R.P.R.). Teren 
Militari, ora 17: Flamura roșie „Gh. 
Gheorghiu De;'“ București — Locomo
tiva M.C.F. București (Cupa R.P.R.) 
Teren Giulești, ora 17,30: Locomotiva 
M.C.F. Buc: — Dinamo 6 Buc. (ju
niori).

DUMINICA
Stadionul Giulești, ora 9,45: Știința 

București — Flamura roșie Burdu- 
jenl (categ. B.) Teren Progresul F. 
B„ ora 8: Progresul C.P.C.S. — Con
structorul Constanța (juniori); ora 10: 
Progresul F. B. Buc. — Flacăra Mo- 
reni (juniorț). Teren Giulești, ora 8: 
Locomotiva București — Progresul 
Călărași. Teren C.A.M., ora 8: Fla
mura roșie Bere Rahova Buc. — Lo
comotiva Craiova (Juniori); ora 1#: 
știința București — Constructorul 
Craiova (juniori). Teren C.C.A., ora 
10,30 : C.C.A.—Metalul constanța (ju
niori).
• Tot în cadrul „Cupei R.P.R." se 

vor mai disputa duminică următoa
rele întîlniri: Roșiori: Flamura roșie 
— Flamura roșie Bere Rahova Bucu
rești; Călărași: progresul — Flamura 
roșie Giurgiu.

Se remarcă o tot mai bună omo
genitate In tripletă, unde Ozon se 
plasează pe poziție retrasă și „a- 
runcă" interii înainte sau el este 
cel lansat în „găuri". Se remarcă, 
însă, și o oarecare ilnghesuire în 
tripletă, ca și o deschidere a jocu
lui pe extreme atunci cînd faza este 
în imediata apropiere a porții, deci 
se cere încheiată prin centru. Re
priza ia sfîrșit cu scorul de 3—1 
realizat de Tătaru (2), Constantin 
și respectiv Văcaru.

In repriza doua, lotul aliniază a- 
ceeași echipă. Progresul C.P.C.S. o 
schimbă astfej: Toma-Motroc, Io- 
niță, Greavu-Jenei, Mihăilescu-Te- 
tea, Raab, Schweil linger, Văcaru 
Cîrlig.

De data aceasta, ritmul jocului— 
deși căldura a scăzut — este mai 
lent. „Probabila" acționează într-o 
alură domoală. Juniorii sînt mai 
activi și pun la contribuție apăra
rea care trebuie să facă uneori chiar 
eforturi pentru a opri atacurile lor. 
Apoi, lotul își revine și atacă tot 
ma.î insistent, folosind multă fan
tezie în combinații, dar pasele nu-și 
ating întotdeauna ținta. Toma are 
cîteva intervenții excepționale, dar 
nu poate împiedica golurile înscrise 
de Mihăilescu (autogol) și Ozon; 
Progresul reduce handicapul prin 
Raab, astfel că acest antrenament 
ia sfîrșit cu rezultatul de 5—2, dar 
și cu concluzii destul de satisfăcă
toare.

De astăzi, lotul va urma un pro
gram ușor de pregătire.

In legătură cu jocul R. P. Romînă-Suedia
• Asociațiile sportive își mai 

pot ridica cotele de bilete reparti
zate pentru meciul cu Suedia pînă 
astăzi la ora 14. Delegații respec
tivi se vor prezenta la Stadionul 
Tinerelului. Sînt valabile biletele cu 
seria nr. 9.

• Spectatorii sînt rugați ca du
minică să respecte sectoarele in
dicate pe bilete.

• Intrarea în stadion se va face 
conform indicațiunilor de pe bile
te, adică:

Tribuna I, sectoarele 1—7: prin 
Șoseaua Iancului.

Tribuna I, sectoarele 40—46: prin 
Bd. Muncii.

Tribuna If, sectoarele 16—23: 
prin Șos. Iancului.

LUPTĂ STRINSĂ PENTRU PRIMELE LOCURI 
IN CATEGORIA C.

SERIA I SERIA a IlI-a

ȘI LOTUL B A JUCAT IERI
is Ieri după-amiază pe sta- 

j dionul Republicii din Capitală 
jucătorii convocați în cadrul 
lotului B pentru jocul cu An- 
derilecht au făcut un reușit an- 

■trena.ment în compania echipei 
de juniori Progresul F.B. Ju
niorii au fost un bun „sparing- 
partener" pentru fotbaliștii din 
lotul secund. Trebuie arătat 
însă că de la acest antrena
ment a lipsit nemotivat jucăto
rul David (Metalul Steagul 
Roșu Orașul Stalin), care s-a 
prezentat la lot abia aseară. 
De asemenea, nu a luat parte 
Zbîrcea, fundașul Științei Ti
mișoara, care este accidentat.

Rolul antrenamentului de ieri 
a fost de a da o imagine rea
lă antrenorilor Coloman Braun 
și Basi'l Marian asupra stadiu
lui de pregătire tehnică și fi
zică a jucătorilor care compun 
lotuL Din acest punct de ve
dere, jocul- a satisfăcut și a 
arătat celor doi antrenori în 
ce direcție trebuie să-și în
drepte atenția la antrenamen
tele vi’toare. Deși căldura a 
fost foarte mare și a influențat 
oarecum jocul, selecționații au 
întrecut formația juniorilor de 
la Progresul F.B. cu 8—3 
(5—I). Golurile selecționatei 
au fost înscrise de Zaîiaria 
(3), Ciosescu (2), Dinulescu 
(2), și Olairu. In decursul ce
lor două reprize a cîte 40 
minute, au fost folosiți jucă
torii : Dungu, — Macri, Ka- 
rikaș (Stan cu). Soare — 
Bodo, Știrbei (Hidișan). — 

Hașotă, Seredai. Ciosescu, 
(Olaru), Dinulescu. Zaharia.

In repriza secundă Dungu 
a trecut în poarta Progresu
lui F.B., iar la selecționați a 
apărat Asan, portarul juniori
lor de ila Progresul F.B.

■ Programul de duminică 
de pe Stadionul „23 August" 
a fost astfel alcătuit:

Ora 13.45: demonstrație de 
hochei pe iarbă

Ora 14.40: Selecționata di
vizionară — Selecționata Bucu
rești (handbal fete)

Ora 15.40: Progresul CPCS 
— Flacăra Cîmpina (catego
ria B).

Ora 17.30: R.P. Romînă — 
Suedia

■ Meciul internațional va 
fi condus de C. BaMa (R. P. 
Ungară), ajutat la tușe de 
D. Schulder și M. Cnițescu.

La ultimul concurs Pronosport, 
nici un participant nu a reușit să 
indice 12 pronosticuri exacte.

Inevitabilele surprize înregistra
te în acest concurs, a avut ca re
zultat atribuirea de premii puține, 
dotate în schimb cu sume mari. 
Din cele 805.057 variante depuse, 
numai 8 participant! au reușit să 
indice 11 rezultate exacte și ca a- 

, tare vor primi cîte 23.900 lei, su
mă ce reprezintă valoarea unui 

ț premiu I. Statistica „trierii" celor 
' 8 variante cu 11 rezultate, ne-a a- 

i ; rătat că „încuiețorile" au fost de 
data aceasta împrăștiate. Astfel, 
meciurile II Metalul Uzinele Trac- 

1 toare Orașul Stalin—Flacăra Me
diaș, VI Fi. roșie Burdujeni— 

I < Flacăra Moreni, X Metalul Con- 
j stanța—Metalul Tîrgoviște și XII

©tonosport
Locomotiva Oradea — Fi. roșie 
Ciuj au încuiat 4 variante, iar 
meciurile VIII FI. roșie Bacău— 
Locomotiva lași și IX Locomoti
va Pașcani—Avîntul Fălticeni, ce
lelalte 4 variante.★
In cursul zilei de ieri, 13 iunie, 
un număr de 10 motociclete I.F.A. 
de 350 cmc. au intrat în magazia 
I. S. Pronosport- Motocicletele sMit 
atribuite cîte una de fiecare concurs 
(în afară de concursurile speciale) 
participantului care obține cele mai 
aiurite variante cu „0" rezultate la

un singur concurs. Se reamintește 
participanților că pentru concursul 
Pronosport nr. 24 de duminică 17 
iunie, I. S. Pronosport acordă bu. 
letonelor cu „0“ rezultate următoa
rele premii: o "motocicletă I.F.A. de 
250 cmc. participantului care obține 
cele mai multe variante cu „0“ re
zultate, o croazieră pe Marea Nea
gră participantului următor cu cele 
mai multe variante ou „0“ rezulta
te, trei excursii în U.R.S.S., una în 
R. P. Polonă și una în R. P. Un
gară. Depunînd cit mai multe bule
tine cu ..0“ rezultate, aveți șanse 
mărite să obțineți unul din premi
ile prevăzute mai sus. La același 
concurs un participant nu poate 
obține decât un singur premiu spe
cial din cele atribuite buletinelor 
cu „0“ rezultate.

1. FI. roșie Buhușl
2. Avînt/1 Fălticeni

3. Lc££Sil. Pașcani
4. Știința Galați
5. Victoria Tecuci
6. Flacăra Moinești
7. Dinamo Galați
3. Progresul Rădăuți
9. Dinamo Dorohoi

10. Progresul Iași
11. Avîntul P. Neamț
12. Voința Tecuci

11 8 2 1 27:10 18
31 7 3 1 20: 9 17
11 8 1 2 25:10 17
11 6 2 3 18i« 14
11 5 3 3 20:11 13
11 5 2 4 23:19 12
1.1 5 1 5 20:12 11
11 3 3 5 16:24 9
11 3 2 6 21:25 8
11 2 2 7 7:22 6

11 1 3 7 13:36 5
11 1 0 10 6:38 2

SERIA a II-*

Tribuna Ilț sectoarele 24—31: 
prin Bd. Muncii.

Peluza I, sectoarele 7—16: prin 
Șos. Ianouilui.

Peluza II, sectoarele 31—40: prin 
Bd. Muncii.

Biletele și carnetele care au ac
ces la tribuna I, sectorul O: prin 
str. Maior Coravu.
• Personal special de control se 

va găsi în jurul stadionului pentru 
a îndruma spectatorii spre intrările 
la sectoarele respective.

In afară de acești controlori, 
pe gardul împrejmuitor de la baza 
coronamentului sînt montate tăbli
țe indicatoare care să orienteze pe 
spectatori. Țineți seamă de ele.

.1 Locom. Galați 11 7 2 2 10: 6 16
2. LXXI. M.C.F. BUC. 11 6 3/2 21: 9 15

3. Progr. Corabia 11 6 3 2 15: 7 15
4. Metalul Tîrgoviște 11 7 1 3 26:15 15
5. Dinamo Pitești AL 4 4 3 16:10 12
6. Metalul Sinaia 11 4 4 3 12:15 12
7. Metalul București 11 4 3 4 18:11 11

FI. r. Giurgiu 111 4( 2 5 17J16 10
9. Metalul C-ța 11 3 3 5 14:15 9

10. Metalul Brăila li 3 3 5 13:15 9
11. FI. r. 7>R. Buc. 11 4 16 17:22 9
12. Metalul 131 11 3 3 5 13:21 9
13. Constr. C-ța 11 2 2 7 13:29 6
14. Progr. Călărași 11 0 6 5 8:21 6

1. Minerul B. Mare
2. Dinamo Tg. Mureș
3. FI. roșie Cluj
4. Flacăra 7
5. Avîntul To-plița
6. Recolta Salonta
7. Locom. Oradea
8. Metalul oradea
9. Progresul Turda

10. Recolta Cărei
11. Avîntul Sighet
12. Constr. Turda
13. FI. r. Sf. Gh.

10 8 0 2 25: » 16
10 7 2 1 29:12 16
10 6 1 3 23:12 13
10 5 1 4 17:20 11
10 5 1 4 12:15 11
11 3 4 4 13:13 IO
10 5 0 5 9:13 10
10 4 2 4 12:10 IO
10 3 3 4 13:15 9
11 2 4 5 7:12 8
10 2 3 5 10:16 7
10 2 2 6 10:21 6
10 1 3 6 9:14 5

SERIA a IV-a

1. Metalul Arad
2. Met. Oțelul roșu
3. Știința Craiova
4. FI. r. 7. Ndv. Arad
5. Fi. r. Rm. VÎLcea
6. Flacăra 14
7. Constr. Arad
8. Metalul 1C8
9. Locom. Craiova

10. Constr. Craiova
11. Locom. Simeria
12. Progresul Tim.

11 7 3 1 20: 9 17
11 6 3 2 17:12 35
11 5 4 2 14: 7 14
11 6 1 4 16:13 13
11 6 1 4 16:15 13
11 4 4 3 13:13 12

11 $ & 3 13:30 11
11 4 3 4 13:13 11
11 4 3 4 17:22 11
11 2 3 6 10:15 7
11 2 2 7 17:21 6
11 0 2 9 7:23 2



Un parcurs deosebit de dificil, un „cros" cu 33 de obstacole, 
o „rivieră" cu... bucluc și o... ploaie torențială; iată ce ao avut 

de înfruntat parficipanții în proba de fond
STOCKHOLM 13 (prin telefon 

de la trimisul nostru special). 
Marți seara au fost cunoscute re
zultatele primelor întreceri din 
cadrul Jocurilor Olimpice de că
lărie. In proba de dresaj cel mai 
bun punctaj l-a obținut călărețul 
german Otto Rothe, pe calul Sissy 
(98,40 p.) urmat de Arthur Rook 
(Anglia) cu 101,60 puncte și Wag
ner (Germania) cu 102,4 puncte. 
Pe națiuni, primele locuri au fost 
ocupate în ordine de Anglia (313,3 
puncte), Germania (330,4 p.),
Suedia (346,4 p.), U.R.S.S. (359,2 
p.). Elveția (366,8 p.), Danemar
ca (390,8 p.), Finlanda (393,2 p.), 
Canada (395,2 p.). In aceste în
treceri călăreții romîni s-au com
portat mulțumitor, obținînd urmă
toarele locuri : V. Bărbuceanu pe 
calul Brebenel, locul 28, Gh. Lan
ga pe calul Bolero 32, și Gli. 
Soare pe calul Cabala 33. In cla
samentul pe națiuni echipa noas
tră a ocupat locul 12.

★
în urmă, la Jocu- 
iarnă de la Cor- 
mai mulți zia- 
ca o adevărată 
hotărîrea numc- 
de a urmări

Cu citeva luni 
rile Olimpice de 
tina d’Ampezzo 
riști consemnau 
dovadă de curaj 
roșilor spectatori
timp de mai bine de 7 ore diferi
tele probe care se desfășurau la... 
multe grade sub zero. Tot astfel 
poate fi apreciată hotărîrea celor 
peste 60.000 dintre locuitorii 
Stockholmului care au rezistat cu 
stoicism potopului de apă pentru 
a urmări sportivi care nu erau 
nici Molterer, nici Toni Sailer. 
Este destul de greu de descris 
forfota care a început să dom
nească odată cu căderea ploii. 
Spectatorii suedezi, ca și cei stră
ini, nu se gîndeau însă să pără
sească locurile pe care urma să 
se desfășoare proba de fond, ci 
doar să-și asigure posibilitatea de 
a urmări întrecerile în cît mai 
mai bune condițiuni. Pădurea de 
brazi și mesteceni, la marginile 
căreia de abia a înflorit liliacul, 
părea mai mult cufundată în în- 
teneric. Și totuși, iubitorii spor-

tului călare veneau dinspre oraș 
către locul de concurs în număr 
tot mai mare. Ne-am apropiat 
să-i privim. In autobusul ziariști
lor cineva spunea în glumă : „Cu 
toate că peste 11.000 de mașini 
aduc pe locuitorii Stockholmului 
Ia locurile de întreceri, tot calul, 
unul din primele mijloace de tran
sport, este acela pe care mergem 
să-l admirăm”. Cea mai mare a- 
fluență de spectatori putea fi re
marcată în împrejurimile lacului 
Oversjon, unde era cea mai inte
resantă porțiune a crosului. Prin
tre numeroasele personalități pre
zente la concurs, un loc de frunte 
îl ocupa regina Elisabeta a An
gliei. Credeți că foto-reporterii și 
operatorii cinematografici au dat 
cîteva clipe răgaz concurenților, 
Îndreptfndu-și obiectivele spre... 
tribuna oficială ? Nu. Astăzi, tri
buna oficială era goală. Fie cap 
încoronat, fie muritor de rînd, cu 
toții au înaintat spre pădurea 
deasă, cei mai mulți îndreptîndu- 
se către obstacolele 24 și 25.

Au început și întrecerile 1 Fi
rește, ne-am îndreptat în primul 
rînd atenția spre sportivii noștri. 
Primul dintre aceștia care a por
nit să străbată cei aproape 35 km 
ai probei alcătuită din 5 secțiuni, 
a fost concurentul Gheorghe Soa
re pe calul Cabala. Deși evoluția 
acestuia era așteptată cu oarecari 
temeri, el s-a comportat foarte 
bine reușind să termine întreg 
parcursul, de-a lungul căruia erau 
presărate 33 de obstacole. Tere
nul, complet desfundat de ploaie, 
a constituit un obstacol destul de 
dificil, pe care călărețul romîn a 
știut să-l învingă. El a fost to
tuși penalizat de patru ori. Pena
lizările i-au fost atribuite nu la 
cele două obstacole atît de difi
cile (24 și 25) ci la altele, relativ 
ușoare. întreaga desfășurare a 
probei putea fi urmărită și prin 
diferitele semnalizări cu becuri 
albe și roșii care indicau trecerea 
obstacolelor fără greșeală sau di
feritele penalizări. Ceilalți doi 
concurenți romîni, Gheorghe Lan-

și Virgil Bărbuceanu n-au reu-ga .
șit să termine întreg parcursul. 
Gheorghe Langa pe calul Bolero 
a fost eliminat la obstacolul nr. 
24, iar V. Bărbuceanu pe calul 
Brebenel la obstacolul nr. 8, caii 
refuzînd să sară aceste obstacole.

Din cele 18 națiuni participante 
la proba de fond (echipa Franței 
a fost descalificată la dresaj pen
tru neprezentarea călărețului La- 
frange) au rămas în concurs — 
după rezultatele provizorii — doar 
șapte echipe. Această severă se
lecție vorbește de la sine despre 
dificultățile probei, un examen 
din cele mai grele pentru toți că
lăreții participanți.

După cele trei zile de întreceri 
din cadrul probei complete de că
lărie, rezultatele nu sînt încă de
finitivate, ele avînd un caracter 
provizoriu pînă la o ultimă re- 
verificare. Clasamentele întocmite 
pînă acum au următoarea înfăți
șare: individual: 1. Gasterman
(Suedia) 46,53 puncte, 2. Lutke 
(Germania) 64,87 puncte, 3. Ba- 
ctișîn (U.R.S.S.) 76,65 p„ 4. Me
lon (Anglia) 85,04 p., 5. Krumov 
(R. P. Bulgaria) 101,23 p. Pe e- 
chipe: 1. 
Canada

Anglia, 2. Germania, 3.

★
suedeze comentează pe

i

FOTBAL PESTE HOTARE
Prima ediție a Cupei campioni tor 

Europei a revenit formației spa
niole Real Madrid. In finala jucată 
ieri seară, in nocturnă, la Paria, 
Real Madrid a învins Stade de 
Reims cu 4-3.

■ Echipa de fotbal a Italiei care 
va susține în curînd două întâlniri 
în America de Sud (cu Argentina 
ți Brazilia) va fi alcătuită din ur
mătorul lot de jucători:

Cervato. Chiapella, Graiton, Mag- 
nini. Montuori, Orsan, Print, Sartl. 
Segato, Virgin (Fiorentina). Cer- 
velati, Pivatelli,Pozzan, (Bologna). 
Viola, (Juventus), Muccinelli (La
zio). Posio (Napoli). Bernasconi și 
Farina (Sampdoria).

■ întîlnirea dintre reprezentati
vele Iugoslaviei și Austriei, care va 
avea loc duminică la Zagreb, se 
desfășoară în cadrul „Cupei Euro
pei Dr. Josef Ger6“. Meciul va fi 
arbitrat de maghiarul Harangozo.

■ In Cupa campionilor Europei. 
Anglia va fi reprezentată de Man
chester United

b Echipa braziliană „Portughe- 
sa“ va juca la 18 și 23 iunie în 
U.R.S.S. Primul meci al brazilieni
lor va avea loc cu Dinamo Mosco
va,' iar al doilea la Tbilisi cu 
nat»

■ Iată cîteva rezultate ale 
cîurilor internaționale: F. 
Nurnberg-Botafogo 0—3; Stavnet- 
Ț.D.N.A. Sofia 2—2. Cervena Zvez- 
da-Vienna 3—/, Dinamo Tallin- 
Sture Stockholm 3—0. Djurgarden- 
T.D.N.A. 2—6

■ In campionatul italian. în cla
samentul golgeterilor pe primul loc 
s-a clasat Pivatelli care a înscris 
29 goluri. Interesant de remarcai 
că Pivatelli este cel dintîi jucător 
de origină italiană care a cîștigat 
în ultimii șapte ani primul loc în 
clasamentul golgeterilor. In 1947 : 
Mazzoni-29, 1948 : Boniperti-27; 
1949: Nyers-26; 1950: Nordhal- 
26; 1951 : NordhaI-35; 1952: — J. 
Hansen 30; 1953: Nordhal-26, 1954; 
Nord ha 1-23; 1955 : Nordhal-27; 1956: 
Pivatelli 29

■ La 19 august va avea loc la 
Buenos Aires întîlnirea dintre re-

prezentativele Argentinei și Ce
hoslovaciei.

■ Turul campionatului Albaniei a 
fost cîștigat de Dinamo cu 22 
puncte. Pe locurile următoare: Par
tizan 19 țx, Puna Tirana 13 p.,
Puna Vlora 12 p., Puna Kavia 8 etc.

(V. Kraja, corespondent)

■ Marți s-a disputat la Moscova 
întîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipele Ț.D.S.A. Moscova și 
Udarnik Sofia. La capătul unui 
meci dîrz și spectaculos fotbaliștii 
sovietici au obținut victoria cu sco
rul de 1—0.

■ Echipa poloneză de fotbal Stal 
Sosnowiec și-a continuat turneul 
în R. D. Germană susținând un 
meci la Leipzig cu echipa locală 
Rotation. Fotbaliștii polonezi au 
cîștigat cu scorul de 3—2 (1—0). 
In primul joc disputat săptămina 
trecută la CJoerlitz echipa Stal a 
terminat la egalitate; 1—1, cu e- 
chipa fruntașă a clasamentului 
„Wismut” Karl Marx Stadt.

• Echipele reprezentative mascu- 
Di- / line feminine de baschet ale R. P.

V Chineze au plecat la 11 iunie în-
> tr-un lung turneu în Uniunea So

me- X vietică, R. P. R. și R. P. Polonă.
> Ambelc echipe sînt alcătuite din 
v jucători membri ai Cluburilor Ar

matei populare de Eliberare și Insti
tutului de cultură fizică din Pekin.
• La 11 iunie a sosit la Moscova 

echipa reprezentativă de caiac-canoe 
a R. P, Ungare. Sportivii maghiari 
vor lua parte la un mare concurs 
internațional de caiac-canoe organi
zat în zilele de 16 și 17 iunie pe 
rîm Moseova, La acest concurs vor 
participa de asemenea 
U. R. S. S.. Austriei. R. 
și R. Cehoslovace.
• Echipa reprezentativă 

Egiptului care întreprinde 
un turneu în Finlanda a susținut la 
10 iunie o nouă întîlnire în orașul 
Leaaborg cu o puternică selecționată 
finlandeză. Meciul a luat sfîrșit cu 
un rezultat egal : 5—5.
• Echipa reprezentativă de moto- 

ciclism a R. Cehoslovace a cîștigat 
primul loc în cadrul unui concurs 
international de motociclism desfășu
rat lîngă orașul Opatija în ziua de 10 
iunie. La acest concurs au mai luat 
parte echipe de motocicliști din An
glia, R. F. Germană, Elveția, Ita
lia. Austria și Iugoslavia.

echipele 
P. Polone

de box a 
în prezent

V Z

i

Ziarele
larg întrecerile din cadrul Jocu
rilor Olimpice de călărie și după 
ce au relatat amplu defășurarea 
întrecerilor de dresaj, ele consa
cră acum numeroase coloane mult 
disputatelor concursuri din cadrul 
probei de fond. ,.Afton Bladet' 
publică în prima pagină o intere
santă fotografie reprezentînd o 
săritură la ,.rivieră” a călărețului 
portughez Fernando Cavaliero. 
Este o fotografie de-a dreptul... 
dramatică, deoarece călărețul por
tughez nu pare a se descurca prea 
ușor din „riviera” în care a căzut 
cu cal cu tot. Și mai dramatică 
pare să fi fost situația călărețului 
turc Gurcan — care, la același 
obstacol, a trebuit să fie 
cu ajutorul unui helicopter.

Cuvinte de laudă trebuie 
sate organizatorilor. Ei au 
să rezolve pînă în cele mai mici 
amănunte numeroasele probleme 
pe' care le ridică o manifestație 
sportivă de asemenea amploare. 
Și, desigur, nu li se poate repro
șa singurul lucru neplăcut în în
trecerile din cadrul Jocurilor O- 
limpice : ...ploaia

Concursurile continuă mîine 
(n. r. azi) cu probele de sărituri. 
Vor participa cei 41 de călăreți 
care n-au fost pînă acum elimi
nați. Cu aceasta va lua sfîrșit 
proba de trei zile, după care vor 
urma întrecerile din cadrul mare
lui premiu de dresaj, întreceri la 
care participă și echipa țării noas
tre compusă din următorii călă
reți : maestrul sportului N. Mar- 
coci, Gh. Teodorescti și N Mihal- 
cea.

salvat

adre- 
reușif

TUDOR VORNICU

O performantă excelentă a obținut 
moto ciclistul cehoslovac Frantisek 
Stastny în proba rezervată mașinilor 
de 250 cmc. realizînd viteza medie 
orară de 119,30 km.
a A luat sfirșit cea de a V-a edi

ție a cursei cicliste Warmia-Mazury 
care s-a alergat pe un traseu în lun
gime de 1010 km. împărțiți în 6 etape. 
Anul acesta la cursă a participat în 
afara echipelor poloneze și echipa 
de amatori a Belgiei.

PE SCURT
In clasamentul general individual 

pe primul loc s-a clasat ciclistul polo
nez Henryk Kowalski cu timpul de 
28 h.07’49”. El a fost urmat de Jan
kowski — 28 h.13’39”, Wozniak —
28 h. 18*29 ” și Dieleman (Belgia) — 
28 h.19’14”.

& In capitala R. Cehoslovace au so
sit cunoscuții jucători americani de 
tenis Patty și Larsen. La 12 iunie 
sportivii americani au susținut o în- 
tîlnire cu tenismanii cehoslovaci, in 
primul meci Larsen l-a întrecut pe 
cehoslovacul Zabrodski cu 6—2, 6—3, 
iar în cea de a doua partidă Patty 
a dispus de Krajeik cu 6—4, 6—1. La

Reprezentativa de polo a R.P.Rt 
își conLuiuă tur neui în Italia

Miaxți s-a desfășurat la Milano 
meciul de polo ne apă dintre echi
pele de tineret ale Italia și 
R.P.Ramîne. După o partidă spec
taculoasă, echipa de tineret a țării 
noastre, care a avut de înfruntat 
un adversar bine pregătit, a reu-

șit să termine învingătoare cit sco
rul de 3—1. întrecerea >a fost con
dusă de arbitrul italian Bărbieri.

Reprezentativa de polo a R. P. R. 
își va continua turneul prin Ita
lia după cum urmează: vineri la 
Florența și duminică la Roma.

Alpinistul sovietic E. Belețkin conferențiază in Anglia
La invi-Lațiia Clubului Alpin «1 

Angliei la Londra a sosit cunoscu. 
tui alpinist sovietic, maestrul e- 
rnerit al sportului Evgheni Beleț- 
km. In cursiul vizitei pe care o în
treprinde în Anglia, Belețkin va 
ținte mai multe conferințe con
sacrate alpinismului sovietic și va 
iprezenta filme înfățișând aspecte 
din activitatea alpiniștilor sovie
tici.

și-a începutEvgheni Belețkin și-a î 
activitatea sportivă în anul 1931. 
El are Ia activul 
în munțiii Pamir pe piscul Unită
ții (6-673 m) și Okteabr (6.780 m). 
De curînd Belețkin a fost numit 
conducătorul expediției pe care o 
vor întreprinde în vara acestui a-n 
alpiniștii 
versamtal 
Pamir, 
7.546 m.

lui ascensiuni

sovietici și chinezi pe 
Mustahata al munților 
aflat la altitudinea de

Echipa de haltere a R 
a întrecut reprezentativa

BERLIN. — Recent s-a desfășu
rat la Meissen întîlnirea de haltere 
dintre reprezentativele R. D. Ger
mane și R. P. Ungare. Victoria a 
revenit halterofililor germani cu sco
rul de 4—3. Iată rezultatele: cat, 
cea mai ușoară: Borsany
277.5 kg.; Schale (R.D.G.) 
cat. semiusoară: Miske
317.5 kg. (102,5; 95; 120), 
(R.P.U.) 302,5 kg.; cat.

Turneul de
Bălănel

D. Germane
R. P. Ungare

(R.P.U.) 
272 kg.; 
(R.D.G.) 
B. Nagy 
ușoară :

Abel (R.P.U.) 320 kg. (100,95, 
125); Gerber (R.D.G.) 177,5 kg.; 
cat. semimijlocie: Helbig (R.D.G.)
337.5 kg.; Toth (R.P.U.) 337,5 kg.;
cat. mijlocie: Gering (R. D. G.), 
375 kg., Pal (R.P.U.) 355 kg.; cat. 
semigrea: Siebert (R.D.G.) 380 kg. 
(105, 117,5, 157,5), Buronyi
(R.P.U.) 380 kg.; Cat. grea.: Toth 
(R.P.U.) 390 kg., Arnold (R.D.G.)
377.5 kg.

la Marianske Lazne
a
13 (prinMARIANSKE LAZNE 

telefon). — In cadrul celei de a 
VlII-a runde a turneului interna
țional de șah de la Marianske 
Lazne concurentul romîn Bălănel 
a obținut o prețioasă victorie în 
fața marelui maestru argentinian 
Pilnik. Marele maestru argenti
nian a jucat o inovație a lui la 
Apărarea Siciliană varianta Opo- 
censky, aceeași, pe care a folosit-o 
și în partida cu Ragozin cînd a 
obținut remiza. Bălanei a întărit 
jocul albului și în complicațiile 
jocului de mijloc a făcut un fru
mos sacrificiu de cal. Contmuînd 
pe cale combinativă, Bălănel a în-

Italienii învinși 
in turul ciclist 

al... Italiei
Cel de al 39-lea trr ciclist 

Italiei a luat sfîrșit cu victoria 
tânărului rutier Charly Goal 
(Luxemburg) în vîrstă de 23 de 
ani. El a parcurs 3520 km. (20 
etape) în 101 h. 40’46”. Italia mii 
Fiorenzo Magni s-a clasat pe lo
cul doi la 3’27", iar Colato (Ita
lia) pe locul trei la 6’53”. Parti 
ciipanții la turul Italiei din acest 
an s-au prezentat foarte slab pre
gătiți ; din 105 concurenți care 
au luat startul în prima etapă nu
mai 43 au ajuns la Milano, punctul 
final al cursei. Printre cei care au 
abandonat sint mulți cicliști de 
renume ca Fausto Coppi (Italia), 
Rodolfi (Franța), Messina (Italia) 
și alții.

învins pe Pilnik
trerupt în avantaj. La reluare el 
a lansat un puternic atac la rege 
și continuîndu-1 foarte precis a 
cîștigat dama. Această partidă se 
situează printre cele mai bune ale 
turneului avînd o deosebită im
portanță teoretică.

Iată celelalte partide: Reiftr- 
F ichtl */» —’/î", Pithart-Dworzyn- 
ski ‘/2—‘/2; Alster-Flohr 0—1; Fi
lip - Stahlberg V2—'/2 ; Ujtelky- 
Pachman 0—1; Ragozin-Beni 1-0; 
Wade-Jezek */ 2—*/ 2; Szilagyi-Sefc 
1—0; Zita-Uhlman */ 2—*/ 2. In ca
drul partidelor întrerupte au fost 
înregistrate rezultatele: Wade- 
Sefc 'fr-'lr, Beni-Jezek 1—0; 
Stahlberg-Uj'telky 1—0; Fichtl- 
Filip */j —*/»;  Pilnik-Reifir */ s—*/ 2; 
Flohr-Pithart ‘/a—72. In clasa
ment, pe primul loc la egalitate 
de puncte se află șahiștii Pach- 
man, Ragozin și Stahiberg cu ci
te 5'/2 puncte.

al
! Atleții sovietici au concurat 

in Finlanda si Danemarca
HELSINKI 13 (Agerpres). — 

TASS transmite :
In orașul Tampere a 

vut loc la 11 iunie 
concurs internațional de

a- 
>.in 

-------- ,------   a- 
tletism la care au luat parte spor
tivi sovietici și finlandezi. Cursa 
de 880 yarzi a luat sfîrșit cu 
victoria atletului finlandez Salsola 
cu timpul de l’49”7/10_ urmat de 
sovieticul Govorov — 1’51” 4/10. 
Cronometrați pe 800 m. Salsola a 
realizat timpul de 1’49” 4/10, iar 
Govorov — 1’50” 6/10. In proba 
de 5000 m. plat victoria a revenit 
atletului sovietic Jukov în 14’27” 
2/10. Cel mai bun rezultat în 

dubiu, patty și Larsen au întrecut 3 proba de aruncarea greutății a fost 
pe Zabrodski, Krajeik cu 6—3, 6—3. X obținut de Țîbulenko (U.R.S.S.) 

e La Cracovia a început un turneu / cu 15,41 m La Suliță victoria 3 
“^cm'peto “taUî 'sportlVe > revenit atletului finlandez Nikkinen 
studențești azs, clubul sportiv cen- X care a obținut rezultatul de 75,36 
trai al Armatei din Varșovia CWKS, ( m. El a fost urmat de Țîbulenko 
Wista Cracovia și echipa italiană \ (ÎT R S S 1 cu 79 49 m Pirrih„ de 
Virtus Minganti, de 6 ori campioană /
a italiei. X săritură în înălțime a luat sfîrșit

In primele două zile ale turneului / cu victoria finlandezului Salminen 
“a înălțată la

5S—59) după prelungiri; cwKS—wisia X a 2.00 m. Același rezultat a fost 
64—50 (26—26); wisia—azs 64—5? / obfinut și de sportivul sovietic
(37—27) ; CWKS—Virtus Minganti X Sitkin
68—58 (34—27). / *

® Tînărul înotător francez Christo- J mnrvMAr.A ( a
phe a obținut un excelent rezultat în ( COPENHAGA 13 (Agerpres).
proba da 100 m. spate : 1:05,0. Perfor- y In cadrul unui concurs interna-
manța a fost realizată ia Troyes în- C tional de atletism desfășurat
tr-un bazin de 25 m. / marți la Copenhaga cu participa

ți Boxerii egipteni au obținut în X rea sportiviIor din u.R.S S. R. F. 
ultima vreme frumoase rezultate In- X n r .
temationale. Recent, reprezentativa X Germana, Suedia și Dainemaifca. cu_ 
de box a Egiptului a întrecut ia Stock- / noscutul fond'ist sovietic Vladimir 
holm selecționata_ suediei 12—8. X Fut l-a învins pe campionul da-

a Cursa clclistă Budapesta—V’.ena f „■ ___ _______  zrs___ _
tur-retur (480 km.) a fost cîștigată x Gunnar Nîelssen. (Dancmar- 
de austriacul Mascha în timpul de / ca) în proba de 3000 m. realizînd 
14 hos,55, cu o medie orară de X timpul de 8’03”0 Nielssen a ob- 
32.800 km. Pe echipe întrecerea a/ . rP7.,Haf„1 ,fp fi'19” fi/10 nou 
fost cîștigată de reprezentativa Aus- X rezultatul ae o IZ O/1U, nou
trtei. * record al Danemarcei.
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