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Sosirea în Capitală a delegației guvernamentale 
R. P. F. Iugoslaviaa

Duminică 24 iunie a sosit în 
■ București la invitația Prezidiului 
Marii Adunări Naționale și a 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
într-o vizită oficială, 
Iosip 
R.P.F. Iugoslavia.

Pe clădirea gării Băneasa, în 
limbile sîrbă și romînă se putea 
citi urarea: „Bun venit președin
telui R.P.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz-Tito".

Ora 9, în gara Băneasa. Trenul 
special se oprește în fața pero
nului. Din tren coboară președin
tele R.P.F. Iugoslavia, Iosip Broz- 
Tito. împreună cu președintele 
coboară soția sa, Edvard Kardel), 
vicepreședintele Vecei Executive 
Federative, cu soția, Kocea Po- 
povici, secretarul de 
facerile Externe cu soția, Mialko 
Todorovici. membru 
xecutive Federative, 
viei, președintele Vecei Executive 
a Republicii Populare Croația, 
loje Viifan, secretar general ai 
președintelui republicii, Djuro 
Stankovici, secretar de stat ad
junct pentru afacerile externe. 
Anton Vratușa, șeful de cabinet 
al vicepreședintelui Vecei Execu
tive Federative, Sloven Smodlak, 
șeful protocolului președintelui re
publicii, generalul locotenent Mi- 
loș Sumonia, șeful de cabinet al 
comandantului suprem, Milon Je- 
jel, adjutantul principal al preșe
dintelui, Nikola Ciobelici, direc
tor adjunct al Direcției federale a 
planificării economice și celelalte 
persoane care-l însoțesc pe preșe
dinte în vizita pe care o face în 
țara noastră.

Din tren coboară de asemenea

mareșaiul
Broz-Tito, președintele

stat pentru A-

al Vecei E- 
Iacov Blaje-

tovarășii P. Borilă, prim vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, A. Bunaciu, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, St. Cleja, locțiitor ai minis
trului Afacerilor Externe, N. Găi
nă,
R.P.F. Iugoslavia, precum și N. 
Vujanovici, ambasadorul R.P.F. 
Iugoslavia la București și loco- 
tenent-colonelul Milan Minici, a- 
tașat militar, care au întîmpinat 
pe președintele Tito la • sosirea 
pe teritoriul romînesc.

Răsună puternice aclamații pen
tru prietenia dintre poporul 
mîn și popoarele Iugoslaviei, pen
tru conducătorii iugoslavi.

Conducătorii partidului și sta
tului nostru string călduros mîna 
președintelui Iosip Broz-Tito și 
celorlalți oaspeți iugoslavi.

Comandantul companiei de o- 
noare aliniate pe peron, prezintă 
raportul președintelui R.P.F. Iu
goslavia. .

Se intonează imnurile de stat 
ale R.P.F. Iugoslavia și R.P.R.

Tovarășul Iosip Broz-Tito, pre
ședintele R.P.F. Iugoslavia și to
varășul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, trec în 
revistă compania de onoare. Răs- 
punzînd companiei tovarășul Tito 
urează în limba romînă: „Bună 
ziua ostași!" Ca un singur 
compania răspunde: „Să 
tțprarășe președinte!"

" Amko corțnrul D D ‘

ambasadorul R.P.R. in

ro-

om, 
trăiți 

. . . * 
'Ambasadorul R.P.F. Iugoslavia, 

N- Vujanovîci și Gr. Preoteasa, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R.P.R., prezintă președintelui I. 
B.-Tito pe șefii misiunilor diplo
matice acreditați Ia București.

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej și

Chivu Stoica prezintă președinte
lui pe membrii 
pe miniștri

Un grup de 
peților buchete

Președintele 
soanele care îl însoțesc împreună 
cu conducătorii partidului și gu
vernului se îndreaptă spre Piața 
gării Băneasa. In piață, cît și pe 
arterele învecinate, unde erau 
instalate megafoane, zeci de mii 
de locuitori ai Bucureștiului, mun
citori, funcționari, intelectuali, stu- 
denți — s-au adunat pentru a 
saluta pe inalții oaspeți ai po
porului rcmîn.

Tovarășul Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului 
rostește cuvîntul de bun sosit.

Cuvîntarea președintelui Consi
liului de Miniștri ai R.P.R. a fost 
viu aplaudată.

Pnmit cu puternice aplauze și 
urale, ia cuvîntul președintele Io
sip Broz-Tito.

Cuvîntarea tovarășului Tito a 
prilejuit în repetate rînduri din 
partea zecilor de mii de oameni 
ai muncii prezenți, manifestări de 
caldă prieten.c lața de poporul tra
te iugoslav. Președintele Tito ia 
loc apoi într-o mașină deschisă 
împreună cu tovarășii Gh. Gheor
ghiu-Dej și acad. Mihatl Sado- 
veanu.

Pe întregul traseu străbătut 
spre reșed’nța ce a fost rezervată 
înalților oaspeți, zeci de mii de 
locuitori ai Bucureștiului au fă
cut o entuziastă 
torilor poporului 
festînd îndelung 
dintre popoarele

C.C. al P.M R. și

pionieri oferă oas- 
de flori.

1. B.-Tito și per-

de Miniștri,

primire conducă- 
iugoslav mani- 

pentru prietenia 
noastre.

(Agerpres)

Președintele Iosip Broz-Tito răspunde entuziastelor ovații cu 
care a fost intimpinat de către cetăfenii Capitalei la sosirea sa în 
gara Băneasa. (Foto AGERPRES)

O agreabilă intilnire pugilistică internațională:

DINAMO BUCUREȘTI-METALAC ZAGREB 13-7
Cu toată vremea instabilă,’ care 

amenința la un moment dat să 
producă perturbații în desfășura
rea reuniunii, aproximativ 3.000 
de spectatori au înfruntat sîmbă- 
tă seara riscurile unei ploi to- 

’ , pentru a-i vedea „la 
pe pugiliștii de la „Me- 
Zagreb. Cutezanța 

din plin răsplătită, 
dintre componenții 

formații campioane — Me- 
Zagreb și Dinamo Bucu- 

— s-a situat la un nivel
me

rențiale, 
lucru" • 
ialac" 
fost 
cerea 
două 
talac 
rești 
remarcabil. Au fost cîteva 
ciuri de calitate, răsplătite de 
altfel prin aplauze 
iar satisfacția unei 
dinaimoviste în fața 
bune echipe de club 
Iugoslavia a contribuit la reuși
ta acestei seri pugilistice. Sco
rul final — identic cu cel de la 
Zagreb — a fost 13—7. El re
flectă fidel fizionomia generală 
a întîlnirii. Boxerii de la Dina
mo București și-au impus supe
rioritatea cîștigînd 5 me
ciuri și termintod trei la egalita
te. Dinamoviștii au demonstrat 
o bună pregătire fizică, au do
vedit o orientare tactică potrivită 
cu situațiile din ring (la aceasta 
are desigur partea sa de contri
buție și antrenorul Ion Popa) și 
au manifestat un îmbucurător 
progres în privința execuțiilor 
tehnice. Oaspeții au reușit — la 
rîndul lor — să confirme apre
cierile bune de care se bucură. 
Deși lipsiți de forță, boxerii din 
Zagreb au vădit o foarte bună 
cunoaștere a loviturilor clasice, 
rezistență și — adeseori — un 
derutant joc de picioare.

Intîlnirea de pe stadionul Di
namo ne-.a adus revelația unui 
llie Dragnea în formă de zile 
mari. Punîndu-și 
năpraznicele sale 
dreapta, el l-a silit pe adversarul 
său, Petar Paviin, să bată per

lor a 
Intre- 
celor

entuziaste, 
•noi victorii 

celei mai 
din R.P.F.

„în funcțiune" 
lovituri de

manent în retragere. Vădit de
pășit în repriza a Il-a, Pavlin 
a^ fost oprit să mai boxeze de către •■■ ■ -
(R.P.F. Iugoslavia), care l-a de
clarat pe Dragnea învingător 
prin k.o. tehnic. O altă perfor
manță remarcabilă și-a înscris 
sîmbătă seara în palmaresul său 
cunoscutul „greu" iugoslav Tomo 
Krizmanic care, la capătul celor 
9 minute de luptă, a obținut de
cizia la puncte în fața lui Du
mitru Ciobotaru. Meciul în sine 
însă n-a corespuns. Temîndu-se 
reciproc, Krizmanic și Ciobotaru 
au inițiat rare acțiuni, preferind 
să intre de cele mai multe ori în 
„clinei". P.ugilistul iugoslavia 
cîștigat pentru că — în repriza 
a IlI-a — a lovit mai clar. 
Ciobotaru, de astă dată în pro
gres pe plan fizic, a făptuit o 
gravă greșeală, incompatibilă cu 
experiența sa îndelungată. El a 
ezitat să uzeze de viteza în exe
cuție, în care era incontestabil 
superior lui Krizmanic. Especta- 
tiva sa prelungită nu i-a iolosit 
și credem că învățătura acestei 
înfrângeri îi va folosi campionu
lui nostru în viitoarele sale e- 
voiuții.

Este indiscutabil că, din lotul 
oaspe, cel mai mult a impresio
nat „pana" Slobota Vitic. Dotat 
cu o 
pentru 
joc de 
losind 
lonjei, 
toritate pe llie Gheorghe, punîn- 
du-1 de mai multe ori în serioasă 
dificultate. Dinamovistul a boxat 
curajos, a căutat mereu lupta de 
aproape, 
a ion j a lui Vitic,

arbitrul Drago Iosici

Slobota Vitic. Dotat 
constituție fizică perfectă 
categoria sa, -posedind un 
picioare desăvîrșit și fo- 

cu pricepere avantajul a- 
Vitic l-a dominat cu au-

portare. Un meci echilibrat au 
oferit în limitele categoriei cocoș 
Constantin Gheorghiu (Dinamo) 
și Marian Tkalcic (Metalac). Di- 
namovistul a folosit cu insistență 
obișnuitele sale contra-atacuri, 
dar de multe ori ele au fost foar
te bine eschivate de Tkalcic. Ve
chiul internațional iugoslav a 
boxat calm, stăpîn pe sine și a 
dovedit, în general, o mare sigu
ranță în acțiuni. Partida a luat 
slîrșit cu un verdict de egalitate. 
La categoria muscă, Puia Nico- 
lae (Dinamo) a obținut o rapidă 
victorie, cîștigînd prin k.o. teh
nic asupra lui Zlatko Novak (Me
talac). In limitele categoriei se- 
miușoară, Ștefan Văcaru (Dina
mo) a cîștigat la puncte în fața 
lui Bruno Modun (Metalac). Dis
puta din cadrul categoriei ușoa
re, care a opus pe Maximilian 
Biedl (Dinamo) lui Via do Balan- 
tici (Metalac) s-a terminat la e- 
galitate. Tot la egalitate au ter
minat și „semimijlocii" C. Ior- 
dache (Dinamo) și Stepan Tisa- 
nici (Metalac). La categoria mij
locie, D. Gheorghiu (Dinamo) în
vinge la puncte pe Zdravko Vu- 
sem (Metalac), iar la semigrea 
Ghefu Velicu (Dinamo) obține 
decizia la puncte în fața Iul 
Ivan Sivka (Metalac).

MARIUS GODEANU

La Sofia și la Neapole atlet» romini au recoltat 
șapte victorii si au stabilit 4 noi recorduri republicane

La lanțul succeselor atletismu
lui nostru pe tărîm internațional, 
s-a adăugat o nouă verigă. Con- 
curînd în compania unor repre
zentanți de frunte ai atletismu
lui din cîteva țări, atleții romîni 
participanți la cea de a Il-a edi
ție a campionatelor internațio
nale ale R. P. Bulgaria au avut 
o comportare foarte bună, ureînd 
toți, fără excepție, podiumul pri
milor trei clasați. Cinci locuri I, 
două locuri II. trei locuri III și 
două noi recorduri ale țării, iată 
excelentul bilanț al participării 
sportivilor romîni la marele con
curs internațional de sîmbătă și 
duminică de la Sofia.

Concursul de ia Sofia s-a ri 
dicat la o bună valoare tehnică, 
ținînd seama mai ales de faptul 
că în ambele zile de co. curs 
timpul a fost nefavorabil (vînt 
puternic din față pentru sprinteri, 
frig). Dintre rezultatele înregis
trate, amintim :

FEMEI. 100 m.: 1. Kusion 
(Pol.) 12,1; 2. Henning (R.D.G.) 
12,3; 3. Gohstler (R.D.G.) 12,5. 
80 m. garduri: 1. Bocian (Pol.) 
11,3; 2. Gohstler (R.D.G.) 
800 m.: 1. Isaieva (Bulg.) 2:11,4; 
2. Elisabeta Buda (R.P.R.) 2:12,6. 
Rezultatul atletei 
tuie un nou și valoros record al 
R. P. Romîne. Este interesant că 
Elisabeta Buda a dus singură 
trena 700 m., fiind întrecută abia 
pe ultimii metri. Pe locul 3 în a- 
ceastă probă s-a clasat atleta 
bulgară Sopova cu 2:20,9. Disc: 
1. Kotlousek (Iug.) 42,91 
Boroneț (Iug.) 42,28 m.; 
hailova (Bulg.) 42,16 m.
1. Arsova (Bulg.) 48,07 
Wojtasek (Pol.) 47,69 m.

BĂRBAȚI. 100 m.: 1. A. Colev 
(Bulg.) 10,7; 2. Bocivarov (Bulg.) 
10,8; 3. Wiesenmayer (R.P.R.)
10,9. 200 m.: 1. Wiesenmayer
(R.P.R.) 22,3; 2. Simanek (Ceh.) 
22,4; 3. Stavcev (Bulg.) 22,4.
400 m. : 1. Kovacs (Ung.) 48,1;
2. Swiatowski (Pol.) 48,2; 3.
Sudrigean (R.P.R.) 48,9. 10.000
m.: 1. Vucikov (Bulg.) 
2. Stritof (Iug.) 30:15,0; 
stantin Grecescu (R.P R.) 
Nou record al R.P.R. 
garduri: 1. Ion Opriș
14,8 ' ” ’
15,3 
16,1 
llie 
bun 
letului nostru, obținut într-o cursă 
în care n-a avut cine să-l „tra-

sec.; 
sec.;
sec.

11,6.

noastre consti-

m.; 2.
3. Mi- 
Sulifă: 
m.; 2.

30:14,8;
3 Con- 
30:39,2. 
110 m. 
(R.P.R.)
(Bulg.) 
(Bulg.)

1.

2. Kabanov
3. Cengher

400 m. garduri: 
Savel 52,0 sec. Este cel mai 
rezultat din acest an al at-

Inapoierea in patrie a călăreților romîni participant

pentru a contracara 
, dar cioșeul re

cepționat în plin în prima repri
ză l-a făcut să piardă teren. Vic
toria la puncte i-a revenit lui 
Vitic, care a fost călduros aplau
dat pentru excelenta sa com-

la Jocurile Olimpice
Ieri, în jurul orei 14.00, a ateri

zat pe aeroportul Băneasa avionul 
care aducea în patrie delegația 
sportivilor romîni participant la 
Jocurile Olimpice de călărie care 
s-au desfășurat între 10—17 iunie 
la Stockholm. Ultima etapă a a- 
cestei călătorii a fost străbătută cu 
o cursă specială Praga—București.

de la Stockholm
La sosirea pe aeroport, călăreții 

noștri au fost înttopinați de repre
zentanți ai C.C.F.S., ai comisiei 
centrale precum și die către nume
roși sportivi.

Tot ieri a sosit și trenul în care 
au fost îmbarcați caii care au evo
luat pe stadionul olimpic din ca
pitala Suediei.

gă“, și pe o pistă răscolită cu 
puțin înainte de probă de aler
gătorii cursei cu obstacole. Pa 
locul 2: Faher (Turcia) 54,5 sec. 
Pe locul 3: Cengher (Bulg.) 55,5 
sec. 3000 m. obstacole. 1. Tadeus 
Strzelbiski (R.P.R.) 9:10.4; 2. C. 
Aioanei (R.P.R.) 9:11,2; 3. Sla- 
viev (Bulg.) 9:13,8.

înălțime: 1. Ion Soter (R.P.R.l 
2,00 m.; 2. Hagya (Ung.) 1,90 
m.; 3. Akan (Turcia) 1,85 in. 
Lungime: 1. Prohaskă (Ceh.) 7,22 
m.; 2. Zlatarski (Bulg.) 7,14 m.; 
3. Aidar (Turcia) 7,13 ni. Greu— 
re: 1. Skobla (Ceh.) 17,03 m.;

Todorov (Bulg.) 16,48 m. —- 
ăou record — 3. Kovesdi (Ung.)» 
15,80 m. Suli(ă: 1. Pavlov (Bulg.) 
86,18 m. Ciocan: 1. Maca (Ceh.) 
60,32 m.; 2. Bijian (Iug.) 58,60 
m.; 3. Krumov (Bulg.) 58,48 m.

Atletele cehoslovace învingătoare 
in meciul triunghiular

NEAPOLE 24. (Prin telefon de- 
la trimisul nostru). — Progra— 
mînd întî'.riirea internațională fe
minină de atletism dintre echipele 
reprezentative ale Italiei, R. Ceho
slovace și R. P. Romîne în o- 
rașul Neapole, federația de spe
cialitate a urmărit să populari
zeze acest sport în 
treilea oraș al 
după cei aproape 5.000 de specta
tori prezenți în tribunele stadio- 
aului Vomero și 
entuziasmul lor, 
că 
tismului 
de la această primă încercare. 
Publicul napolitan nu a avut ce- 
regreta

ce’. de al 
Italiei. Judecind

mai ales după 
se poate spufte- 

inițiativa conducătorilor atle- 
italian a dat roade, chiar

regreta deoarece organizatorii' 
l-au oferit o întrecere foarte fru
moasă, în care cele mai valoroase 
atlete din trei țări europene și-au 
disputat întîietatea, într-un meci 
triunghiular. Aceasta a însemnat: 
că formațiile feminine de atletism'» 
«le celor trei țări au luptat în? 
fiecare probă pentru un clasa
ment special. Deci au fost multe- 
socoteli 
citabilă .
au fost realizate
Valoare.

In ceea ce ne 
satisfacția unor

i de făcut, s-a ținut o ve- 
„contabilitate" și în plus 

și rezultate de

privește, avem 
recorduri de 

prestigiu la aruncarea discului și 
a greutății, și a unor comportări 
pe linia ultimelor performanțe a 
Iolandei Balaș la .săritura în 
înălțime. Intr-adevăr, reprezen
tantele noastre la aceste pybe au 
justificat căldura și entuziasmul 
cu care le-au înconjurat specta
torii orașului Neapole. Ana Roth 
a trimis bila de metal a greu
tății la 14,44 m. cîștigînd și pro
ba în compania unor adversare 
bine cunoscute. Ea a obținut noul 
record în cea de a treia aruncare. 
Iată de altfel cum a evoluat ea 
în concursul de azi: 13,94 m„ 
14,23 m. — nou record —, 14,44 
m. — nou record —, 14,12 m., 
13,85 m., dep. Remarcăm că noul

(Continuare în pag. 2-a)



B ÎNCEPUT CAMPIONATUL 
CATEGORIEI B. 1A POU

I T Reprezentativa de fapte Vojvodina (R.P.F. Iugoslavia) 
șl-a încheiat turneul în țara noastră ROMINI

T Duminică au început în întrea
ga țară primele jocuri de polo pe 
japă din cadrul categoriei B. In 
-general, echipele s-au prezentat 
shib pregătite atît din punct de 
-vedere tehnic cît și fizjc. Voința 
Timișoara a cedat acasă în fața 
echipei Voința din Oradea cu 
scorul 3—4 (1—2). Au marcat
pentru Oradea: Steflik, Suciu, 
Karacsonyi (2), iar pentru TI" 
mișoara Szabo, Velcu și Bern
stein.

Știința Timișoara — Locomoti
va Timișoara 3—3 (3—1). Au
marcat: Marca (2) și Schloser 
pentru Știința și Pfeilschmidt (2) 
și Kapler pentru Locomotiva.

Metalul (E) Cluj — FI. roșie 
Lugoj 9—1 (4—1).

Trei halterofili romîni participă Ia campionatele 
europene de haltere

Intre 27 și 30 iunie vor avea 
loc la Helsinki campionatele Eu
ropene de haltere. La această 
mare competiție — cea mai im
portanță înaintea olimpiadei — 
s-au înscris următoarele 17 țări: 
U.R.S.S., Bulgaria, Germania, 
Suedia, Franța, Polonia, Italia, 
Cehoslovacia, Iugoslavia. Romî- 
irîa. Austria, Anglia, Norvegia, 
Ungaria, Belgia, Danemarca și 
Finlanda.

Țara noastră va fi reprezentată 
de trei halterofili: Ion Birău la 
cat. semi ușoară, Ilie Dancea, la 
eat. semi-grea și Silviu Cazan la 
cat. grea.

După 80 și — respectiv — 25 km.
C. Dumitrescu (C.C.A.) și Hermina Juhasz (Dinamo), 
mvingători în campionatul ciclist de semi-fond al R.P.R.

Ieri, la o oră matinală (7,30), 
protagoniștii întrecerii pentru ti
tlurile de campioni ai R.P.R. la 
probele de semi-fond s*au întîl- 
nit tocmai la km. 10 de pe 
șoseaua București-Urziceni. De aci 
avea să se dea startul în ulti
mele curse de semi-fond din ca
drul campionatului republican : li
na’ele.

La ora 8, concurenții au fost 
chemați la start. După o scurtă 
festivitate s-a dat plecarea primei 
concurente: Aurelia Chiriță. Apoi, 
din două în două minute, au luat 
startul și celelalte cicliste, care 
au pornit să atace cu curaj șl 
mai ales.. cu toată viteza cei 
25 km., cît măsura traseul. După 
o luptă aprigă și nu lipsită de 
emoții (după sosirea fiecărei con
curente configurația clasamentului 
general putea suferi modificări 
substanțiale) victoria a revenit din 
nou tinerei și talentatei dinamc.- 
viste HERMINA JUHASZ — 
CAMPIOANA A R.P.R. — cu 
timpul de 43 min. 42 sec. cea mai 
bună performantă pe această dis
tanță. Pe locul II, la 42 sec., s a 

•elasat maestra sportului Aurelia 
P’ăghici (Dinamo). Ea a fost 
scoasă din lupta pentru primul 
loc de o defecțiune suferită pe 
ultima parte a traseului (i-a sărit 
lanțul), dar aceasta, bineînțeles, 
nu știrbește cu nimic din meri
tele învingătoarei. In continuare 
s-au clasat: Herta Schuster (Fl. r. 
Orașul Stalin), Maria Bisak 
'(Progresul), Azaleea Maxim (Fl. 
r. Buc.), Maria Kato (Voința 
Arad), care din nou a avut o 
comportare revelatorie, Othilia 
Konnerth (Fl. r. Orașul Stalin), 
Ștefania Neagu (Progresul), Ma
ria Luțu (Voința).

După plecarea ultimei concu
rente au luat startul băieții. Tra
seul lor măsura 80 km. și lupta 
pentru locurile fruntașe avea să 
fie și mai disputată deoarece în 
această întrecere își apărau șan- 
sele'o serie de specialiști în pro
bele contratimp. Numărul 1 in 

•concurs a fost purtat de Șt. Po- 
zreCeanu, iar C. Dumitrescu, prin- 
•cipalul pretendent la titlul de cam- 
rpion (de altfel acest lucru avea 
:să "fie cu prisosință justificat de 
■clasamentul final) lua starul al 
114-lea. Noi am plecat în urmă
rirea concurenților doar după ci- 

«clistul cu nr. 21, Gabriel Petrescu. 
TI-am întîlnit pe rînd, pe cei care 
■plecaseră înainte, Petre Nuță, Po
pov, Geza, și nu departe pe Mag- 

■nus Zinz. Dar de aici, deși ma- 
:șina... Trăgea puternic, mulți ki- 
.'lometri-nu mai zărim nici un con- 
hcurent.'C. Dumitrescu, ciclistul pe 
fcârerirrma să-l întîlnim, parcă ple- 
«ÎJse țde .pe rșosea. La km. 35 11

ARAD 24 (Prin telefon). Ieri 
seara, reprezentativa de lupte a 
regiunii autonome Vojvodina 
(R.P.F. Iugoslavia) a susținut în 

localitate ultima sa întîlnire din 
cadrul turneului pe care-1 între" 
prinde în țara noastră. Reuniu
nea s-a desfășurat în sala cultura
lă a uzinelor ,,30 Decembrie” în 
fața a peste 1.000 spectatori. Oas
peții, cărora le-a fost opusă o 
combinată C.C.A. — Flamura 
roșie — au cîștigat cu scorul de 
5—3, dar rezultatul real ar fi 
trebuit să fie 4—4.

înaintea întrecerii oficiale s-au 
desfășurat două meciuri amicale 
soldate cu rezultatele: cat. 62 
kgr.: M. Sandor învinge prin tuș

U.R.S.S. va fi reprezentată de 
halterofilii de valoare mondială ; 
Stogov, Udodov, Cimischiiain, Ste
panov, Kostîlev, Bagdanovski, Lo
makin, Vorobiov și Medvedev care 
au prima șansă în această mare 
întrecere.

Dintre ceilalți halterofili remar
căm pe italianul Manironi (cat. 
semi ușoară — 332,5 kg), Miske 
(R.D.G. — 317,5 kg.) Debouf (Fr.), 
Psenicka (Ceh.) și Ivan Veseli- 
nov toți la cat. semi-grea cu 410 
kg., Măkkinen, (Fin.), Pikaini (It.), 
Holbl (Austr.) care au realizat 
recent peste 425 kg. la cat. grea.

întrecem pe Pelcaru, apoi pe Ion 
Costan (ambii plecați înaintea lui 
Dumitrescu) și la km. 37 îl ajun
gem... însfîrșit și pe Constantin 
Dumitrescu Rula puternic, cu o 
medie orară de peste 43 km. La 
punctul de întoarcere (km. 40 de 
la plecare) cronometrele ne indică 
53 min. (medie orară 43,280 km.!). 
Tot aici l-am întîlnit și pe an
trenorul ceh Alois Secui, care se 
află în țară pentru un schimb de 
experiență cu antrenorii noștri. El 
ne a spus zîmbind : „Dumitrescu ș 
— marele dvs. talent — a mers 
foarte bine pe această parte a 
întrecerii. El a folosit timpul priel
nic (vremea este puțin mai rece 
decît de obicei și vîntul bate din 
spate) a rulat suplu, economic, 
pentru ca la întoarcere cînd va • 
avea vîntul din față să poată dis
pune de resurse suficiente pen
tru adevărata bătălie...**

Pe a doua parte a cursei re
marcăm, așa cum prevăzuse an
trenorul Alois Secui, alura puter
nică în care rulează C. Dumitrescu 
împotriva vîntului, ritmul excep
țional, în care cucerește teren Ion 
Vasile și comportarea peste aș
teptări a tinerilor N. Pelcaru, R. 
Klein, E. Engelman, Ion Costan, 
Magnus Zinz, Petre Gane, Peter 
Ștefan și alții.

După calculele de cronometraj 
ni se anunță următorul clasament:
1. C. DUMITRESCU (C.C.A.) — 
CAMPION AL R.P.R. — a par
curs 80 km. în 2h.0,3:10, (medie 
orară 38,900 km.), la 7:24 Ion 
Vasile (C.C.A.), la 7:40 N. Pel
caru (C.C.A.), la 9:13 R. Klein 
(Dinamo Or. Stalin), la 9:20 Șt. 
Poreceanu (C.C.A.), la 9:34 E. 
Engelman (Voința Arad), la 9:58 
N. Maxim (Dinamo), la 10:41 I. 
Constantinescu (C.C.A.), la 11:13 
Ion Costan (Energia), la 11:24 
Magnus Zinz (Dinamo Or. Stalin), 
la 12:42 Gabriel Petrescu (Re
colta), la 13:10 F. Wittman 
(C.C.A.), la 13:11 Petre Gane 
(Energia), la 14:16 Peter Ștefan 
(Fl. r. Cluj), la 15:17 Petre Nuță 
(Energia)...

H. NAUM

UN CONCURS DE VERIFICARE
A LOT URILOR DE TENIS DE BSĂ

Echipele de tineret de băieți 
și fete, care ne vor reprezenta la 
campionatele europene de la Opa- 
tija (R.P.F. Iugoslavia) participă 
la un concurs de verificare as
tăzi, în sala Floreasca, de la ora 
18. La acest concurs vor partici
pa și jucătorii și jucătoarele de 
categoria I din Capitală.

în min. 3 pe Koniovici, cat. 73 
kgr.: Mladenovici întrece la
puncte pe Keffer.

După aceste două partide a în
ceput reuniunea oficială ale cărei 
rezultate sînt următoarele:

Cat. 52 kgr.: A. Ruzsi este 
întrecut la puncte de Vukov, cat. 
57 kgr.: D Pîrvulescu învinge 
prin tuș în min. 3 pe Iovanov, 
cat. 62 kgr.: I. Popescu învinge 
la puncte pe Goloșin, cat. 67 kgr.: 
Gh. Dumitru întrece la puncte pe 
Ghion, cat. 73 kgr.: V. Bularca 
pierde la puncte în fața lui Hor* 
vath, decizia fiind dată însă cu 
majoritate, cat. 79 kgr.: Toros 
este învins prin tuș în min. 11 
de Arșic, cat. 87 kgr.: Gh. Po- 
povici este învins prin tuș în 
min. 2 de Țuțic, cat. grea: Mar
ton pierde la puncte în fața lui 
Stoic ov

S-au remarcat: Vukov, Arșic și 
Țuțic (Vojvodina), D Pîrvulescu 
și Bularca.

St. Weinberger 
corespondent

Gimnaste rome la cancursui
mternaționai de la Helsinki
Sîmbătă dimineața au părăsit 

Capitala plecând spre Helsinki 
maestrele sportului Elena Măr
gărit și Agneta Wittenberger, 
care vor participa la concursul 
internațional de gimnastică orga
nizat cu ocazia serbărilor sporti
ve ale Finlandei. Concursul va 
avea loc între 28—29 iunie.

La Sofia și la Neapole atleții romîni au recitat șapte victorii și au stabilit
4 noi recorduri republicane

ANA ROTH

(armare din pagina I-a)

record constituie totodată și cea 
mai bună performanță realizată 
de vreo atleta junioară din țara 
noastră (Ana Roth este încă ju
nioară!).

Maestra sportului Lia Manoliu 
nu a așteptat de data aceasta 
prea mutlt pentru a-și corecta 
proaspătul record republican la 
aruncarea discului. Ea a legat 
noul său record de frumosul oraș 
Neapole, ceea ce nu o va face, 
desigur, să se oprească la cei 
46,70 m. cît a înregistrat cu a- 
cest prilej. De altfel, aruncările 
d'in concurs arată forma bună a 
campioanei noastre: 37,80 m.,
43,18 m„ 44,85 m.. 46.33 m.,
46,70 m. — record —, 44,81 tn. 
Puțin a lipsit ca Lia Manoliu să 
ocupe și primul loc în concurs. 
Invingătoarea ei, cehoslovaca 
Mertova a întrecut-o cu numai 
40 de cm.l

Deși la startul probelor erau 
prezente atlete celebre, printre 
care și campioana olimpică Dana 
Zatopkova, totuși de cea mai 
mare popularitate s-a bucurat re
prezentanta noastră Iolanda Ba
laș. Ea nu și-a dezamăgit proas
peții admiratori și a reușit o fru
moasă săritură de 1,70 m. Lupta 
ei directă s-a dat cu Modrackova, 
iar ordinea în concurs a avanta
jat-o pe atleta cehoslovacă (Ba
laș sărea înaintea acesteia), 
înălțimile trecute au fost urmă- 
foarele: 1,54 m., 1,60 m., 1,62
m., 1,67 m., 1,70 m. Rămasă sin
gură în concurs Iolanda Balaș 
renunță la 1.72 m. (poate în mod 
greșit) și cere să i se ridice 
ștacheta direct la 1,75 m., pe 
care nu a putut să-i depășească 
nici în acest concurs.

Din lotul atletelor noastre au 
mai avut comportări meritorii: 
Erika Scherer care a aruncat

TATA 24 (prin telefon). — Pe 
apele lacului din orășelul Tata, lo
calitate situată aproape de Buda
pesta și care servește drept canto
nament al lotului de cantonaj al 
R.P.U. a avut loc sîmbătă și du
minică după-amiază întrecerile a- 
micale de caiac-canoe dintre cano
torii romîni și maghiari. Probele, 
în special în prima zi de concurs, 
s-au desfășurat în condiții foarte 
grele datorită vîntuliri extrem de 
puternic și a valurilor mari ridicate 
de acesta, ambarcațiile noastre maj 
joase fiind handicapate.

Atît probele de viteză, cît și cele 
de fond au revenit pe merit repre
zentanților R.P. Ungare care au 
confirmat și cu această ocazie va
loarea lor ridicată ca și forma deo
sebită pe care o dețin.

Reprezentanții noștri s-au aco
modat, în general, greu cu condi
țiile excepționale de concurs, ,mai 
ales sîmbătă, cînd aproape toate 
ambarcațiile noastre s-au umplut 
cu apă, unele dintre ele fiind pe 
cale să se răstoarne. Cele mal 
bune comportări le-au avut Mircea 
Anastasescu, sosit la numai trei 
zecimi de secundă în urma cîști- 
gătorului, la caiac simplu, și I. Is- 
mailciuc, care, deși nerestabilit, s-a 
clasat pe locul 2 în proba de ca
noe simplu viteză. De asemenea, 
trebuie arătat că, Ismailciuc și A- 
lexe, au ratat victoria în proba 
de caiac dublu, în care au condus 
cu două lungimi, dar, s-au răstur
nat cu 2 metri înaintea sosirii. 
Iată rezultatele înregistrate: SIM- 
BATA 23 (probe de fond pe 10.000 
m.) caiac simplu: 1. Hatlacki
(R.P.U.) 49:57,2; 2. Varga (R.P.U.) 
49:59,6; 3. Sovany (R.P.U.) 50:16,2;
4. Beres (R.P.U.) 51:30,0; 5. Pe- 
troezi (R.P.U.) 51:32,8; 6. Dumitru 
Grigore (R.P.R.) 52:44,2. Caiac du
blu : 1. Uranyi, Fabian (R.P.U.)

LIA MANOLIU

greutatea la 13,50 m., obținînd 
astfel cea mai bună performanță 
a sa și Ingeborg Knobloch, care 
la săritura în lungime a realizat 
5,76 m. la numai 4 centimetri de 
recordul republican al probei. Tre
buie spus că în cazul unor com
portări normale ale alergătoarelor 
de sprint, a lui A. Șerban la 80 
m.g. și a aruncătoarelor de su
liță, rezultatul general al meciu
lui dintre R.P.R. șî Italia ne 
putea ii favorabil, iar cel cu 
echipa R. Cehoslovace mult mai 
strîns.

De altfel iată rezultatele finale 
înregistrate: R. Cehoslovacă — 
Italia 51—41; R. Cehoslovacă — 
R.P.R. 53—39; Italia — R.P.R. 
50—43.

Dintre concurentele Italiene m-a 
impresionat Paternoster, o atletă 
în genul Liei Manoliu, foarte do
tată pentru atletism.

La sfîrșitul meciului, Giovanni 
Guabello, secretarul general al Fe
derației italiene de atletism, mi-a 
declarat: „întâlnirea a fost foarte 
frumoasă. Atletele dumneavoastră 
sînt foarte bune și știu să lupte 
în concurs. Victoria noastră o con
sider drept o mare surpriză. Cel 
mai pozitiv rezultat al meciului 
este însă întărirea relațiilor de 
prietenie dintre sportivele celor 
trei țări**.

ROMEO VILARA

Rezultatele tehnice înregistrate 
sînt următoarele: 100 m.: 1.
Leone (Italia) 12.0, 2. Strejckova 
(R. Ceh.) 12,2, 3. Peggion (It.) 
12.2, 4. Ruse (R.P.R.) 12.6, 5.
Solzova (R. Ceh.) 12.7, 6. Luță 
(R.P.R.) 12.8; greutate: I. Ana
Roth (R.P.R.) 14.44 record, 2. Vo- 
borilova (R. Ceh.) 13.59, 3. Pa
ternoster (It.) 13.59 record, 4. Eri
ka Scherer (R.P.R.) 13.50, 5. Za- 
platova (R. Ceh.) 13.10, 6. Coletto

45:45,0; 2. Nagy, Pehl (R.P.U.) 
46:15,2; 3. Balint, Oprea (R.P.R.) 
47:09,8. Canoe dublu : 1. Farkaș,
Huniis (R.P.U.) 55:49,0; 2. Csonka, 
Sasvari (R.P.U.) 55:54,0; 3. Vi- 
lany, Mohacs (R.P.U.) 56:06,0; 4* 
Lipalit, Aghei (R.P.R.) 57:26,0; 5. 
Kulcsar, Gabriel (R.P.U.) 57:33,0;
6. Konig, Varhegyi (R.P.U.) 57:59,0;
7. Busch, Borbely (R.P.U.) 60:23,0,
Canoe simplu : 1. Parti (R.P.U.)
58:59,0; 2. Novak (R.P.U.) 59:29,0; 
3. Hideg (R.P.U.) 60:31,0; 4. Her- 
nek (R.P.U.) 60:44,0; 5. Domotor 
(R.P.U.) 61:10,0; 6. Rottman
(R.P.R.) 62:08,0. DUMINICA 24 
IUNIE (probe de viteză pe 1000 
m.): Canoe simplu: 1. Partî 
(R.P.U.) 5:15,8; 2 Ismailciuc
(R.P.R.) 5:18,4; 3. Novak (R.P.U.) 
5:19,2; 4. Rottman (R.P.R.) 5:20,0;
5. Hideg (R.P.U.) 5:34,2; 6. Her- 
nek (R.P.U.) 5:34,6; 7. Domotor
(R.P.U.) 5:48,0. Caiac simplu: 1. 
Kiss (R.P.U.) 4:28,9; 2. Mircea A- 
nastasescu (R.P.R.) 4:29,2; 3. So-; 
vany (R.P.U.) 4:30,0; 4. Petroczl 
(R.P.U.) 4:36,4 (Hatlacki-R.P.U., 
care a obținut timpul de 4:28,8 a 
fost descalificat). Caiac dublu: 1. 
Szigety, Vagyoczki (R.P.U.) 4:00,6;
2. Uranyi, Fabian (R.P.U.) 4:01,08;
3. Meszaros, Meszaros (R.P.U.)
4:03,5: 4. Kovacs, Nagy
(R.P.U.) 4:05,6; 5. Balint, Oprea 
(R.P.R.) 4:06,2; 6. Nagy, Pehl
(R.P.U.) 4:09,0; 7. Vernescu, To
dorov (R.P.R.) 4:09,0. Canoe du
blu : 1. Wieland, Mohacs (R.P.U.) 
4:59,08; 2. Csonka, Sasvary (R.P.U.) 
5:04,6; 3. Konig, Palfi 5:05,0; 4. 
Lipalit, Anghei (R.P.R.) 5:07,4; 5.
Weiss, Elbert (R.P.U.) 5:10,6; & 
(Farkaș, Hunits (R.P.U.) 4:56,8, 
7. Jeno, Saridor (R.P.U.) 5:11,7 
(Farkaș Hunit (R.P.U.) 4:56,8,
descalificat).

C. FLORESCU 
antrenor de stat

(IL) 11.97; lungime: 1. Svorilova 
(R. Ceh.) 5.95, 2. Ingeborg Kno
bloch (R.P.R.) 5.76, 3. Roskovna 
(R. Ceh.) 5.73, 4. Fassio (It) 
5.67, 5. Mattana (It.) 5.55, 6. Ma
ria Mariș (R.P.R.) 5.30; 80 m. 
garduri: 1. Solzova (R. Ceh.)
11.4, 2. Greppi (It.) 11.5, 3. Trn-
kova (R. Ceh.) 11.5, 4. Ana Șer
ban (R.P.R.) 11.8, 5. Liana Jung 
(R.P.R.) 12.0, 6. Rossi (It.) 12.4, 
disc: 1. Mertova (R. Ceh.) 47.10,
2. Lia Manoliu (R.P.R.) 46.70 re
cord, 3. Liskova (R. Ceh.) 45.16,
4. Paternoster (It.) 43.35, 5. Pa- 
raschiva Lukâcs (R.P.R.) 41.03, 6. 
Ricci (It.) 38.09; 200 m.: L.
Leone (It.) 24.8, 2. Strejckova
(R. Ceh.) 25.4, 3. Mertoni (It.)
25.4, 4. Alexandra Sicoe (R.P.R.)
25.5, 5. Ptackova (R. Ceh.) 25.9,
6. Ioana Luță (R.P.R.) 25.9; înăl
țime: 1. Iolanda Balaș (R.P.R.) 1.70,
2. Modrachova (R. Ceh.) 1.67, 3.
Paternoster (It.) 1.62 record, 4.
Giardi (It.) 1.54, 5. Holarkova
Ceh.) 1,54, 6. Mayer (R.P.R.) 1,50: 
suliță: I. Zatopkova (R. Ceh.)
50.53, 2. Paternoster (It.) 45.33,
3. Smejkalova (R. Ceh.) 43.33, 4.
Miklos (R.P.R.) 42.05, 5. Aneliese 
Zîmbreșteanu R.P.R.) 41.76, 6.
Turci (It), 41.37; 4X100 m.: 1. 
Italia (Artis, Leone, Mertoni, Grep
pi) 47.7, 2. R.P.R. (Sicoe, Copîn- 
deanu, Luță, Ruse) 48.3. Echipa 
de ștafetă a R. Cehoslovace a fost 
descalificată.

Biletele pentru jocul 
de fotbal cu Norvegia
Biletele pentru meciul R.P. 

Romînă A — Norvegia A, care 
se va disputa la 28 iunie pe 
Stadionul 23 August, se pun în 
vînzare astfel:

1. Asociațiile își pot ridica co
tele de bilete repartizate de la 
Stadionul Tineretului, începând 
de luni 25 iunie ora 8 și pînă 
marți 26 iunie, ora 15.

2. Pentru public, începând de 
marți 26 iunie biletele se vor 
găsi în vînzare la t

— Stadionul Republicii, ca
sele din str. Isvor (tribuna II).

— Stadionul Dinamo (șos. 
Ștefan cel Mare).

Casele vor funcționa între 
orele 16 și 20.

Prețurile biletelor sînt : 12
tribuna I, 10 tribuna II și 6 
peluza.

Sînt valabile biletele cu se
ria nr. 10.



Mai omogenă, echipa asociației Dinamo a terminat 
victorioasă in ștafeta-comhmatâ „tircuitul Munca”

IN PREAJMA JOCURILOR DE FOTBAL CU NORVEGIA ȘI POLONIA

In clipa în care Gheorghe Cociu- 
ban înrnîna ștafeta tinerei atlete 
Anca Rădulescu —' deci cu doui 
s.chimburi înainte de sosire—echipa 
dinamovistă își asigurase de pe a- 
cum și suficient, de comod, victoria 
în această primă ediție a ștafetei- 
combinate „Circuitul MUNCA". 
Dar dacă Victor Pop, Bădici și 
Voicu au trecut linia de sosire fără 
șă forțeze (cu un avans de 4 mi
nute față de Locomotiva) ta prima 
parte a cursei aspectul întrecerii a 
fost cu totul altul.

Din fața hipodromului mărșă
luitorii pornesc rapid și tempoului 
acesta nu-i rezistă cei mai mulți 
dintre concurenți; plutonul se des
tramă. încă de la plecare, ta frunte 
se instalează reprezentantul Fla
murii roșii, Nicolae Liga. II se
condează Răcesou, Baboe, Neagu și 
Teodosiu. Aceasta este de fapt 
ordinea pe care o surprin
dem și în momentul trecerii
prin Piața Chibrit. Se pare că avan
sul pe care Liga îl deține față de 
principalii săi urmăritori va fi ho- 

Ltărîtor. Intr-adevăr, pînă la Gara 
de Nord (unde vor preda ștafeta 
cicliștilor) Liga nu mai poate fi a- 
Juins. El schimbă primul; la 30 de 
secunde Baboe și ta urma sa Ha- 
ralambie Răcesou. „Duelul" dintre 
Liga, Baboe și Răoescu nu ia sfîr- 
șit aci. Ei continuă cursa în proba 
specială de marș, rezervată celor 
ce concurează pentru cupa „Chal
lenge".

Cel de al doilea schimb s-a efec

Locomotiva Grivița Roșie 
a trecut din nou de Dinamo, 

la rugbi: 3-0 (0-0)
Sleiturile de finală ale Cupei 

R.P.R. la rugbi au prilejuit „re
constituirea" meciului de acum 
două săptămîni dintre Locomo
tiva _ Grivița Roșie și Dinamo. 
Parcă pentru a respecta condiții
le de atunci, cînd în campionat 
feroviarii cîștigaseră cu 9-Â5, a- 
celași arbilru Vardela a fost 
însărcinat să conducă jocul. To
tuși, spectacolul nu a mai fost 
reeditat. S-a jucat foarte slab un 
rugbi lipsit de frumusețe în care 
arareori Locomotiva s-a apropiat 
de valoarea arătată în finalul 
campionatului din acest an. Vic
toria a revenit și acum echipei 
campioane care a înscris în pri
mele minute ale reprizei secun
de o încercare prin Picu, în urma 
unei acțiuni colective a pachetului 
de înaintași. Dinamoviștii au lă
sat impresia unor sportivi bla
zați, pe care nici marcarea celor 
trei puncte nu i-a putut scoate 
din toropeală. Spre sfîrșitul me
ciului ei au avut un contraatac 
care era pe punctai de a se în
cheia cu înscrierea unei încercări, 
dar o pasă greșit executată (un 
înainte vizibil) a împiedicat mo
dificarea rezultatului. Se poate 
spune dar, că surplusul de ambi
ție și de decizie de care a dat 
dovadă echipa Locomotiva a jus
tificat victoria sa la limită.

In după-amiaza de sîmbătă 
Energia I.S.P. a întrecut mai 
greu decît era de prevăzut, for
mația bucureșteană Dinamo IX. 
Scor: 6—3. Insuficient pentru va
loarea învingătorilor, dar strict 
necesar pentru calificarea în faza 
următoare a Cupei.

In ultimul joc din Capitală, 
Progresul Sănătatea s-a calificat 
în semifinale, deoarece echipa 
studenților din Cluj nu s-a pre
zentat la această întîlnire.

La Timișoara, formația locală 
Știința nu a putut rezista echipei 
C.C.A.. deținătoarea Cupei (edi
ția 1955) și a cedat cu 6—0 
(6-0).

INFORMAȚII
Iată cum arată un buletin cu 12 

rezultate exacte la concursul nr. 25 
(etapa din 24 iunie 1956):

I. Locomotiva Arad — Metalul
Cîmpia Turzii (cat. B) X

II. Metalul Uzinele de tractoare
Orașul Stalin — Minerul Lupeni 
(cat. B) 1

HI. Avîntul Reghin — Progre
sul Sibiu (cat. B) 2

IV. Metalul 1 Mai Ploești —
Dinamo G București (cat. B) X

V. Locomotiva Tumu Severin—
Metalul Hunedoara (cat. B) X

VI. Știința Iași — Flacăra Cîm •
pina (cat. B) 2

VII. Progresul Focșani — FI.
roșie Burdujeni (cat. B) 1

VIII. Dinamo Bîrlad — Metalul 
Steagul roșu Orașul Stalin (cat. 
B) Anulat.

IX. Progresul Turda — Loco
motiva Oradea (cat. C) 1

X. Dinamo Pitești — Locomoti
va M.C.F Buc (cat. C) 2

XI. Szombathely Torekves —
Tatabanya (camp. R.P.U.) 1

XII. Salgotarjani Banyasz — 

tuat rapid și cele trei echipe (FI. 
roșie: Baciu, Melgioc, Lăzărescu), 
(Locomotiva: Molnar, St. Ionescu), 
(Dinamo: Zanoni, Stefu și Șelaru) 
pornesc vijelios spre următoarea 
„escală": șoseaua Floreasca. Se 
pare că „lupta" disputată cu atîta 
înverșunare în primul schimb este 
continuată cu mai multă tărie de 
cicliștii care rulează în fața noas
tră. Superioritatea reprezentanților 
asociației Dinamo este vizibilă, ta 
ciuda, faptului că plutonul se men
ține deocamdată, compact. Aproa
pe de șos. Panduri, evadează Ba
ciu, care este prins abia după in
tervenția hotărîtă a dina mov iști lor. 
Dar perioada de „liniște" durează 
puțin, căci Zanoni — cu concursul 
coechipierilor săi — se desprinde 
și distanța dintre el și grupul de 
urmăritori se mărește treptat: 50... 
100... 200 m... Reprezentanții Fla
murii roșii sezisează situația abia 
în Piața Victoriei unde Baciu, cu 
o revenire puternică, îl ajunge pe 
Zanoni. Acesta predă totuși primul, 
urmat de Baciu și Molnar. Dacă 
pînă aici cursa a fost urmărită cu 
mult interes, mai apoi spectaculo
zitatea suferă. Superioritatea spor
tivilor dinamoviști se accentuează 
în următoarea parte a traseului. Ei 
înregistrează la sosire lh. 51:49,0 
timp excelent dacă ținem seamă de 
lungimea traseului (55 km.) și de 
duritatea lui. Locul II, Locomoti
va : lh. 55,48 iar pe locul III, 
Energia I: lh. 56,50.

PETRE MIHAI

Turneul de șah 
de la Bușteni

BUȘTENI. (Prin telefon). — 
Nici runda a Il-a a turneului de 
șah ce se desfășoară în localitate 
nu a scutit de surprize pe nu
meroșii spectatori prezenți în sala 
de joc. Astfel, tînărul Corvin 
Radovici l-a întrecut pe fostul 
campion al țării, maestrul Petre 
Seimeanu, care a suferit în acest 
turneu două înfrîngeri consecu
tive. Intr-o bună dispoziție de 
|oc, M-ititelu a obținut victoria în 
partida cu Șuta. Extrem de dis
putată a fost întîlnirea dintre 
vechii rivali, ambii foști cam
pioni ai Romîniei, Erdely și Ha- 
lic. Victoria i-a revenit lui Ha- 
lic. Intr-o partidă pozițională li
niștită, dar plină de fineți, Cos- 
tea l-a întrecut pe Voiculescu. Ce
lelalte întîîniri ale rundei și anu
me, Alexandrescu — Dunărea- 
nu, Breazu — Nacht și Crețules- 
cu — Drimer, au luat sfîrșit cu 
un rezultat de egalitate.

In runda a IlI-a numai trei 
partide au luat sfîrșit în primele 
cinci ore de joc. Revenindu-și 
după „dușul rece" din primele 
două runde, Seimeanu, deși cu 
negrele, a jucat cu toată forța 
contra lui Șuta și a cîștigat. 
Drimer l-a învins pe Breazu, iar 
partida dintre Radovici, și A- 
lexandrescu a fost remiză. Cele
lalte întîîniri ale rundei s-a>u în
trerupt. Mititelu și Costea (ambii 
cu negrele) au avantaj decisiv la 
Halic și — respectiv — Drimer 
și, așa cum ne transmite cores
pondentul nostru Victor Zbarcea, 
victoria lor nu poate fi amenin
țată Crețulescu a întrerupt ou 
Nacht într-un final în care are un 
pion în plus, iar Voiculescu în
tr-un ușor avantaj partida sa cu 
Erdeli.

După trei runde conduce (pro
vizoriu) Corvin Radovici cu 2 ju
mătate puncte. Gălățeanul Eugen 
Costea însă cu 2 puncte și o 
partidă întreruptă pare virtual 
lider, prin prisma poziției în 
partida cu Drimer. Astăzi se joa
că partidele rundei a IV-a.

PRONOSPORT
Szegedl Haladas (camp. R.P.U.) 1

A. Flacăra Moreni — Locomo
tiva Iași (cat. B) 1

Deoarece meciul VIII: Dinamo 
Bîrlad — Metalul Steagul roșu 
Orașul Stalin a fo-st anulat după 
închiderea concursului, conform re
gulamentului, a fost acordat pro
nosticul exact la meciul A de re
zervă: Flacăra Moreni — Locomo
tiva Iași, tuturor buletinelor de
puse.

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 905.000 buletine.

★
I. S. PRONOSPORT anunță că 

meciul X: Locomotiva Iași — Pro
gresul C.P.C.S. București d!in pro
gramul concursului Pronosport nr. 
26 etapa din. 1 iulie 1956 a fost 
ANULAT. Participanții vor trebui 
deci să completeze pronosticul la 
meciul de rezervă A: Metalul Hu
nedoara — Locomotiva Arad', care 
contează în concurs în locul me
ciului X anulat.

In următoarele șapte zile fotbaliștii noștri vor susține noi 
întîîniri internaționale. Miercuri reprezentativa secundă va întîtai 
la Ploești echipa B a Norvegiei, iar joi la București prima noas
tră selecționată va primi replica Norvegiei A. Oaspeții sînt aș
teptați să sosească cu avionul în cursul zilei de azi. La I 
iulie, reprezentativa de juniori va juca la Zabrze cu selecționata de 
juniori a Poloniei.

In vederea jocurilor eu Norvegia, au fost alcătuite urmă
toarele loturi de jucători:

LOTUL A: Toma, Voinescu (portari), Neacșu, Androvici. Ca- 
ricaș, Soare, Zavoda II (fundași), Onisie. Bone, Călinoiu (mijlo
cași), Zaharia, Zavoda I, Olaru. Georgescu, David. Constantin, 
Alexandrescu, Tătara (înaintași).

LOTUL B: Dunga, Marosi (portari), Zblrcea, Marinescu 
(Flacăra E. Ploești), Stancu, Pahonfu, Macri (fundași), Bodo. 
Știrbei, H idiș an (mijlocași), Hașotă, Copil, Seredai, D. Munteanu, 
Ciosescu, A. Munteanu, Boroș (înaintași).

Dinulescu avînd de susținut examene, n-a fost selecționat.

Aceste loturi, ca și cel de Ju
niori, au făcut ieri antrenamente 
la două porți.

LA „23 AUGUST"

Lotul prim a jucat cu echipa 
de categorie A, Dinamo Orașul 
Stalin, pe stadionul „23 August". 
La acest antrenament a partici
pat și Androvici, a cărui stare 
fizică s-a îmbunătățit (el a avut 
o afecțiune la amigdale); de alt
fel, a jucat ambele reprize. Jocul 
a fost început de următoarele for
mații :

LOTUL: Toma — Neacșu, An
drovici, Soare — Onisie, Bone 
— Zaharia, Zavoda I, Olaru, 
Georgescu, David.

DINAMO: Stamate — Moar 
căș, Lazăr, Sereș — Călinoiu, 
Florescu — Rădulescu, Ristin. 
Szakacs I, Csegezi, Szakacs II.

După pauză, în echipa lotului 
au fost folosiți dintre jucătorii 
de rezervă prezenți pe teren (Voi- 
nescu, Zavoda II, Caricaș, A- 
lexandrescu, Tătaru și Ozon), ur
mătorii : Călinoiu în locul lui 
Onisie, Constantin în postul de 
inter dreapta, Zavoda I trecînd 
inter stingă în locul lui Geor
gescu. La Dinamo: Bucur a tre
cut în poartă, Cincu și Szakacs 
II au jucat pe rînd fundaș dreap
ta, Moarcăș ocupînd locul lui Că
linoiu, iar Mihai a intrat inter 
dreapta și Ristin a trecut extrem

--------------------------------------------------.............................. ..... ........ ... .

CAMPIONATUL CATEGORIEI B
Seria I

LOCOMOTIVA ARAD — META
LUL (E) CÎMPIA TURZII (0—0)

Joc dinamic, pe un teren des
fundat. Ambele apărări au jucat 
excelent.
METALUL (E) UZ.TRACT. OR.

STALIN — MINERUL (E) 
LUPENI 2—0 (2—0)

Punctele au fost marcate de 
Butnaru și Theis.
LOCOMOTIVA T. SEVERIN — 

METALUL (E) HUNEDOARA 
1-1 (1-1)

Pentru Metalul au înscris Voi- 
nescu In min. 5, iar pentru gaz
de. Biolan în min. 13.

PROGRESUL SATU MARF — 
METALUL (E) REȘIȚA 

3—0 (2—0)
Punctele au fost marcate de 

Ferenczi (2) și Ion Constantin. 
FLACARA (E) MEDIAS — LO

COMOTIVA CLUJ 1—0 (0—0)
Singurul punct a fost înscris de 

Filip în min. 70.

RECOLTA AVINTUL REGHIN— 
PROGRESUL SIBIU 1—3 (0—2)

Au marcat Geamănu (2) șl 
Guță Tănase, iar pentru învinși 
Toniță (din 11 m.).

CLASAMENTUL

1. Progresul Sibiu 11 7 1 3 17: 9 15
2. Fl. (E) Mediaș 12 6 2 4 17:13 14
3. Reco-lta Av. Tg. Mureș

11 5 3 3 23:11 13
4. Minerul (E) Lupeni 11 6 14 13:10 13

9. Metalul (E) Uz. Tr. Or. Stalin
11 4 2 5 9:13 10

10. Recolta Av. Reghin
11 3 3 5 20:30 9

11 Loc. Tr. Severin 11 3 1 7 11:12 7
12. Loc. Cluj 11 2 3 6 10:16 7
13. Met. (E) Reșița 11 3 1 7 11:23 7

ETAPA VIITOARE (1 IULIE) :

Metalul (E) Hunedoara — Loc. 
Arad; Loc. Cluj — Rec. Avîntul 
Reghta; Metalul (E) Reșița — 
Minerul (E) Lupeni; Loc. Tr. Seve
rin—Progresul Sata Mare; Recolta 
Avîntul Tg. Mureș — Metalul 
(E) Uz. Tract. Or. Stalin; Pro
gresul Sibiu — Metalul (E) Cîm

pia Turzii.

stingă. Rezultat final: 2—1
(1—0) pentru lot. Au marcat pe 
rînd: Zavoda I, Szakacs I și 
Olaru.

Dinamo a corespuns ca „spa
ring partener". A jucat destul de 
viguros șî legat, combativ și — 
așa cum s-a solicitat — închis 
în apărare, pentru a pune înain
tarea lotului în fața unui joc de 
apărare cum se presupune că va 
face echipa norvegiană. Fizic, e- 
chipa toiului a corespuns. Tactic 
însă, linia de înaintare a pre
zentat aproape aceeași caracteris
tică din meciul cu Suedia. Ata
cul (ceva mai clar în formula 
din repriza a doua) a căutat să re
zolve fazele numai prin tripletă, re- 
curgînd la extreme doar fri ulti
mă instanță, cînd nu mai avea 
altă soluție. Cît de eficace este 
jocul pe extremă s-a văzut în 
repriza a doua cînd Zaharia a 
fost jucat destul de mult și a 
creat situații favorabile. David, 
în schimb, a fost neglijat și după 
pauză. Un alt fapt care trebuie 
să atragă atenția este încetinirea 
ritmului în partea finală a acțiu
nilor, . adică atunci cînd ritmul 
trebuie dimpotrivă accelerat. Apă
rarea, în general, a corespuns

LA PLOEȘTI, LOTUL B...

PLOEȘTI (prin telefon). Pe 
stadionul Flacăra, în continuarea 
pregătirilor în vederea meciului

Seria a ll-a
FLACĂRA (E) MORENI — LO
COMOTIVA IAȘI 5—0 (3—0)

Au marcat: Capoianu (min. 19 
și 57), Tocan (min. 23) și Ștefă- 
nescu (min. 30 și 87).

— (Paul Andrei-corespondent) 
ȘTIINTA IAȘI — FLACĂRA (E) 

CIMPINA 0—1 (0—0)
Au înscris Ionescu II (min. 47). 

Meciul s-a jucat la Pașcani.
(Eugen Ursu-corespondent) 

PROGRESUL FOCSANI — FLA.
MURA ROȘIE BURDUJENI

3— 1 (3—0)
Punctele au fost realizate de 

Cioboată (min. 21 din corner), 
Ciungu (min. 28) și Pană (mia. 
42) pentru Progresul și Zincules- 
cu (min. 52) pentru Flamura ro
șie.

(Aurelian Axente-corespond.) 
AETALUL (E) 1 MAI PLOEȘTI 

— DINAMO 6 BUCUREȘTI 
(0-0)

LOCOMOTIVA CONSTANȚA — 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI

4— 1 (2—1)
Punctele au fost înscrise de 

Sever (min. 35, 63 și 75) și Is
pas (min. 44) pentru gazde și 
Dănciulescu (mta. 23) pentru oas
peți.

(P. Enache-corespondent)
Meciurile D'namo Bîrlad—Me

talul (E) Steagul Roșu Orașul 
Stalin și Progresul C.P.C.S. — 
Flamura roșie Bacău au fost amî- 
n-ate.

CLASAMENTUL
1. Met. (E) St. roșu Or. Stalin

10 8 1 1 29: 6 17
2. Met. (E) 1 Mai Ploești

12 6 4 2 21: 9 16
3. Fl. (E) Moreni 12 5 6 1 21:12 16
4. Dinamo 6 Buc. 12 6 4 2 20:13 16
5. Progr. . C.P.C.S. 11 6 3 2 24:16 15
6. Doc. Constanța 12 5 3 4 26:17 13
7. Progr. Focșani 12 3 5 4 13:14 11
8. Știința Iași 12 3 5 4 14:16 11
9. Fl. (E) Cîmpina 12 3 5 4 17:21 11

19. Loc. Iași 12 3 5 4 9:14 11
11. Dinamo Bîrlad 11 3 1 7 13:23 7
12. FI. roșie Bacău 19 2 3 5 14:27 7
13. FI. roșie Burduj. 12 2 2 8 16:34 6
14. Știința Buc. 12 1 3 8 9:24 5

ETAPA VIITOARE (1 IULIE)
Orașul Stalin : Metalul (E) St. 

roșu — Știința Iași; Burdujeni: 
Fi. roșie — Flacăra (E) Cîmpi- 
nă ; Iași : Locomotiva — Progre
sul C. P.C.S.; București : Știința 
— Progresul Focșani și D'namo 
6 — F'acăra (E) Moreni ; Ba
cău : Fi. roșie — Locomol'va 
Constanța; Briad: Di-amo—Me
talul (E) 1 Mai Ploești.

cu Norvegia B, lotul B a primit 
replica echipei Metalul (E) St 
Roșu din Orașul Stalin. In pri
ma repriză, lotul B a folosit ur
mătoarea formație: Dungu —
Pahonfu, Stancu. Macrt — Bodo. 
Știrbei — Copil II, Seredai, Cio
sescu, A. Munteanu, Boroș. Scorul 
a fost egal (1 — 1), punctele 
fiind înscrise de Proca (min. 12) 
și Ciosescu (min. 25). La re
luare, selecționata a apărut pe 
teren în următoarea componență: 
Marosi — Zblrcea, Marinescu, 
Macri — Hidișan, Știrbei — Ha
șotă, D. Munteanu, Ciosescu (Se
redai), A. Munteanu, Boroș. In 
această repriză, selecționata a 
înscris de trei ori prin Boroș 
(min. 65 și 78) și A. Munteanu 
(min. 86). Rezultat final 4—1. 
(M. Bedrosian, corespondent). 

..ȘI- LA STADIONUL DINAMO.
JUNIORII

Dimineața, pe stadionul Dina
mo, lotul de juniori a întîtait 
Victoria Tecuci, o bună echipă 
de categorie C. Mai insistentă și 
mai eficace în repriza ă doua, 
echipa lotului a cîștigat cu 7—3 
(2—1) prin punctele marcate de 
Dumitrescu (2), Ene II, Raab, 
Bîscă, Văcaru și Ionescu Gh. E- 
chipa din Tecuci, care a cedat 
fizicește după pauză, a înscris 
prin Biberi și Ghibea (2). Lotul 
a aliniat formația: Sfetcu 
Greavu (Buzeșan), Ioni fă, Mure- 
șan (Schweillinger) — lenei, 
Mihăilescu — Deliu (Bîscă), 
Raab, (Ionescu Gh.), Ene II, 
Dumitrescu, (Tîrlea), Bîscă, (Vă
caru). Victoria a jucat cu echipa: 
Bocianu — Balint (SoosL Mădă- 
rășan, Olaru ■— Qergeltf (Moi- 
nar), Merle (Biberi) — Szoher, 
Niculescu (Klein), Ghibea, Biberi 
(Moisescu), Budai, (Leucă).

Ier» in categoria C.
Seria a II a

METALUL (E) SINAIA —PRO
GRESUL CĂLĂRAȘI 9-2 (4-1). Au 
înscris: Drăghici (3), Iordache 
(2), Popescu, Frone, Petrescu, Sto- 
ianovici și, respectiv, Minea și Flo- 
rescu.

METALUL (E) TIRGOVIȘTE - 
METALUL (E) 131 2-1 (0-1). Au 
marcat : Eugen și Bădin pentru în
vingători și Ivanovici (Met. (E) 
131

DINAMO PITEȘTI — LOCO
MOTIVA M.C.F. BUCUREȘTI 1-2 
(11).

CONSTRUCTORUL (E) CONS
TANȚA — METALUL CE) 23 AU
GUST BUCUREȘTI 4-0 (2-0). Go
lurile au fost marcate de: Tuțuia- 
nu, P. N:colae (din 11 m.), Ernest 
și Babone.

METALUL (E) BRĂILA—PRO
GRESUL CORABIA 0-2 (0-1). Au 
marcat: Gică Andrei (din 11 m.) 
și Dobre.

FLAMURA ROȘIE GIURGIU — 
METALUL (E) CONSTANȚA 2-1 
(0-1).

Jocul Locomotiva Galați — FU 
roșie B.R. București se dispuți 
joi.

Seria a lll-a
PROGRESUL TURDA — LOCO

MOTIVA ORADEA 3-1 (1-1). Au 
marcat pentru Progresul Turda 1 
Mărghileanu (2) și Bleneși, iar pen* 
tru Locomotiva Oradea, Candrea.

METALUL (E) ORADEA —» 
FLAMURA ROȘIE SF. GHEOR- 
GHE 1-2 (1-0).

FLACARA 7 (E) — RECOLTA 
AVINTUL SIGHET 7-1 (4-0).
RECOLTA AVINTUL TOPL1ȚA— 

FLAMURA ROȘIE IANOS HER* 
BAK CLUJ 2-1 (2-1). A marca» 
Barabas (2) pentru Toplița șl 
Bartha pentru Fi. roșie.

MINERUL (E) BAIA MARE — 
DINAMO TG. MUREȘ 1-0 (0-0). A 
marcat Sulyoc.

RECOLTA SALONTA — CONS* 
TRUCTORUL (E) TURDA 2-1 
(2-0). Au marcat: Nagy, Kovăcsț 
respectiv Mureșan.

Viitoarea etapă a campionatului 
categoriei C va avea loc la 8 taliei 
La 1 iulie, echipele din categorii 
C, vor participa la o nouă etapa 
a Cupei R.P.R.

Flamura roșie Bere Rahova 
învingătoare la Silistra

SOFIA 24 (Prin telefon). — 
Meciul internațional de fotbal 
disputat azi la Silistra între e- 
chipa locală Cerveno Zname șl 
Flamura roșie Bere Rahova din 
București, s-a terminat cu vic
toria echipei romîne la scorul de 
2-0.



Intîlnirile internaționale cu baschetbaliștii și baschetbalistele 
excelente

SELECȚIONATA ENERGIA—R.P. 
CHINEZA (FEMININ) 67-54 (34-29)

Echipa romînă a folosit aproape 
tot meciul apărarea în zonă da
torită căreia a împiedicat pătrun
derile jucătoarelor oaspe, în plus a 
cîștigat și majoritatea duelurilor 
sub panou. Punctele au fost înscri
se de Maria Ekert (21), Viorica 
Antonescu (18), Eva Ferencz (12), 
Xenia Nistor (2), Lavinia Dia- 
mandi (1), Elza Szebestien (9), 
Constanța Pîrvu (2), Hilde Eor
dogh (2), Siu Min (3), Tao I-sian 
(13), Ian Tse (3), Chow Chen-iun 
(3), Ge Li-li (20), Chen Iu-lean 
(6), Li Shou-fen (6). Au arbitrat 
bine : Sofia Petruț și Petre Marin. 
SELECȚIONATA DINAMO—RP. 

CHINEZA (MASCULIN) 58-48 
(29-26)

Ploaia care nu a contenit tot me
ciul a făcut ca terenul să fie alune
cos, influențînd astfel desfășurarea 
jocului. Au marcat : Constantinide
(3) , Nagy (18), Dan Niculescu
(4) , Kary (13), M. Răducanu (19), 
Beretzki (1), Liu Kuei-i (2), Wang 
Chao-in (2), Wan Li-fa (8), Iang 
Po-iung (14), Pang Shih-hou (1), 
Chu Feng-kang (3), Liu Foh-chu 
(10), Iu Lien-han (6), Chang Hsi- 
shan (2). Au arbitrat mulțumitor: 
L. Vasilescu si C. Negulescu.

D. STĂNCULESCU

R. P. Chineze
SELECȚIONATA ȘTIINȚA—R.P. 

CHINEZA (FEMININ) 51-56 
(26-27)

Mărturisim că am fost plăcut 
surprinși de spectacolul frumos 
oferit de echipele feminine R. P. 
Chineză și selecționata Știința. 
Componentele acestor formații au 
practicat un joc rapid, cu multe 
pătrunderi, aruncări de la semi- 
distanță, contraatacuri spectacu
loase, cucerind aplauzele specta
torilor. In special, se cuvine să 
acordăm aceste laude oaspetelor, 
a căror viteză de execuție și de 
deplasare au surprins deseori des
coperită apărarea studentelor 
noastre. Acestea au făcut un joc 
curajos și au ținut tot meciul 
pasul cu ud 
pregătite fizic.
o bună parte din timp studen
tele au condus, uneori la dife
rență apreciabilă (min. 12: 16—9, 
min. 27: 43—37), dar prin eli- 
minarea unor jucătoare de bază 
(Teodora Simionescu în min. 33, 
Violeta Zăvădescu în min. 21, 
Ana Firimide min. 35) nu au mai 
putut face față atacurilor impe
tuoase ale echipei R. P. Chi
neze, care nu a slăbit în nici 
un moment ritmul jocului, iar în 
finalul meciului a fost mai de
cisă în apărare și mai eficace în 
atac. Punctele au fost înscrise de: 
Siu Min (3), Chow Chen-iun (8), 
Wan Sia-fei (1), Tao I-sian (12), 
Ge Li-li (6), Chen Iu-len (2), 
Li Shou-fen (18), Tian Iu-pin 
(4), Shan Tan-ni (2), Ștefania 
Tomescu (9), Teodora Simionescu 
(16), Violeta Zăvădescu (1), Ele
na Tintorescu (6), Zamfirița Belu 
(12), Irina Boldog (1), Ana Fi
rimide (2), Adriana Florescu (4). 
S-au evidențiat: Li Shou-fen, 
Chow Chen-iun, Tao I-sian, Teo
dora Simionescu și Zamfirița Belu.

Au arbitrat bine dr. Gr. Bîrsan 
și V. Bordeianu.
C.C.A. — R.P. CHINEZA (MAS

CULIN) 83-75 (32-36)

au oferit spectacole
emoții prin evoluția scorului. E 
suficient să arătăm că pînă în 
minutul 15 militarii au desfășurat 
un joc excelent, oaspeții — sur
prinși — fiind depășiți categoric. 
Scorul de 28—16 în favoarea 
echipei C.C.A. lăsa să se între
vadă o victorie comodă a gaz
delor. Vă imaginați nedumerirea 
spectatorilor în următoarele cinci

adversare mai bine 
Mai mult chiar. A

Oaspeții chinezi vor mai sus
ține în țara noastră următoa
rele întîlniri: 26 iunie la
Orașul Stalin, 28 iunie Ia 
Tg. Mureș, 29 iunie la Cluj, 
30 iunie la Oradea, 

la Satu Mare, 5 iulie 
pitală cu selecționatele

1 iulie 
în Ca- 
R.P.R.

V
la o ui- 

oaspeților 
prin pătrunderi în viteză și

cînd au asistat 
revenire a

Dacă despre întîlnirea femi
nină se poate spune că a plăcut 
datorită ritmului rapid în care 
s-a desfășurat, despre întrecerea 
echipelor 
mîne de 
tuziasmat 
care s-a

masculine nu ne ră- 
afirmat decît că a en- 
prin ritmul îndrăcit în 
disputat, dînd multe

minute 
mitoare 
care, ] . .
aruncări de la semi-distanță, au 
depășit categoric pe militari, re- 
ducînd din handicap, egalînd și... 
luînd conducerea : 36—32, scor 
cu care se și încheie repriza. 
In partea a doua a meciului am 
putut urmări un spectacol rar 
întîlnit. Jucătorii ambelor echipe 
au făcut o adevărată întrecere în 
ceea ce privește viteza acțiunilor, 
iar din aceasta au avut de cîș- 
tlgat spectatorii care au vizionat 
un meci de toată frumusețea. Pă
trunderile lui Folbert, Fodor, Ni- 
culescu, Nedeff sau ale lui Liu 
Kuei-i, Wang Li-fa, Chang Hsi- 
shan și Liu Foh-chu, numeroasele 
aruncări de la semi-distanță, lupta 
sub panou și, firește, evoluția 
scorului, au creat un spectacol 
excelent cu faze entuziasmante.

Victoria a revenit echipei C.C.A. 
Punctele au fost înscrise de 

Folbert (16), Nedeff (15), Fodor 
(22), Stamatescu (8), Eordogh' 
(13), Niculescu (4), Burada (2), 
Testiban (1), Dinescu (2), Liu 
Kuei-i (14), Wang Li-fa (23), 
Iang Po-iung (6), Pang Shih- 
bou (2), Liu Foh-chu (9), Chang 
Hsi-shan (18), Tsai Chi-che (3).

Arbitrajul prestat de P. Spiru 
a fost bun. In schimb, colegul 
său St. Mașek a comis greșeli 
care, fără a influența desfășura
rea meciului, au enervat pe ju
cătorii ambelor echipe.

și, firește, evoluția

faze entuziasmante.

COPENHAGA 24 (Prin telefon). 
In fața a 35.000 spectatori s-a 
disputat azi întîlnirea dintre re
prezentativele Danemarcei și Nor
vegiei.

După un joc foarte disputat 
victoria a nevenit pe merit norve
gienilor cu 3—2 (2—0), care au 
jucat excelent în. prima ■ repriză. 
După pauză danezii au înscris 
chiar în primul minut, iar mai

apoi norvegienii au urcat scorul 
la 3—1. Cil 8 minute înainte de 
sfînșit gazdele au marcat din nou, 
astfel că meciul s-a terminat cu 
rezultatul de 3—2 în 
oaspeților.

La Oslo, s-au întîlnit 
B a'.e celor două țări.
3—3, la pauză 3—1 în 
Norvegiei B

favoarea

echipele 
Rezultat: 
favoarea

FOTBAL PESTE HOTARE
PRIMELE JOCURI DIN „CUPA 

EUROPEI CENTRALE"
Sîmbătă s-au desfășurat la 

Viena primele jocuri din cadrul 
„Cupei Europei Centrale". In pri
mul meci al cuplajului Wacker 
(Viena) a întîlnit formația iugo
slavă Partizan Belgrad. După un 
joc spectaculos meciul s-a termi
nat la egalitate 1—1 (0—0). Go
lurile au fost înscrise de Brousek 
pentru gazde și Valok pentru 
oaspeți. In al doilea joc. Rapid 
Viena, campioana Austriei a în
vins Slovan Bratislava cu 3—0 
(0—0) prin golurile marcat de 
Korner I (2) și Hanappi.

Duminică la Budapesta Vasas 
Bp. a întrecut pe campioana Ce
hoslovaciei U.D.A. cu 2—0 (0—0). 
Golurile au fost înscrise de Csor
das (min. 80) și Lelenca (min. 
82). In deschidere la acest joc 
s-a disputat partida amicală din
tre Honved Bp. și Racing Club 
Paris. Militarii au învins cu 6—1 
(2—1). Au înscris Bozsik, Budai, 
și Czibor (4). Pentru parizieni a 
marcat Gulibot.

La Belgrad, tot în cadrul „Cupei 
Europei Centrale" Cervena Zvezda 
(Steaua roșie) a terminat la ega
litate 1—1 (1—-1) cu echipa ma
ghiară Voros Lobogo.

o In campionatul maghiar s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Kinizsi — Dorog 3—1 (2—0) ;
Dozsa — Csepel 3—2 (1—2);

Szombathely — Tatabanya 1—0; 
Salgotarjani Banyasz — Szegedî 
Haladas 2—1.

■ In R. D. Germană s-au des
fășurat în ultimele zile mai multe 
întîlniri internaționale: Dynamo 
Berlin — Adana Turcia 6—0; 
Wissenschaft Halle — Szegedi 
Haladas (echipa a doua) 6—4; 
Rotation Leipzig — Spartak Stalin 
(R. P. Bulgaria) 2—0; Banik 
Kladno — Motor Magdeburg 4—0; 
Fortschritt Meerane — Stuma 
(Suedia) 3—1.

ARGENTINA — ITALIA
1—0 (0—0)

BUENOS AIRES 24 (Radio). 
In primul meci pe care-1 între
prinde în America de Sud, echipa 
Italiei a întîlnit azi reprezentativa 
Argentinei. Victoria a revenit 
delor care au depășit echipa 
liei cu scorul de 1—0 (0—0), 
lizat în minul 65 de Conti, 
două echipe au făcut un joc 
tul de bun ca nivel tehnic,
bitrul englez Leafe a condus ur
mătoarele formații:

ARGENTINA : Dominque — Del- 
laca, Bairo, Jimenez — Bellagas 
(din min. 20 Grillo), Sansone — 
Conti, Maschio, Labuna, Judica, 
Perega.

ITALIA: Viola — Magnini,
Cervatto, Chiapella — Bernasconi, 
Segatto — Muccinelli, Gratton, 
Virgili, Pozzan (din min. 46 Pi- 
vatelli), Prini.

gaz- 
Ita- 
rea- 
Cele 
des-
Ar-

In concursul de tir de ia Copennaga

R. P. Romină-Danemarca 4-0!
COPENHAGA 24. (prin telefon). 

In convorbirea telefonică de azi 
noapte, maestrul emerit al sportu
lui Iosif Sîrbu ne-a comunicat cu 
multă satisfacție: „Ascendentul 
cucerit de trăgătorii danezi asupra 
trăgătorilor noștri cu ocazia Cam
pionatelor Europene de Ia Bucu
rești de anul trecut, a tost spul
berat prin victoria obținută de noi 
în întrecerea de ieri din poligonul 
Ryparke".

Comportîndu-se excepțional, re
prezentanții noștri au cîștigat cu 
4—0 meciul bilateral cu Dane
marca și au ocupat primele trei 
locuri în două din cele patru 
clasamente individuale (la poziția 
în picioare am ocupat numai locu
rile 1 și 2 iar la „genunchi" locu
rile 1 și 3).

Rezultatele obținute la Copen
haga nu sînt excepționale numai 
prin faptul că au depășit perfor
manțele redutabililor trăgători da
nezi în acest concurs, dar și prin 
însăși valoarea lor. Cifrele înre
gistrate de H. Herșcovici, I. Sîrbu, 
C. Antonescu și mai puțin de 
N. Cojocaru, care s-a acomodat 
mai greu cu condițiile speciale ale 
poligonului, sînt foarte apropiate 
de recordurile existente ale țării 
noastre, recorduri situate în ime
diata vecinătate a celor mai bune

rezultate mondiale. Astfel, proba ! 
de armă liberă calibru redus, po-t 
ziția genunchi a fost cîștigată. de
1. Sîrbu cu 393 p., iar !a poziția 
în picioare primele două locuri 
au revenit lui H. Herșcovici și C. 
Antonescu cu același număr de 
puncte: 382.

De altfel, iată rezultatele ge
nerale ale concursului de ieri-Ț» 
GULCAT : 1. H. Herșcovici 399. p.;)
2. I. Sîrbu 398 p.; 3. C. Antonescu 
397 p. GENUNCHI: 1. I. Sîrbu 
393 p.; 2. O. Jensen 391 p.; 3.A
H. Herșcovici 388 p. PICIOARE'*! i
I. H. Herșcovici 382 p.; 2. C. 1 
Antonescu 382 p.; 3. K. E. Han- ' 
sen (individual) 379 p.; 3X4O: i 
1. H. Herșcovici 1.169 p.; 2. L: 
Sîrbu 1.166 p.; 3. C. Antonescu: 
1.165 p. După cum reiese din a- 
ceste rezultate, multicampionul 
european Oile Jensen n-a reușit să 
se claseze în primele locuri decît la 
poziția „în genunchi", Iar ceilalți 
trăgători din echipa Danemarcei 
nu au intrat în primele trei locuri 
ale clasamentului individual.

La înot, polo și sărituri
R. Cehoslovacă—R.P.R. 239 pt-172 pi

Frații Wittemberger primii la săriturile de pe turn
BRNO 23 (Prin telefon de la 

trimisul nostru special). întrece
rile de înot, din ziua a doua a 
concursului, au fost dominate cu 
autoritate de reprezentanții R. 
Cehoslovace. G. Blajek a obținut 
singura victorie a înotătorilor 
romîni în proba de 100 
m. liber juniori cu perfor
manța de 1:00,5. Timpul s-a men
ținut în continuare rece, iar tem
peratura apei din bazinul de înot 
a fost de asemenea foarte scă
zută, ceea ce a influențat în mod 
direct rezultatele. Demnă de re
marcat este victoria reprezenta
tivei de juniori la polo pe apă 
a R.P.R., asupra echipei R. Ce
hoslovace (juniori) cu scorul de 
3—2 (1—1).

Iată acum rezultatele tehnice: 
100 m. fluture senioare: I. Du
brova (Ceh.) 1:20,2; 2. Vanova 
(Ceh.) 1:23,7; 3. ~ ~ '
(R.P.R.) 1:25,6; 4.

S.
E.

Platon
........ .  .. _. Orosz 

(R.P.R.) 1:27,0; 100 m. liber ju
niori: 1. Gavrila Blajek (R.P.R.)

1:00,5; 2. Fritc (Ceh) 1:01,0; 3. 
Covacs (Ceh.) 1:01,3; 4. St.

100 m.

de concurs reprezentativa de ju
niori la polo pe apă a R.P.R. a 
obținut o frumoasă victoria asu
pra echipei de juniori a R. Ceho
slovace cu scorul de 7—2 (2—1). 
De asemenea, demnă de remarcat 
este și comportarea fraților Wit
temberger care au ocupat primele 
două locuri la sărituri de pe turn 
(10 m.). întîlnirea prietenească de 
înot, polo și sărituri dintre R. 
Cehoslovacă și R.P.R. a luat slîr- 
șit după trei zile de întreceri cu 
239 pct. la 172 pct. în favoarea 
gazdelor.

Iată rezultatele tehnice — înre
gistrate în ultima zi: 100 m.
spate senioare: 1. E. Orosz 
(R.P.R.) 1:20,9; 2. Sperlova (R.
Ceh.) 1:23,0; 3. Bubnikova (R. 
Ceh.) 1:23,5; 4. Maria Dan
(R.P.R.) 1:30,8. 1.500 m. liber se
niori u 1. Neman (R. Ceh.) 1.9:41,4 
(nou 
(R.P.R.) 
Ceh.)

Echipa U. R. S. S. s-a detașat 
în meciul de șah 

du R. P. F. Iugoslavia
BELGRAD (Agerpres). —
La 22 iunie s-au jucat partidele 

întrerupte 'din primele runde ale 
întîlnirii internaționale de șah' 
dintre echipele R.P.F. Iugoslavia 
și Uniunii Sovietice.

Fără să mai reia jocul, Trifuj 
novic a cedat la Gheller. Marele 
maestru iugoslav a trebuit să se 
recunoască învins și în partida în-; 
treruptă cu Korcinoi, în care tî-’i 
nărui șahist sovietic și-a valorifî-* 
cat cu multă precizie avantajul; 
său material. Taimanov a obținut:■ 
victoria la Udovcik. Partidele 
Pirc-Pet.ros:an, Taimanov— Milic 
și Boleslavski—Karaklajic s-au ter- 
minat remiză.

După patru runde scorul întîl
nirii este de I8V2—13‘/2 în favoa
rea echipei Uniunii Sovietice.---------- --------------------

Covacs (Ceh.)
Ionescu (R.P.R.) 1:02,2;
liber seniori: 1. Pazdirek (Ceh.) 
1:00,1; 2. Rujinscki (R.P.R.)
1:01,1; 3. Bacik (Ceh.) 1:01,2; 4. 
V, Marchițiu (R.P.R.) 1:03,8; 100 
m. liber senioare: 1. Polatkova 
(Ceh.) 1:12,3; 2. Fișerova 
1:13,6; 3. M. Both (R.P.R.)
4. Ingrith Rothe (R.P.R.)
200 m. bras seniori: 
(Ceh.) 2:43.0; 2.
2:45,0; 3. F. Heitz 2:47,5; 
trofan 2:50,4; 400 m.
nioare: 1. Markova (Ceh.) 5:19,2; 
2. Skupilova (Ceh.) 5:28,7; 3.
5. Platon (R.P.R.) 5:54,0; 4. M.
Wittgenstein (R.P.R.) 6:03,8; 4 x 
200 m. liber seniori: 1. R. Ceho
slovacă (Prokop, Mikulenka, Paz
direk, Smerda) 9:18,4; 2. R.P.R. 
(Danciu, Meder, Mîndoiu, Ru

jinscki) 9:35,9; 4 x 100 m. liber 
junioare: 1. R. Cehoslovacă (Mi- 
nanikova, Polatkova, Kolarova. 
Fișerova) 4:58,1; 2. R.P.R. (I.

Gobell, M. Popescu, 
Polo pe apă: 
R. Cehoslova-

1.
Krjci

(Ceh.)
1:14,5;
1:16,0;
Svozil 
(Ceh.) 
4. Mi- 

liber se-

Rothe, Ă. C" 
M. Both) 5:07,1. 
R.P.R. (juniori) ■ 
eă (juniori) 3—2 (1—1). Forma
ția R.P.R.: M. Ștefănescu, 
Oanță, Kellemen.
văsuță, Marinescu, Blajek.
mafia R. Cehoslovace: Skrivanek, 
Kukar, Kokar, Askenbrener, Ru- 

Durda. Meciul a 
Henrik Kumar 

cu mici scâ- 
au influențat 
au fost mar- 
ordine: Rutej 

’ 1—1;' Rich-

A.
Kroner. Chir- 

For-

Kukar,
tej, Richtarik, 
fost condus de Dr.
(R.P.F. Iugoslavia) 
părl, dar care nu 
rezultatul. Golurile 
cate în următoarea 
(Ceh.) 1—0; Oanță 1 
tarik (Ceh.) 2—1; Blajek 2—2 
și din nou Oanță 3—2. La sărituri 
de pe trambulină ordinea în cla
sament este 
mas Bauer 
Wittemberger 
Wittemberger

Celko (Ceh.).
BRNO 24 (prin telefon de Ia 

trimisul nostru). — In ultima zi

următoarea: 1. To- 
(Ceh.), 2. Herberth 

(R.P.R.), 3. Claus 
(R.P.R.). 4. Alois

2. C. Meder
3. Savera (R.
4. A. Ionescu 

(R.P.R.) 21:07,7. 200 m. fluture
juniori: 1. Cady (R. Ceh.) 2:50,0; 
2. A. Csiki (R.P.R.) 2:51,9; 3.
Sonberger (R. Ceh.) 2:59,9; V. 
Mihai (R.P.R.) nu s-a prezentat 
la start. 200 m. bras senioare : 1. 
Helesikova (R. Ceh.) 3:02,8; 2.
Kralova (R. Ceh.) 3:04,6; 3. A. 
Roseti (R.P.R.) 3:08,0; 4. Man
gezius (R.P.R.) 3:08,3. 100 m. flu
ture junioare: 1. Kolarova (R. 
Ceh.) 1:27,9; 2. Makariusova (R. 
Ceh.) 1:27,9; 3. Inghe Graeff
(R.P.R.) 1:28,6; 4. El. Ghinea
(R.P.R.) 1:31,3. 400 m. liber ju
niori. 1. Fritc (R. Ceh.) 4:58,7; 2. 
S. Ionescu (R.P.R.) 5:00,3; 3.
Kokar (R. Ceh.) 5:02,9; 4. C. 
Covaci (R.P.R.) 5:26,0. 4X100 m. 
mixt seniori: 1. R. Ceh. (Bacik, 
Svozil, Samuhel, Pazdirek) 4:27,4; 
2. R.P.R. (Mîndoiu, Mitrofan, Po
pescu, Rujinski) 4:34,9. 400 m. li
ber junioare: 1. Polatkova (R.
Ceh.l 5:50,0; 2. M. Both (R.P.R.) 
6:01,6 ' ~ • 
6:04,4 
4X100 m. mixt 
Ceh.
nova, 
(Dan, 
stein) 
niori: 
Csiki, 
(Daniel, Âskembrener, Dubrovaitz, 
Covacs) 4:45,5. Sărituri de pe turn 
(10 m.): 1. C. Wittemberger
(R.P.R.) 131,92 p.; 2. H. Vittem- 
berger (R.P.R.) 130,50 p.; 3.
Kacl (R. Ceh.) 104,18 p.; 4. L. 
Rudis (R. Ceh.) 90,90 p. Polo 
seniori: R.P.R. (B) — R. Ceho
slovacă (A) 3—3 (2—1). Au mar
cat : pentru R.P.R. Marchițiu, Po
pescu și Csordas 
Cehoslovacă Kokar, 
da. A arbitrat dr.
(R.P.F. Iugoslavia). Polo juniori: 
R.P.R. — R. Cehoslovacă 7—2 
(2—1). Au marcat pentru R.P.R. 
Marinescu (4), Oanță (2) și Bla
jek iar pentru cehi Borgana și 
Somberger.

GH. NICOLAESCU

record) ;
20:34,0 

20:58,1 ;

3. Fiserova (R. Ceh.)
4. Dodan (R.P.R.) 6:30.0. 

senioare: 1. R. 
(Sperlova, Helesikova, Va- 

Markova) 5:30,5; 2. R.P.R. 
Mangezius, Orosz, Wittgen- 
5:50,5. 4X100 m. mixt ju- 
1. R.P.R. (Caminski, Oanță, 
Blajek) 4:43,6; 2. R. Ceh.

• In cadrul unui concurs de 
atletism desfășurat vineri seara; 
în localitatea Bakersfield, atletul 
american Jack Davis a stabilit 
un nou record mondial în proba 
de 110 m. garduri cu timpul de 
13”4/10. In, același concurs at
letul Bob Morrow a alergat 100 
m. plat în timpul de 10”2/10,'î 
egalînd astfel recordul mondial 
al probei.
• In orașul norvegian Trond

heim s-a desfășurat zilele trecute 
un nou concurs atletic internațio
nal la care, alături de cei mai 
buni atleți norvegieni, au luat 
startul sportivi din Anglia, 
U.R.S.S., R.P. Polonă și din alte 
țări. Cu acest prilej atletul en
glez Gordon Pirie a egalat recor
dul lumii la proba de 3.000 m. 
plat deținut de maghiarul lharos 
cu timpul de. 7’55”6/10. Pe locul 
doi s-a clasat polonezul Chromik 
în 7’56”4/10.

In același concurs, recordmanul 
lumii la proba de aruncarea cio-1 
canului Krivonosov (U.R.S.S.) 
obținut rezultatul de 64,22 m.

Alte rezultate : suliță : Daniels- 
sen (Norvegia) 79,06 m. — nouț 
record norvegian; 5.000 m. VJÎ! 
Kuț (U.R.S.S.) 14’18”2/10; 11,0
m. garduri: Bogatov (U.R.S.S^ 
14”5/10; 100 m. plat; Tokarev 
(U.R.S.S.) 10”8/10; înălțime’:;
Kașkarov (U.R.S.S.) 2,03 m.; disc;! 
Grigaika (U.R.S.S.) 49,51 m. ;400' 
m. plat: Ignatiev (U.R.S.S.): 
47"6/10.

• Cu prilejul unui concurs atr1 
letic desfășurat ieri la Kuhmoits 
atletul finlandez Soino Mikkinen' 
a reușit o excelentă performanță 
la aruncarea suliței, 83,56 m., 
care întrece actualul record mori» 
dial oficial al americanului FraiS 
klin Held (81,75).

iar pentru R. 
Deak și Smer- 
Henrik Kumar

PE
© După 

Associated 
21 iunie .. ___________ —-
baschet a Uniunii Sovietice a între-, 
cut cu scorul de 84—38 echipa se
lecționată a orașului Antofagustâr 
din Chile
• Cu un mare interes au urmă

rit amatorii de fotbal din Tbilisi, 
întîlnirea Internațională de fotbal’ 
care s-a disputat vineri între echi-; 
pa braziliană Atletica Portuguese 
din Kio de Janeiro și echipa Dl-Î 
namo Tbilisi. La capătul unul joa. 
viu disputat șl spectaculos întîlni-, 
rea a luat sfîrșlt cu un rezultat 
egalitate: 2—2.

SCURT
cum anunță agenția’ 

Press în seara zilei de; 
echipa reprezentativă de
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