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Echipa R.P.R. a debutat victorios în campionatul mondial de șah

SALUTUL COMITHULUl CENTRAL AL MUL 
ADRESAT CONSILIULUI CENTRAL 

‘ AL SINDICATELOR DIN R .P. R.
Consiliului Central al Sindicatelor

i din Republica Populară Romînă
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la crearea Comisiei gene

rale a sindicatelor din Romînia, Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Rotoîn adresează un călduros și tovărășesc salut Con
siliului Central al Sindicatelor, activiștilor sindicat, tuturor mem
brilor sindicatelor din Republica Populară Romînă.

încă de la începutul existenței sale, mișcarea sindicala d.n țara 
noastră a avut un rol de seamă în lupta pentru apărarea intereselor 
vitale ale oamenilor muncii, pentru pace, democrație și progres 
social. t . ,

In anii da sciziune a mișcării sindicale s-a desfășurat neîncetat 
lupta pentru refacerea unității sindicale, s-au dus pe baza frontului 
unic numeroase acțiuni comune ia care au. luat parte nu numai 
membrii diferitelor organizații sindicale, dar și muncitori reorganizau 
în sindicate. Mai cu seamă în timpul războiului antisovietic s-au în
mulțit acțiunile comune ale munci orilor, îndreptate împotriva tnaștnu 
de război' hitleriste și dictaturii fasciste. .

După eliberarea patriei noastre a fost înfăptuită unitatea srnd;- 
cală și clasa muncitoare s-a organizat în sindicate unice. Datorită 
acestui eveniment de importanță istorică în viața clasei munc.toare, 
sindicatele din țara noastră au devenit o uriașă forță a vieți so
ciale, contribuind în mare măsură ia succesul luptei maselor popu
lare, conduse de partid, pentru apărarea intereselor celor ce mun
cesc, pentru instaurarea și consolidarea regimului de democrație 
populară.

Astăzi, sindicatele aduc un mare aport la înfăptuirea operei de 
construire a socialismului și de ridicare a nivelului de trai material 
și cultural al muncitorilor și funcționarilor. Ele reunesc în prezent 
aproape totalitatea muncitorilor și funcționarilor, dețin o largă rețea 
de instituții cultural-educative, au fa dispoziție mijloace materiale 
folosit» în interesul îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă, 
da trai, de odihnă și sănătate, de dezvoltare culturală a oamenilor 
muncii.

C. 0. al P.MR. își exprimă convingerea fermă că sindicatele 
din țara noastră, folosind toate posibilitățile de care dispun, își vor 
spori și mai mult rolul lor în construcția economică și culturală și 
în opera de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii din țara 
noastră.

C.C. al P.M.R. cheamă sindicatele să-și sporească eforturile in 
organizarea inițiativei creatoare a maselor muncitoare în iupta pen
tru îndeplinirea sarcinilor planului cincinal, pentru dezvoltarea in
dustriei, pentru realizarea operei de transformare socialistă a agri
culturii ; să dezvolte întrecerea socialistă pentru creșterea producției 
și productivității muncii, reducerea continuă a prețului de cost, îm
bunătățirea calității produselor, să contribuie la descoperirea și valo
rificarea imenselor rezerve interne ale întreprinderilor socialiste, la 
buna organizare a procesului de producție, să întărească disciplina 
muncii. Sindicatele au datoria să sprijine și să extindă prin toate 
mijloacele experiența Înaintată a fruntașilor în producție, să dea un 
ajutor calificat colectivelor rămase în urmă pentru a se ridica la 
nivelul celor fruntașe, să se ocupe îndeaproape de calificarea mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor pentru însușirea și aplicarea teh
nicii moderne și a tehnologiei înaintate în întreprinderi și uzine.

Una din principalele sarcini ale sindicatelor este preocuparea 
permanentă pentru cerințele și nevoile oamenilor muncii. Ele au da
toria să vegheze la respectarea legislației muncitorești, la îndepli
nirea prevederilor contractelor colective. Lucrînd mereu în mijlocul 
maselor de oameni ai muncii, din industria grea, industria bunurilor 
de larg consum, din transporturi, S.lMLT.-uri, gospodării de stat, 
comerț, cooperație, instituții de stai, sindicatele trebuie să combată 
orice manifestare de birocratism în activitatea lor, să respecte cu 
strictețe democrația muncitorească-

Sindicatele au datoria să desfășoare o largă muncă de educare 
a oamenilor muncii în spiritul patriotismului socialist, al interna
ționalismului proletar, al frăției între oamenii muncii de toate na
ționalitățile; să lupte pentru lichidarea influențelor educației capita
liste în conștiința oamenilor, să cultive atitudinea socialistă față 
de muncă și bunurile obștești și vigilența revoluționară față de 
dușmanii cuceririlor revoluționare ale poporului nostru, să răspîn- 
dească cultura, știința și tehnica în rindul celor ce muncesc.

Călăuzite în întreaga lor activitate de nobilele idei ale internațio
nalismului proletar, sindicatele din țara noastră sînt chemate să 
întărească legăturile frățești și schimbul de experiență cu sindica
tele țărilor socialiste, să-și lărgească legătura cu organizațiile sindi
cale din toate țările și să-și dea contribuția Ia înfăptuirea unității 
de acțiune a tuturor organizațiilor sindicale internaționale în vede
rea apărării intereselor maselor muncitoare, pentru libertăți demo
cratice, pentru un trai mai bun, pentru pace.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin urează 
sindicatelor noi succese în munca și lupta lor pentru victoria socia
lismului în patria noastră și făurirea unei vieți fericite și îndestu
late pentru toți oamenii muncii din R.P.R.

Trăiască glorioasa noastră clasă muncitoare!
Trăiască alianța frățească între clasa muncitoare și țărănimea 

muncitoare 1
Trăiască sindicatele din Republica Populară Romină!

Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romin

Concursul international de tenis
Eva Stăncescu (la simplu femei), frații Wiru (la duhta bărbat») 

și Eva Staneescu-lrina Ponova (la dublu femei) sint primi noștri reprezentanți in tele 
Gh. Viziru-Katofia $i KrajciMtek joacă astăzi în seimMIs probei de Skopin bărbați

Vineri seara, a avut loc la clu
bul central de șah al Uniunii 
Sovietice tragerea la sorți a ce
lor patru grupe prelim mare ale 
campionatului mondial de șah pe 
echipe. Ele au ■următoarea com
ponență :

Gruoa l-a: Porto Rico, U.R.S.S., 
R.P. Polonă, Norvegia, R.P. Bul
garia, Elveția, Suedia, Saar.

Grupa a 11-a: R.P. Mongolă, 
Israel, Olanda, R.P.F. Iugoslavia, 
Danemarca, Scoția. Austria, 
Franța.

Gr una a IIl-a: Argentina, In
dia, Luxemburg, Irlanda, R. F. 
Germană, Chile, Finlanda, An
glia, Islanda.

Grupa a IV-a: Columbia, R.P.

Surprize în
PARIS 2 {prin telefon de la 

trimisul nostru speual). — Sîm
băta s-au disputat în sălile Cou
bertin, Palais des Sports și 
J®py ultimele jocuri din cadrul 
calificărilor campionatului mon
dial die volei. Echipa noastră fe
minină a evoluat în sala gimna
ziului Japy întîlnind în cadrul 
ultimei partide din seria califi
cărilor, echipa Republicii Demo
crate Coreene.

CU O SINGURA VICTORIE 
ECHIPA NOASTRĂ FEMININA 
A REUȘIT O DUBLA PERFOR

MANTA

De fapt, prin victoria obținută 
în fața reprezentativei coreene, 
jucătoarele noastre au cîștigat și 
două puncte în cadrul turneului 
final, deoarece conform înțelege
rii stabilite anterior meciurile 
care s-au. jucat odată în cadrul 
seriilor nu se mai dispută în în
trecerea finală, în care se înre
gistrează rezultatul obținut cu a- 
cest prilej. Așa fiind, în dreptul 
numelui echipei noastre a fast 
înscris rezultatul de 3-0, nu nu
mai pe tabloul seriilor ci și pe 
tabloul turneului finat în etapa 
I-a, cînd reprezenta ti va feminină 
a R.P. Romîne, ar fi trebuit să 
întâlnească echipa R.P.D. Coree
ne. Astfel, în prima zi a turnee
lor finale voleibalistele noastre 
au avut zi liberă urniînd să joa
ce marți. (Luni este zi liberă).

In întîlnirea cu voleibalistele 
R.P.D. Coreene, reprezentantele 
noastre au jucat cu multă hofă- 
rire și deși au cîștigat seturile 
la scoruri destuii de strînse (11; 
11; 10) și-au însușit victoria fără 
prea multe emoții, datorită mai 

ROMINA, R.P. Ungară, Belgia, 
Train, Grecia; R.D. Germană, R. 
Cehoslovacă, Filipine.

Sîmbătă, în marca sală a Tea
trului Central al Armatei Sovie
tice au început jocurile. Prima 
rundă a coincis cu prima mare 
surpriză. Astfel, în grupa a Il-a, 
tînăra echipă a Republicii Popu
lare Mongole, care cu acest pri
lej debutează într-o competiție 
internațională, a întrecut cu sco- 
rut de 2'A—l'A, puternica' echipă 
a Franței. In rest, rezultatele în
registrate au fost în general celle 
normate. Echipa noastră întîlnind 
formația FiUpjne’or a obținut o 

prima zi a turneelor finale
ales atacului care a funcționat 
destui de bine și cu multă efica
citate. De altfel, spectatorii care 
au populat, sala gimnaziului Japy 
au aplaudat adeseori la scenă 
deschisă jocul spectaculos al e- 
chiipei noastre. Un aport impor
tant la obținerea victoriei l-a a- 
dus și blocajul cane mai ales în 
setul III la' situația de 10-10 a 
funcționat foarte bine. respin- 
gînd decisiv multe atacuri ale 
jucătoarelor coreene. Mai puțin 
satisfăcător a funcționat dubla
jul, mingile luftate surprinzînd 
adeseori formația noastră. Re
prezentativa R.P.D. Coreene s-a 
arătat și de data asta o echipă 
de mari posibilități. Este cert 
că, în viitorul apropiat această 
formație se va impune ca una 
dintre cele mai valoroase din 
lume. Condiția este însă ca să 
se elimine disproporțiile dintre 
cele două linii ale formației de 
bază.

Echipa noastră .a folosit urmă
toarea formație de baiză: Tineta 
Pleșoianu, 'Na.ta.tla Cern al. Rădi
că Sădea tw. Doina Ivănescu, A- 
driana lionet, Sania Colceeiu. 
Au mai fost folosite Ana Susan 
și Florina Teodores-cu. Cele mai 
bune au fost Tineta Pleșotanu si . 
Natalia Cernat care au jucat ex
celent, Rodica Sădeanu și Doina 
IvătKsou..

Din echipa coreeană s-au evi
dențiat Kim Khun lung, care se 
dovedește una dintre cele mai 
bune jucătoare ale campionatelor 
(dacă nu cea mai bună), larg 
Sin Ia, Im Nang Suk.

★
Iată ultimele rezultate din tur

neul de calificare:
MASCULIN : R.P. Chineză— 

Brazilia 3-1 (10; 9; 6-15; 11); 
U.R.S.S.—R.P.D. Coreeană 3-0 
(2; 8; 4), Franța—Luxemburg

3-0 (1; 1; 2); R. P. Chineză— 
India 3-1 (5; 9; 10—15; 7);
R. PJ7. Iugoslavia — Portugalia 
3-0 (4; 6; 14). FEMININ: 
U.R.SS.—Israel 3-0 (2; 2; 0);
S. U.A.—(Luxemburg 3-0 (0; 1; 1); 

victorie comodă cu scorii de

Iată celelalte rezultate tehnice: 
Grupa l-a: U.R.S.S.—Suedia 3-1;; 
R.P. Bulgaria—Norvegia 3-1; El
veția—RJ*.  Polonă 3*fe —'/s; Porto 
Rico—Saar 2'/s—t'/s. Grupa a
II- a: R.P.F. Iugoslavia—Dane
marca 3-1; Olanda—Scoția 3-1; 
Israel—Austria 2-1 (1). Grupa a
III- a: Anglia—Luxemburg 3-1; 
Finlanda—Irlanda 3-1; Islanda— 
India 3-1; R.F- Germană—Chile 
— amina t. Argentina .a fost libe
ră. Grupa a IV-a: Grecia—iran 
3-1; R,D. Germană — Belgia 
2'A—l'A; R.P. Ungară—R. Ceho
slovacă l'A—l'A (1). Columbia * 
fost iîberă.

R.P. Polonă—Austria 3-0 (5; 3j, 
1); R.P. Chineză—R.F. Germană 
3-0 (1; 3; 2); R. Cehoslovacă— 
Olanda 3-0 (3; 4; 0); R.P. Buta 
garia—R.D. Germană 3-0 (7; 
7).

11
AU ÎNCEPUT TURNEELE 1 

FINALE

Odată cu disputarea meciurilor 
de sîmbătă a luat sîîrșit prima 
parte a campionatului faza de 
calificare. De duminică a început 
tar.neisl final. Iată tabloul tur
neelor finale :

MASCULIN: pentru lacuri!^
1—10: U.R.SS., R. Cehoslovacă. 
R.P. Bulgaria, R.P. Romînă. R. 
P. Ungară, Franța, S.U.A., R.P. 
Chineză, R.P.F. Iugoslavia. R.PA, 
Polonă. Pentru locurile 11—20.: 
R.P.D Coreeană, R.D. Germană, 
Austria, Italia, Olanda, Israel.' 
Belgia, Brazilia, Portugalia. Cuba.. 
Pentru locurile 20—24 : Turda. 
Luxemburg, India. R.F. Germană.

FEMININ: Penlru lacurile
1—10: U.R.SS., S.U.A., R.P. Po
lonă, R.P. Chineză. R. Cehoslova
că. Olanda, R.P. Bulgaria, R.D. 
Germană, R.P. Romînă. R.PJ). 
Coreeană. Pentru locurile 11—17:. 
Luxemburg, Austria, Israel, R.F. 
Germană, Belgia, Franța, Brazi
lia. Menționăm că ordinea echi
pelor este indic, artă după nume
rotarea seriilor.

Primele jocuri desfășurate du
minică în cadrul turneelor finale 
au oferit și primele surprize

Io competiția feminină echipa 
R.D. Germane a obținut o excep
țională performanță întrecînd cu 
3-1 (15-12; 15-12; 13-15; 16-14>| 
echipa R.P. Polone, una dintre 
formațiile care luptă pentru locu
rile de frunte ale clasamentuluf 
final. Voleibalistele germane au 
luptat extraordinar și s-au dove
dit de un calm remarcabil cu a- 
tît mai mult ou cit participă pen
tru prima oară la o competiție 
de mari proporții.

(Continuare in pag. 4-a)

Uneori cronicile noastre încep 
cu un monoton și lapidar „ieri 
după amiază înc&plnd de la om 
15 a avut loc ne stadionul..." 
Dacă am folosi de data aceasta 
aceeași metodă am greși cu si
guranță. Fiindcă succesul de care 
se bucură concursul internațional 
de tenis care are loc pe terenu
rile Progresului F.B. merită cu 
prisosință cuvinte cit mai calde, 
cit mai frumoase. Intr-adevăr de 
mulți ani încoace nu am avut 0- 
cazia să vedem mii de spectatori 
în-dreptindu-se spre terenurile 
de tenis grăbiți să-și asi
gure un loc cit mai comod, 
dar mulțumindu-se uneori ou o 
poziție bizară (invidiată chiar și 
de maeștrii echilibrului) numai 

pentru a putea vedea lupta dintre 
Juhasz și Skonecki sau întrecerea 
dusă pînă la ultimele picături de 
energie dintre Jancso și Piatek.

Trtbuneie pline aLe complexului 
Progresul F.B. ne-au făcut să ne 
gîndim cu bucurie la faptul că 
tenisul nu și-a pierdut totuși spec
tatorii, așa cum am fi putut crede 
în ultimul timp. Bucuria noastră a 
fost cu atît mai mare cu cit am 
constatat că nu eraiu prezent i numai 
obișnuiții concursurilor noastre de 
tenis. Mii de spectatori — desi
gur majoritatea credincioși ai ma
nifestațiilor sportive — au ținut 
cu orice preț să fie prezenți ia 
lupta pe care jucătorii noștri de 
tenis se pregăteau să o dea îm
potriva celor mai renumite ra

chete din Ungaria, Cehoslovacia, 
Polonia și Bulgaria.

Au avut ei oare succes în între
cerile de pînă acum ? La această 
întrebare putem răspunde cui un D A 
categoric 1 Sînt cunoscute, victoriile 
lui Juhasz asupra lui Skonecki și 
a lui Anghelescu asupra lui Sikor
ski. Dar iată că ultimele două zile 
de concurs vin să ne aducă un 
nou succes. Eva Stăncescu, cam
pioana noastră, o întrece cu si
guranță (6—3, 7—5) pe maghiara 
Erdodi, finalista marelui concurs 
internațional de la Budapesta.

Apoi ieri după amiază repre
zentanții noștri nu s-au lăsat mai 
prejos nici la probele de dubiu. 

(Conțină.'e in pag. 4-a)

Au fost formate loturile reprezentativelor A si B 
pentru jocurile cu echipele de fotbal 

ale 1 P. Bulgaria
Iată loturile reprezentativelor de fotbal în vederea meciurilor ctf1

Băcuț I, Brînzei, Apolzan,
Am.țiii CjOH-

echipele naționale ale R.P. Bulga ria :
LOTUL A: Dungu, Terna (portari), L>«vul .,

Neacșu (fundași), Onisie, Pereț, Ivănescu (mijlocași), Mihai, Con
stantin, Nicușor, Ozon, A. Munt eanu, Suru, Filete (atacanți) 
Antrenori: Gică Popescu și Em. Vogi.

LOTUL B: Cosma, Roman (portari), Pahonțu, Marinescu, Cari- 
caș, Topșa, Macri (fundași), Bod o, Știrbei, Tunase, Hidișm (mij
locași) , Cacoveanu, Lazăr, Ene I, Georgescu, D. Munteaau, Borof 
(atacanți). Antrenori: Coleman Braun și Basil Maria».

In componența oelor două lotu ri mai pot surveni modificări ia 
sensul trecerii unor jucători din lotul B în lotul A și invers.

—j ........................................... .. -J- — 1 rt-iT-n , . —



INERKAWIȘOARA A ÎNVINS C.C.A. IN CAMPIONATUL
Ieri în campionatele republicane 

fide handbal., a fort o etapă agi- 
ttată. La Timișoara, Casa Centrală 
ra Armatei a pierdut două puncte 
^prețioase (campionatul masculin), 
;în timp ce la Sibiu, Flamura roșie 
ra întrecut la un scor categoric 
îȘtlința Ministerul Invățămîntului 
^(campionatul feminin).

Iată rezultatele înregistrate:
< ‘CAMPIONATUL MASCULIN 

CATEGORIA A
«ENERGIA TIMIȘOARA — C.C.A.

10—9 (5—4)
După im început slab, timișore- 

mii au pus stăptoire pe joc și în 
?8 minute au marcat 4 goluri. In 

■ continuare jocul s^a echilibrat, 
TbUcureștenii au reușit să egaleze 
iși să ia conducerea însă nu pen- 
•tra mult timp, deoarece apărarea 
’lor, comițînd numeroase greșeli, a 
«permis echipei-gazdă să termine 
'.învingătoare. Au marcat: Reitz 
((3), Zaiwadschi, Ehrenreich, Pus- 
«cas, Waltzer, Gunesch, Sipos, Kiss 
((Energia), Wagner (4), Căliman 
<(2), Bulgara (2), Ligner (C.C.A.). 
.Autoritar și competent arbitrajul 
tîui C. Căpățînă (Petroșani).-

VOINȚA SIBIU — ȘTIINȚA 
IAȘI 6-4 (2—3)

_ ManțȚund T<xrrrra'.tua întinerită 
rsibienii au obținut o victorie mun« 
■•cită, dar meritată.
ÎENERGIA FAGARAȘ — DINAMO 

6 BUG. 10—5 (6—1) 
'FLAMURA ROȘIE CISNADIE — 
’PROGRESUL ARAD 17—4 (7—1) 
UENERGIA REȘIȚA — DINAMO 
-ORAȘUL STALIN 7—7 (4—4)

Peste 4.000 de spectatori au a« 
.►sistat la această întîlnire dinamică 
rși pasionantă. Lupta s-a dat -mai 
murit între apărarea echipei reși- 
tțene și înaintarea dinamoviștilof 
■din Orașul Stailin. Demn de'men’

’Turneul internațional
Sîmbătă seara neam îndirep- 

Ttait cu nerăbdare alături de alte 
.sute de bucureșteni spre baza 
rsportivă a Științei din Str. Va
esite Pîrvan. Ne gîndeam ou oare- 
<care nostalgie ia partidele de 
'.baschet desfășurate aci acum cîți- 
rtra ani, partide ce țineau î-racor- 
*<lată atenția noastră. Această re- 
'jrj.nere în funcție a frumosului 
‘teren c datorăm colectivului 
IȘtimța Ministerul Invățămîntu- 
îui care a ales -pentru inaugura- 

rre un turneu la care participau 
«două formații die peste graniță: 
«echipa feminină Gwardia Varșo- 
"via șt echipa masculină selecțio- 
raata Russe.

Iată acum relatarea jocurilor 
•disputate sîmbătă și duminică 
r*eara ;

SIMBATA 
^SELECȚIONATA RUSSE (R. P. 
^BULGARIA) — LOCOMOTIVA 
ț P.T.T, BUC. 77-61 (26-32) 
f De la început jucătorii bulgari 
încearcă cu succes coșul bucureș- 
ftteniitor și reușesc să înscrie nu- 
nmeroase puncte, în special prin 
îStoi'l Stoitov, care s-a dovedit 
-pînă la urmă și unul dintre cei 
■jnai buni jucători ai oaspeților. 
JAstfel, în min. 5 ei conduceau 
«cu 11-3 și scorul păreai sâ iapro- 
rpcwții și mai~ mari. Din acest mo- 
ament și pînă la sfîrși-tul primei 
rrepriize jucătorii Locomotivei 
îiîuptă mai mult sub cele două 
[panouri și reușesc 6ă egaleze, a- 
■poi chiar să ia conducerea, în 
«pecia! datorită unei serii de co
curi de lai semidistanță, realizate 
>cu multă siguranță de către Că- 
Sugăreamu. Totuși, ei nu sî>nl în 
t st are să închege un joc colectiv 
«șl avantajul pe care și-l creaseră 

ț-ionat este faptul ca jocul a 
corect, fără brutalități, ceea ce a 
ușurat mult sarcina arbitrului G. 
Popescu (București). Au înscris: 
Ferenschutz (4), Johman, Jendel, 
Weselak pentru Energia Reșița și 
Streitferdt (2), Schmidtz II (2), 
Donca, Stănescu și Istrate pentru 
Dinamo Orașul Stalin.

CAMPIONATUL FEMININ 
CATEGORIA A

ȘTIINȚA I.C.F. — PROGRESUL 
TG. MUREȘ 2—4 (1—2)

După o repriză calmă, meciul 
a continuat într-un ritm rapid, 
vioi, cu intercepții frumoase și 
combinații tactice bine închegate.

FLAMURA ROȘIE SIBIU — 
ȘTIINȚA MIN. INVAȚAMINTU- 

LUI 6—1 (3—0)
Jucînd excelent sibiencele au 

obținut o frumoasă victorie, con
firmed, prin aceasta, forma as
cendentă în care se găsește e- 
chipa lor. Au înscris: Gros (2), 
Albu, Kapp, Haberpursch, Waltzer 
(Flamura roșie) și Colesnicov 
(Știința).
RECOLTA AVINTUL-CODLEA.— 
PROGRESUL ORAȘUL/STAL'IN 

2—7 (2-3)
FLAMURA ROȘIE BUHUȘI^ 

ȘTIINȚA TIMIȘOARA O-^-Q
Este un rezultat unic în istoria 

handbalului nostru feminin, dato
rat în special apărărilor ambelor 
echipe care au jucat excelent,,
ENERGIA REȘIȚA — FLAMURA 
ROȘIE U.T.T. TIMIȘOARA '1—I 

(0—0)
FLAMURA ROȘIE SIGHIȘOARA 
♦^FLAMURA ROȘIE STEAGUL 

ROȘU 4—4 (3—2)
Meciul a fost caracterizat prin-

de baschet din Capitală
îl cedează în fața acțiunilor mai 
bine organizate ale oaspeților. 
Aceștia, spre lauda lor, au păs
trat același ritm de joc de-a ‘lun
gul întregii partide și au depășit 
cu succes în special momentul 
critic din prima repriză. Pînă la 
sfîrșit, jucătorii Locomotivei 
P.T.T. recurg doar la fantezia 
mai bine sau mai rău inspirată 
a Jui Călugăreanu, care e drept, 
la un moment dat, între minutele 
34 și 36 ie mai aduce încă patru 
coșuri aproape consecutive, dar 
acest singular efort este cu totul 
insuficient în fața unui" adversar 
cu joc mai complet și sigur- 
Formații: Selecționata Russe:
Granoearw (7)’, Stoitov (25), Niko- 
lov (7), Danev (8), Pavlov (13), 
Donev (17). Locomotiva P.T.T.: 
C. Nicu’.escu (8), Liță (4), Călu
găreanu (28), Minesou (2), Ian- 
c-jlescu (11), Masievici (3), Mo- 
taș (4), Testiban (1) și Flo- 
rescu.
GWARDIA VARȘOVIA (R. P. 
POLONA)—ȘTIINȚA MIN. ÎNV.

BUCUREȘTI 45-45 (13-19) 
Polonezele au avut un start 

bun însă destul de scurt. Apoi, 
deși acțiunile lor au fost 
iuți și pătrunderile numeroase, 
ele nu au mai reușit să marche
ze în continuare în același ritm, 
ratînd foarte multe ocazia clare, 
și în special o 6erie de lovituri 
libere. Bucureștencele au profitat 
de acest lucra și acționînd cu 
mai multă eficacitate reușesc să 
termine repriza în avantaj de 
trei coșuri. După pauză însă, 
baschetbalistele de la Gwardia 
domină, remontează micul han
dicap datorită mai ales aportului 
Terezei Kaczmarek și conduc 
pînă aproape de sfințit, cîod jo-

MASCULIN DE HANDBAL
tr-o luptă extrem de dîrză. Fla
mura roșie Sighișoara a condus 
cu 2—0 și apoi cu 4—2, însă 
bucureștencele au refăcut handi
capul terminând la egalitate.

CAMPIONATUL MASCULIN 
CATEGORIA B

•Știința Cluj — Locomotiva G.N. 
8—8 (4—4); Știința Galați —
Știința I.C.F. 7—11 (5—4); Ener
gia Sibiu — Recolta Jimbolia 
13—14 (8—6); Progresul Bacău 
— Dinamo Tg. Mureș 11—5 
(3—3); Energia I.C.M. Reșița — 
Recolta Varias 8—5 (3—2); E- 
nergia Tîrgoviște — Progresul 
Odorhei 5—8 (4—4).

Anca Pop și Ana Firimide 
lui), Gabriela Karska și Tatiana 
participă la o înverșunată luptă 
disputat sîmbătă seara.

cui la intercepție și mai agresiv 
al gazdelor le fac să piardă tot 
avantajul. Astfel, chiar în ultij 
mul minut de joc ele reușesc să 
egaleze.

Gwardia Varșovia: Dudek (5), 
Chmie'.ewska, Karska (6), Wi- 
durska (3), Kaczmarek (23), Ry- 
barczyk (6), Zak (2), Drabinska. 
Știința Învățământ: Florescu (6), 
Firimide (8), Pop (8), Tintorescu 
(6), Todirașcu, Zăvădescu (10), 
Tomescu (7).

DUMINICA
ȘTIINȚA INV. BUC. — SELEC
ȚIONATA RUSSE (R.P. Bulgaria) 

72—55 (28—15)
Tînăra echipă bucureșteană a 

produs o frumoasă surpriză în« 
vingînd detașat formația bulgară, 
datorită în special modului cum 
a reușit să străpungă apărarea în 
zonă a adversarilor.

Gh. Cociuban (Dinamo) și Gabriela Mangezius (Progresul) 
din nou campioni de mare fond la înot

In campionatul masculin de tenis de masă

Flamura roșie Buc. a întrecut 
Progresul Buc. cu 5—3

După o acalmie de trei luni de 
zile, activitatea competițională la 
tenis de masă a fost reluată ieri 
prin desfășurarea primei etape a 
returului campionatului categoriei 
A atît la echipe masculine cît și 
la cele feminine.

Cea mai importantă întîlnire 
masculină — Flamura roșie 
Buc.—Progresul Buc. — a do
vedit din nou popularitatea de 
care se bucură acest sport. In- 
tr-ad)evăr, cu toată căldura mare 
și avînd și concurența competi-

(Știința Ministerul Invățătrunțu- 
Kaczmarek (Gwardia Varșovia) 

pentru balon în cursul meciului 
(Foto: I. M1HAICA)

GWARDIA VARȘOVIA — ENER
GIA BUCUREȘTI 49—46 (26—23)

Ambele echipe au avut o com
portare egală, și scorul nedreptă
țește de aceea pe bucureștence. 
Este drept că acestea nu au reușit 
să străbată uneori „zona" jucă
toarelor poloneze, dar ele au com
pensat prin coșuri de la semi dis
tanță această carență. Formații: 
Energia Buc. Antonescu (15), Nis- 
tor (1), Dlamandi, Erdogh (7), 
Ferencz (4), Ekert (12), Sebes- 
tien (7), Armășescu. Echipa polo
neză a folosit aceiași formație 
din care s-a remarcat în mod deo
sebit Tereza Kaczmarek.

★
Astă-seară la ora 20 pe tere

nul Știința are loc jocul Dinamo 
București — Selecționata Russe.

ției internaționale de tenis, nu
meroși .au fost spectatorii care 
an venit la sala Progresul unde 
avea ioc meciul, în cadrul că
ruia evoluau unele dintre cele mai 
cunoscute „palete" ale noastre ca 
maestra emerită a sportului An
gelica Rozeanu, maeștrii sportu
lui Matei Gantner, Harasztosi, 
Reiter, jucătorul Bottner. Și, se 
poate spune că cei care au asis
tat la întreceri au fost recom
pensați prin cîteva partide fru
moase, spectaculoase. Menționăm 
mai a'les meciurile Harasztosi— 
Reiter, Gantner—Harasztosi și 
Gantner—Bottner. Victoria în a- 
ceastă întîlnire a revenit pe me
rit cu scoruil de 5-3 formației Fla- 
muirei roșii ai că.rei jucători s-au 
arătat mai bine pregătiți. Rezul
tate tehnice: Reiter (FI. r.) — 
Harasztosi (P.) 1-2 (—10, 12,
—15), Ploscara (Fi. r.)—Bottner 
(P.) 0-2 (12, 6), Gantner (FI. 
r.)—Angelica Rozeanu (P.) 2-0
(11, 6), Reiter— Bottner 2-0 (9,
14) , Gantner—Harasztosi 2-0 (15,
15) , Ploscara—Angelica Rozeanu
0-2 (10. 10), Gantner—Bottner
2-1 (—18, 18, 10), Reiter—Ange
lica Rozeanu 2-0 (14, 13).

Cealaltă partidă masculină dis
putată tot în București între 
Voința Lemn Mobilă și Progre
sul Cluj a dat cîștig de cauză 
clujenilor care cu un Cobîrzan 
în formă deosebită au reușit să 
cîștige cu 5-4. De 1a bucureșteni 
s-a remarcat Nazarbechian. Re
zultate tehnice: Gavrilescu (P.)— 
Martiniac (V.) 0-2, Demeter
(P.)—Nazarfoechian (V.) 0-2, Co- 
bîrza.n (P.)—Stan Hie (V.) 2-1. 
Gavrilescu — Nazarbechian 0-2, 
Cobîrzan—Martiniac 2-0, Deme
ter—Stan Ilie 1-2, Cobîrzan— 
Nazarbechian 2-0. Gavrilescu— 
S‘an Ilie 2-0. Demeter—Martiniac 
2-0.

La Arad Energia Constructorul 
București a învins cu 5-0 forma
ția locală Voința. Pesch (E.) — 
Andronache (V.) 2-0. Naumescu 
(E.)—Covaci (V.) 2-0. Sfrlincan 
(E.)—Papp (V.) 2-1, Naumescu— 
Andronache 2-0, Pesch—Papp 
2-0.

In întrecerea formațiilor femi
nine s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Progresul Bucvres*i — 
Flamura roșie București 3-0, Pro
gresul Timișoara—Energia Con
structorul București 0-3

Plecarea unui lot 
de luptători romîni 

la Budapesta

In cursuil dimineții de astăzi 
un grup de luptători romi ni 
părăsește Capitala cu destina
ția Budapesta, unde între 6 și 
10 septembrie se va desfășura 
iun mane concurs la care iau 
parte o serie dintre cei mai 
buni luptători din Europa.

Din tot fac parte Fr. Hor
vath, I. Popescu, Gh. Dumi
tru, V. Bularca, L. Bujor 
(fapte clasice) și V. Popescu,
I. Mureșan și Fr. Bal Io (lupte 
iiibere). Grupul este însoțit de 
Vascu Popovici și I. Cornea - 
nu, ca antrenori.

Halterofilii A. Vasarhely (C.C.A.) 
rșFM. Gusbeth (FI. roșie) au doborit 3 recorduri

In sala Fforea'sca dai halte
rofili din iotul republican au 
doborit ieri dimineață trei ire- 
conduri ale țării, cu acestea 
«mărul total al noilor .recor
duri R.P.R. stabilite în acest 
an de halterofilii ridieîndu-se 
la 351 Cei doi performeri sânt 
Atila Vasarhely (C.C.A.) care 
?a realizat 140 kgr. la „arun
cat" în cadrai! categoriei seini- 
mijlocii (vechi record: I. Ieg- 
«iu 137.500 kgr.) și Mihai 
Gusbetn (FI. roșie) care a de
pășit vechile recorduri ale ca
tegoriei mijlocii la „împins" și 
la totalul celor trei stiluri. Ei 
9 împins 115 kgr. (v. .r. 112:5 
3cgr.) și a totalizat 357.5 kgr. 
Țv. r. 355 kgr.).

Ambii halterofili au lăsat să 
®e întrevadă că mai au încă 

serioase rezerve de valorificat, 
ceea ce ne dă speranțe pentru 
întîlnirea triunghiulară de la 
6fî.rșitul acestei luni. Gusbeth 
a impresionat prin forța și co
rectitudinea cu care a împins, 
dar a părut încet și nehotărtt 
la aruncat. Vasarhely prinitr-o 
sforțare deosebită a aruncat 
140 kg.r. (totalizînd 345 kgr. 

— la kgr. de recordul cate
goriei), în momentul de fată 
puțind concura în bune condi
ții alături de cei mat buni hal
terofilii din Europa.

Ceea ce a lipsit însă con
cursului de ieri a fost atmos
fera marilor întreceri, cu mrilți 
spectatori și concurenți de va
loare, atmosferă cane stimu
lează și ajută efectiv la sta
bilirea performanțelor înalte.

BRAILÂ (prin telefon de la tri
misul nostru).

44 de înotători și 18 înotătoare 
au luat startul ieri în campionatul 
republican de mare fond pe Du
năre, desfășurat între porturile 
Brăila și Galați. Cîștigătorii difi
cilei competiții sînt aceiași din 
ediția de anul trecut, adică dina- 
movistul Gheorghe Cociuban și 
Gabriela Mangezius de la Pro
gresul.

In proba rezervată băieților s-a 
ivit o defecțiune, încă de la da
rea startului, o parte dintre con- 
curenți, rămași pe puntea de unde 
s-a dat plecarea, pierzînd de la în
ceput secunde preițioase.

Cu primul grup a plecat și Gh. 
Cociuban care, ,pe parcursul de 
21,500 km. s-a distanțat din ce în 
ce mai mult, ajungînd la Galați 
cu peste 1 minut avantaj. Iată re
zultatele individuale: 1. Gh. Co- 
ciuban (Dinamo) 3 ore 2 minu e 
13 secunde; 2. Aurel Ionescu (Di
namo) 3h3’49; 3. Iosif Szilaszy
(C.C.A.) 3h7’52”; 4. Ovidiu lo- 
nescu (C.C.A.) 3h8’0^’; 5. Gavril 

Riizel (C.C.A.) 3h9’27”; 6. Ladis- 
lau Kelemen (Dinamo) 3hll’56’’; 
7. Anton Degel (Locomotiva) 
3hl2’ll”; 8. Mircea Chiciu (C.C.A.) 
3h 13’24”; 9. Alex. Botez (C.C.A.) 
3hl4’13”; 10. Ion Kontor (Looom.) 
3h 15’24.

Clasamentul pe echipe: (C.C.A.) 
29 p., Dinamo 55 p., Energia 82 p., 
Voința 94 p., C.S. Marina 149 p.

In proba rezervată fetelor 11 km.) 
se desprind din pluton, încă de la 
plecare, Gabriela Mangezius, Ma
ria Ouat:?, Elena Movilă și Luiza 
Ligner. Pe măsură ce se apropie 
locul de sosire, fruntașele se dis
tanțează între ele pe o distanță ce 
variază între 30-50 metri. lată 
ordinea sosirii: 1. G. Mangezius 
(Progresul) lh31’15”; 2. M Oualu 
(Progresul) lh33’45”; 3. EI. Mo
vilă (Energia) lh36’18”; 4. Luiza 
Ligner (Energia) lh36’29”; 5. El. 
Vitan (Progresul) lh37’42”; 6. Ge- 
nevieva Pelimon (Energ:a) Iii 
38’58’’; 7. Mari-a Tioa (Energia) 
lh39’13”; 8. Maria Nemeth (Pro
gresul) Ih39’42”; 9 Dorina Scar- 
Ut (Voința) lh39’59”; 10. Eva 

Papp (Locomotiva) lh40’08”.
Clasamentul pe echipe: Progre

sul 11 p., Energia 13 p., Voința 26 
p., Locomo’ va 36 p.

REZULTATE LA POLO
Progresul Tg. Mureș-Fî. roșie 

Timișoara 11-2 (6-1).
Au marcat: Simon (3), Borbely 

(3), Both (2), Reieghi (2), Meder 
pentru mureșeni și Stănescu și Ga- 
vrilă de la timișoreni.

Știința Cluj-Energîa Oradea 6-1 
(3-1).

Au maitoat: Szabo (2), Doleanu 
(2), Kincs, Danciu pentru clujeni 
și Szabo pentru Energia Oradea.

Locomotiva Cluj-Progresul Tg. 
Mureș 1-7 (1-2).

Au marcat: Simon (3), Reteghi, 
Bord', Nașca, Meder, respectiv 
Schuler.

Știința Cluj-Fl. roșie Timișoara 
4-0 (2-OL

Au marcat: Danciu (3), Szabo.
Jocurile viitoare : astăzi la Cluj: 

Știința — Progresul Tg. Mureș; 
miercuri la Oradea; Energia — 
Progrecid Tm Mureș; Cluj,; Știința 
— Locomotiva.



Campionatul categoriei B. Campionatul categoriei C. la fotbal
ia Ii multe victorii in deplasare © Seria II: jocuri de factură scăzută

SERIA I

,OLTA AVINTUL TG. MU- 
EȘ—ENERGIA MINERUL

LUPENI 5-0 (2-0)
nergia Minerul Lupeni a 
accentul pe apărare, ata- 
pericutos numai în prima 

ză. Recolta Avîntul Tg. Mu- 
a dominat copios, mijlocașii 
jk și Gierling alimentînd 
anent atacul. înaintașii au 

binat simplu și au tras pu- 
c și cu precizie la poartă, în- 
nd prin Joszi (min. 35) din 
ură de pedeapsă, B. Szasz 
. 37), C. Szasz (min. 51) B. 
z (min. .66) și Joszi (min.

arbitrat Gh. Ionescu (Orașul 
n).
) V. RADAR
Energia metalul c. 
■zii—RECOLTA AVINTUL

REGHIN 2-1 (1-0)
Libel e echipe au practicat un 
11 de bună calitate. învinșii 
rucat frumos atît în apărare 
i în atac. Localnicii au căști- 
Watorită apărării lor foarte 
P care a făcut față cu succes 
urilor adverse. De altfel și 
Hie au fost marcate de apă- 
fi : Mari (m n. 39) și Ban 
L 67). Pentru Avîntul a în-

Asztaloș (min. 55).
P. Țonea 

corespondent 
[greșul sibiu—locomo
tiva CLUJ 0—1 (0—0) 
lezentînd o formație improvi-

Progresul a pierdut pe te- 
propriu, după un joc de sla- 
actură tehnică, în fața Loco- 
vei Cluj care a strălucit prin 
area sa- De la localnici cea 
bună comportare a avut-o ju- 

lil Ganga. Golul a fost mar
ele Frentz (min. 57).

C. Mustață și C. Pitaru 
corespondenți

GREȘUL S. MARE—ENER-
METALUL HUNEDOARA 

1—2 (1 — 1)
eforia Metalului este pe de- 

meritată, ea fiind obținută 
i un joc bun prin golurile în- 
e de Huzum (min. I și min.
Localnicii au marcat prin 

uri internaționale ale fotbaliștilor noștri
thipele noastre de colectiv 
inuă să susțină întâlniri inter- 
pnale.
El LA CHIȘINÂU, BURE- 
FtNIK-ENERGIA METALUL

ORAȘUL STALIN
Ltăzi are loc la Chișinău al 
ta meci din cadrul turneului 
care echipa Energia Metalul 
agul Roșu" Orașul Stalin îl 
tprinde în Uniunea Sovietică- 
aliștii noștri susțin o întîlni- 
eosebit de grea înfruntînd e- 
a de prima categorie Bure- 
lik. Promovată anul acesta 
campionatul unional echipa 
tvestnik s-a afirmat ca o a- 
Irată revelație a întrecerii 
t mai bune echipe sovietice 
fotbal. Ea se află și acum 

n for mafii PRONOSPORT
tă cum arată un buletin 
Miospori" cu 12 rezultate exac- 
a concursul special (etapa din 
p*gust  1956).

| Locomofiva Buc.-C.C.A. 
urești (cat. A) 2
■ Flacăra (E) Ploești-Pro
iul Oradea (cai. A) 1
I. Locomotiva Timișoara- 
nura roșie Arad (cat. A) 9
7. Dinamo Orașul Stalin- 
ița Timișoara (cat. A) x
. Metalul (E) 108-Știința 
:ova (cat. C.) 2
U Metalul (E) Sinaia-Me.
■ E) Tîrgoviște (cat. C) 1

Locomotiva Craiova- 
struc. (E) Craiova (cat. C) 2 
III. Rec. Avîntul P. Neamț- 
ața Galați (cat. C) 1
L Flamura roșie Sf. Gh.. 
roșie Cluj (cat. C) 1
. Progresul Călărași-Loco- 
iva Galați (oat. C) 2
I. Metalul (E) Oradea-Mi:
i (E) Baia Mare (cat. C) X
II. Recolta Avîntul Sighet- 
amo Tg. Mureș (cat. C) x 

a acest concurs au fost' depus? 
858 buletine.

Grătan (min. 13). A arbitrat D. 
Rusu (Arad).

N. Bara 
corespondent 

LOCOMOTIVA ARAD—ENER
GIA FLACĂRA MEDIAȘ 

1—2 (0—0)
Oaspeții au cîștigat pe merit, 

dar localnicii au fost la sfîrșitul 
jocului la un pas de egalare: 
Locomotiva a beneficiat în min. 
86 de o lovitură de pedeapsă 
ratată însă de Don. Golurile au 
fost marcate de Binder (min. 48) 
și Drăgoi (min. 82) pentru Ener
gia și Ioanovici (min. 76) pen
tru Locomotiva.

Șt. Weinberger 
corespondent 

ENERGIA METALUL REȘIȚA— 
ENERGIA METALUL UZ. TR.

ORAȘUL STALIN 
3-1 (1-1) 

CLASAMENT
1. Rec. Av. Tg. M. 14 8 3 3 32:11 19
2. Energ. Met. Huned. 14 6 6 2 24:14 18
3. Energ. FI. Mediaș 14 8 2 4 23:16 18
4. Progresul Sibiu 14 8 1 5 23:16 17
5 Energ. Met. C. T. 14 6 3 5 1S:15 15
6. Energ. Min. Lupeni 14 7 1 6 14:16 15

7. Locomotiva Cluj 14 5 3 6 18:17 13
8. Progresul S. Mare 13 4 4 5 26:20 12
9. Locomotiva Arad 14 5 2 7 14:24 12

10. Energ. Met. Reșița 14 5 1 8 17:27 11
11. Energ. Met. Uz. Tr.

Orașul Stalin 14 4 3 7 11:19 U
12. Locom. Tr. Sev. 13 4 2 7 16:16 10
13. Rec. Av. Reghin 14 3 3 8 22:38 9

ETAPA VIITOARE:
Energia Flacăra Mediaș-Energia 

Met. C. Turzii, Energia Metalul Uz 
Tr. Orașul Stalin-Locomotiva Arad. 
Locomotiva Cluj-Locomotiva Tg. Mu
reș, Locomotiva Tr. Severin-Energia 
Met. Reșița, Energia Met. Hunedoara- 
Energia Min. Lupeni, Recolta Av. 
Reghln-Progresul Satu Mare; Progre
sul Sibiu stă.

SERIA II
ENERGIA FLACARA MORENI — 
ENERGIA MET. 1 MAI PLO

EȘTI 2-2 (1—0)
Jocul — dc un nivel scăzut — 

s-a desfășurat în nota de supe
rioritate a gazdelor. Au înscris: 
Capoianu (min. 20) și Ștefănescu 
(min. 58) pentru gazde, Anatol 
(min. 68 — 84) pentru oaspeți.

Gh. Oncescu-corespondent 

într-o iormă excelentă, dovada 
fiind rezultatul de egalitate 
(2—2) pe care l-a obținut acum 
cîteva zile în fața redutabilei e- 
chipe din Moscova, Torpedo.

Interesul pentru jocul de astăzi 
este deosebit de mare. Biletele 
au fost epuizate încă de acum 5 
zile astfel că se contează pe o 
participare masivă de spectatori. 
ECHIPA MAGHIARĂ SZEGEDI 

HALADAS JOACĂ JOI
LA TIMIȘOARA

Echipa maghiară din campio
natul categoriei A. Szegedi Ha'.a- 
das va evolua joi la Timișoara 
în compania echipei Știința.
RECOLTA MANGALIA—UROJAI 

VARNA 6-2 (3-1)

Iată cum arată un buletin
„Pronosport” cu 12 rezultate exac
te la concursul nr. 35 (etapa din 2 

septembrie 1956).
I. Recolta Avîntul Tg. Mu-

reș-Minerul (E) Lup. (cat. B.) 1
II. Met. (E) C. Turzii-Rec.

Avîntul Regh n (cat. B) 1
III. Progresul Satu Mare- 

Met. (E) Hunedoara (cat. B) 2
IV. Flacăra (E) Moreni- Me

talul (E) 1 Mai Ploești (cat.
B) x

V. Progresu Sibiu-Locomoti •
va Cluj (cat. B) 2

VI. Metalul (E) Reșița-Me-
talul (E) Uz. Tractoare Orașul 
Stalin (cat. B) 1

VII. Locomotiva Arad-Flacă-
ra (E) Mediaș (cat. B.) 2

VIII Locomotiva Constanța.
Loeomotiva Iași (cat. B) 1

IX. Flamura roșie Burdu- 
jeni-Dinamo Bîrlad (cat. B) x

X. Progresul Focșani-Dina-
mo 6 București (cat. B) 1

XI. Flamura roșie Giurgiu- 
Progresul Corabia (cat. G) I

XII. Dinamo Galati-Locomo
tiva Pașcani (cat. C) 1

La acost concurs au fost, depuse 
aproximativ 451.000 buletine.

LOCOMOTIVA CONSTANȚA — 
LOCOMOTIVA IAȘI 4—0 (2-0)

La capătul unui joc de slabă 
factură tehnică gazdele și-au în
trecut un adversar care a căutat 
mai mult să se apere. Au înscris 
Sever (min. 26 — 69 — 74) și 
Ispas (min. 35).

A arbitrat corect Vladimir Fieru 
București.

L. Brukner și V. Arakelian 
corespondenți

PROGRESUL FOCȘANI — DINA
MO VI BUCUREȘTI 1—0 (0—0)

După aspectul general al jocului, 
un rezultat de egalitate ar fi fost 
mai echitabil, intrucît oaspeții au 
avut cel puțin tot atîtea ocazii de 
gol ca și gazdele. Unicul punct 
a fost înscris de Frigescu (min. 
65).

Autoritar și competent arbitra
jul lui Gh. Dragomirescu. Ploești.

A. Stoenescu și D. Vasile 
corespondenți

FLAMURA ROȘIE SUCEAVA — 
DINAMO BIRLAD 1—1 (0—0)

Meciul — care s-a jucat la 
Cîmpulung Moldovenesc, deoarece 
terenul din Suceava este in curs 
de reamenajare — s-a rezumat 
mai mult la o luptă de uzură. El 
a fost în general de un slab nivel 
tehnic care n-a satisfăcut pe cei 
2.500 spectatori. Punctele au fost 
realizate de Moldoveanu (min. 75) 
pentru gazde și Slumschi (min 
87) pentru oaspeți. (Atacantul di- 
namovist se pare că a introdus 
balonul cu mâinile în poartă, lu
cru pe care arbitrul N. Suciu — 
Iași nu l-a sezisat și a acordat 
gol valabil).

D. Ni cor inc -corespondent 
ENERGIA FLACARA CIMPINA — 
FLAMURA ROȘIE BACĂU 1—0 

(0—0)
Ințrucît terenul din Cîmpina este 

suspendat, meciul a avut loc la 
Ploești.

Jocurile Știința Iași — Progre
sul C.P.C.S. și Energia Metalul 
Steagul Roșu Or. Stalin — Știin
ța București au fost amînate.

CLASAMENT
1. Energ. Met, Steagul Roșu

Or. Stalin 14 11 1 2 41: 7 23
2. Prog. C.P.C.S. 14 932 39:22 21
3. Dinamo VI Buc. 15 843 24:16 20
4. En. Met. 1 Mai PI. 15 7 5 3 25:13 19
5. Energ. FI. Moreni 15 582 25:17 18
6. Locomotiva C-ța 15 6 4 5 33:22 16
7. Progresul Focșani 15 645 18:21 14
e. Energ. FI. Cîmp. 15 4 5 6 22:27 13
9. Locom. Iași 15 456 14:13 13

io. Știința Iași 14 365 17:22 12
ii. Dinamo Bîrlad 15 4 3 6 18:32 11
12. FI. Roșie Bacău 15 348 18:39 10
13. Fi. Roșie Suceava 15 339 22:41 9
14. Știința București 14 158 12:27 7

ETAPA VIITOARE:
Dinamo Bîrlad-Ștunța Iași, Ener

gia Flacăra 1 Mai Ploești-Locomottva 
Constanța, Flamura roșie Burdujeni- 
Flamura roșie Bacău, Energia Fla
căra Moreni-Progresul Focșani, Ener
gia Flacăra Cîmpina- Știința Bucu

rești, Locomot. Iași-Dinamo 6 Bucu
rești.

Un antrenament interesant
pe stadionul Republicii

Deși e duminică și deși pe gazo
nul stadionului Republicii evoluea
ză acum o serie dintre cei mai 
valoroși fotbaliști ai noștri, tri
bunele simt goale. Aceasta pentru 
simplul motiv că are loc un meci 
neoficial, o simplă întîlnire de 
verificare a unora dintre seflecțio- 
nabilii noștri în vederea meciului 
cu reprezentativele Bulgariei. Ad
versar : echipa de categorie C. 
Locomotiva M.C.F. care se dove
dește foarte periculoasă, rapidă, 
dirză, într-un cuvînt un partener 
ideal.

Selecționabiiiii fac toate efortu
rile pentru a realiza un joc omo
gen și reușesc adeseori acțiuni 
frumoase.

Vă interesează, desigur, scorul: 
4—2 pentru selecționată. Dar cu 
un alt portar decit Butnaru- (care 
a apărat excepțional) Locomotiva 
ar fi fost învinsă la 6—7 goluri 
diferență. In cursul celor trei re
prize selecționata a folosit echipa: 
Costna (Roman) ■— Maori (Pa- 
honțu) — Caricas (Marinescu. La
zar), Topșa (Macri) — Hidișan 
(Bodo), Știrbei (Hidișan) — La- 
zăr (Cacoveanu), D. Munteanu 
(Seredai), Ene (Constaniiți), Geor- 
gescut Boroș. (ef. j.)

SERIA I
Energia Flacăra Moinești — 

Victoria Tecuci 4—2 (1—1)
Voința Tecuci — Recolta Avîn

tul Fălticeni 1—3 (1—3)
Flamura roșie Buhuși — Pro

gresul Iași 3—1 (1—1)
Dinamo Galați — Locomotiva 

Pașcani 3—2 (1—1)
Recolta Avîntul Piatra Neamț — 

Știința Galați 2—0 (0—0)
Progresul Rădăuți — Dinamo 

Dorohoi 2—0 (1—0).

ETAPA VIITOARE (9 septem
brie) : Victoria Tecuci — Progre
sul Rădăuți. Recolta Avîntui Făl
ticeni — Dinamo Galați, Flamura 
roșie Buhuși — Recolta Avîntul 
Piatra Neamț. Știința Galați — 
Energia Flacăra Moinești, Loco
motiva Pașcani — Dinamo Doro
hoi. Progresul Iași — Voința Te
cuci.

SERIA II

Energia Metaiu! Sinaia — E- 
nergia Flacăra Tîrgoviște 3—1 
(2-1)

Progresul Călărași — Locomo
tiva Galați 0—3 (0—2)

Energia Metalul Constanța — 
Energia Metalul București 2—1 
(2-0)

Flamura roșie Giurgiu — Pro
gresul Corabia 3—0 (1—0)

Dinamo Pitești — Flamura roșie 
Bere Rahova București 1—0 (0—0)

ETAPA VIITOARE (9 septem
brie): Energia Metalul București 
— Energia Metalul 131, Energia 
Metalul Brăila — Energia Metalul 
Sinaia. Energia Constructorul 
Constanța — Energia Metalul 
Constanța, Locomotiva Galați — 
Locomotiva M.C.F. București. Fla
mura roșie Bere Rahova Bucu
rești — Flamura roșie Giurgiu, 
Dinamo Pitești — Progresul Că
lărași, Progresul Corabia — E- 
nergia Flacăra Tîrgoviște.

Diagomir (Progresul) a sărit ta timp, dîn>d multe emoții por
tarului dinamovist tițu. Fază din jocul dintre echipele de rezerve 
Progresul București — Dtnamo București care au inaugurat o 
nouă competiție a fotbaliștilor bu cureșteni.

(Foto: I. MIHAICA)

A început întrecerea intre echipele de rezervă
ale formațiilor de

Ieri a început în Caipttailăcom
petiția rezervată echipelor de re
zervă ale formațiiilor de catego
ria A. Iată acum scurte relatări 
asupra jocurilor:

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
C.C.A. 3-2 (1-1)

După un meci presărat ci nu
meroase faze dinamice, feroviarii 
au obținut o meritată victorie. 
Deși militarii au condus ou 1-0 
ș! apoi cu 2-1, ei au avut o sur
prinzătoare cădere în momentul 
în care Ene II a adus egalarea 
printr-o lovitură de la 11 m. Go
lurile au fost înscrise în ordine 
de Zavoda I (C.C.A.), Semenescu 
(Locomotiva), Bukosi (C.C.A.), 
Ene If și Mei in te (Locomotiva).

Au jucat următoarele formații: 
Locomotiva : Coman—Dodeanu,

Stanou, Vărzan—Ferenczi, Neam- 
țu—Sandul eseu, Melinte, Ene II, 
Langa, Semenesou. C.C.A.: Na- 
diu—Zavoda II, Dragomirescu,

Alioșman—Bibere, Bone—V. Mot-

SERIA III

Energia Flacăra 7 — Energia 
Constructorul Turda 4—1 (1—0)

Recolta Salonta — Recolta Că
rei 0—0

Flamura roșie Sf. Gheorghe — 
FI. roșie Cluj 2—0 (1—0)

Energia Metalul Oradea — E- 
nergia Metalul Baia Mare 0—0

Recolta Avîntul Toplița — Loco
motiva Oradea 1—0 (0—C)

Recolta Avîntul Sigbet — Dina
mo Tg. Mureș 2—2 (1—I)

ETAPA VIITOARE (9 septem
brie) : Recolta Avîntul Sighet — 
Flamura roșie Sf. Gheorghe. Re
colta Avîntul Toplița — Progre
sul Turda. Energia Flacăra 7 — 
Recolta Salonta, Dinamo Tg. Mu
reș — Energia Constructorul Tur
da, FI. roșie Cluj — Locomotiva 
Oradea, Energia Metalul Baia 
Mare — Recolta Cărei, Locomotiva 
Orac-ea stă.

SERIA IV
Locomotiva Craiova — Energia 

Constructorul Craiova 2—3 (1—2)
Locomotiva Simeria — Ener

gia Constructorul Arad 3—0 (3—9>
Energia Metalul Arad — Fi. 

roșie 7 Noiembrie Arad 2—0 
(1-0)

Energia Flacăra Orăștie — FI. 
roșie Rm. Vîlcea 1—1 (0—1)

Energia Metahil 108 — Știința 
Craiova 1—2 (0—1)

Energia Metalul Oțelul Roșu — 
Progresul Timișoara 2—0 (0—0)

ETAPA VIITOARE (9 septem
brie) : Progresul Timișoara — Fla
mura roșie 7 Noiembrie Arad, Fla
mura roșie Rm. Vîlcea — Ener
gia Constructorul Craiova, Loco
motiva Simeria — Energia F'a- 
căra Orăștie, Știința Craiova — 
Energia Metalul Arad, Locomotiva 
Craiova — Energia Metalul 108, 
Energia Constructorul Arad — E- 
nergia Metalul Oțelul Roșu.

fotbal din cat. A.
dovam, Ghibea, Bukosi, Zavoda I. 
Tătam.

DINAMO BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 5-2 (2-1)

Echipa de rezerve Dinamo 
București a cîștigat ieri cu multe 
emoții în fața rezervelor Progre
sului București. Desfășurarea me
ciului a fost multă vreme identi
că cu cea de joi din întîlnirea 
primelor formații afle acestor co
lective : Dinamo a condus cu
1- 0 și 2-1, dar a fost egalat la
2- 2 si apoi Uțu a salvat cîteva 
goluri gata făcute. Pînă la urma, 
Dinamo, beneficiind de o forma
ție alcătuită din mai mui'ți jucă
tori rutinați (Uțu, Băcuț II, Nea- 
gu, Nițulescu) și-a impus supe
rioritatea (mai cu seamă ca e- 
ficacitate) și a cîștigat eu 5-2. 
Golurile au fost marcate de: V. 
Anghel (2), Voica, Neagu și 
NunweiHer pentru Dinamo și 
Dragomir și Ionescu pentru Pro
gresul.



întrecerile atletice de la Paris

FRANȚA — R.P.R. MASCULIN 127-85, FEMININ 57-49
R.P.R. - AUSTRIA (FEHiifili) 61 - 45

Concursul s-a desfășurat in. condițiuni atmosferice nefavorabile, fapt care

Paris 2 (prin telefon de la tri
misul nostru special). Meciurile 
atletice desfășurate pe stadionul 
Colombes din Paris s-au încheiat 
cu victoria echipelor Franței (în 
meciul cu echipele R.P. Romîne) 
și cu victoria formației noastre fe
minine, care a întrecut reprezenta
tiva Austriei.

Așa cum ș-a prevăzut, ploaia a 
continuat și în cede două zile de 
concurs. Neputîndu-se antrena in 
conrliț uni normale, concurînd re o 
pistă și un teren muiate de apă — 
și îndeosebi pe un frig cu totul 
neobișnuit pentru ei — rezultatele 
reprezentanților noștri au lost sub 
așteptări. Trebuie subliniat iasă că 
ei s-au comportat totuși mult sub 
valoarea normală la anumite pro
be, mai aies componența ech:pei 
masculine.

Iată rezultatele tehnice;
ZIUA I: 80 m. g.: 1. Lam

bert (Fir.) 11,2 sec. — nou re
cord al Franței —; 2. Flament 
(Fr.) 11,5 sec.; 3. Șerban (R.P.R.) 
11,7 sec.; 4. Ruppechter (A.) 11,8 
sec.; 5. Jung (R.P.R.) 12,0 sec.; 
6. Mura-uer (A.) 12.7 sec.; I/O m. 
g.: 1. Roudmtska (Fr.) 14,6 sec.;
2. Dohen (Fr.) 15,1 sec.; 3. Stâ
ne! (R.P.R.) 15,6 sec.; 4. Ursac 
(R.P.R.) 15,9 sec.; disc F.: I. 
Pat! (A.) 44,23 ni.; 2. Manoliu 
(R.P.R.) 42,00 m.; 3. Peyker (A.) 
38.32 m.; 4. Bretelle (Fr.) 37,48 
m.; 5. Lauremt (Fr.) 36,20 m.; 
6 Barbu (R.P.R.) 35,58 m;
lungime: 1. Amantie (Fr.) 6,93 
m.; 2. Petrescu (R.P.R.) 6,92 in.;
3. Sorin (R.P.R.) 6,90 m.; 4.
Hassaine (Fr.) 6,69 m.; 100 m.:
1. Li-ssenko (Fr.) 10,9 sec.; 2.
Wlesenmayer (R.P.R.) 11,0 sec.;
3. Bonino (Fr.) 11,1 sec.; 4. Ka- 
dar (R.P.R.) 11,3 sec.; 100 m. F:
1. Capdevielle (Fr.) 12,2 sec.; 2. 
F Luc hot (Fr.) 12.3 sec.; 3. Geist 
(A) 12,9 sec.; 4. Luță (R.P.R.)
12,9 sec.; 5. Sicoe (R.P.R.) 13,0 
sec.; 6. Harasek (A.) 13,1 sec.; 
400 m. plat: 1. Haarhoff (Fr.) 
48.1 sec.; 2. Savel (R.P.R.) 48,1

Eva Stăacescu (Ia simplu femei) frații Vizirii (la dublu bărbați) 
șî Eva Stăncescu-Irina Ponova (la dublu femei) 

sini premii noștri reprezentanți in finale
[Urmare din pag. 1)

Astfel frații Viziru în excelentă 
formă s-au calificat ta finala în
trecerii învingînd după un meci 
spectaculos perechea poloneză Pia- 
tek— Licis. Apoi Marin Viziru 
jucînd alături de Eva Stăncescu 
a intrat ta semifinala probei de 
dublu mixt.

Dar acestui frumos succes al ju
cătorilor noștri este căzui să-i a- 
dăugăm și succesul însuși al în
trecerilor. Cei care nu au asistat 
ieri la meciul Piatek — Jancso nu 
vor putea înțelege de ce mii de 
spectatori au rămas sub greaua 
arșiță a soarelui ptaă la ultima 
minge a partidei. Dar dîrzenia 
luptei dintre tînărul și talentatul 
campion maghiar și sobrul și ma
turul jucător polonez î-a cucerit

a influențat rezultatele
sec.; 3. W.țseranzyer (R.P.R.)
48,9 soc.; 4. Mărita du Gard 
(Fr.) 49.0 sec.; 1.500 m.: 1. Ber
nard (Fr.) 3:49,2; 2. Jassy (rr.) 
3:52.4; 3. B tal 2a (R.P.R.) 3:52,4;
4. Pop (R.P.R.) 3:56,2; ciocan;
1. Rățcănescu (R.P.R.) 56.S5 m.;
2. Dumitru (R.P.R.) 56,55 m.; 3. 
Hasson (Fr.) 56,30 m.; 4. Le- 
gram (Fr.) 52,79 m; 5.000 m. :
1. Ch'c'.et (Fr.l 14:36,4; 2. B’.us-
sen (Fr.) 14:40,4; 3. Bădici
(R.P.R ) 15:24.4; 4. ’ Birdâu 
(R.P.R J 15:45,0; înălțime: I. 
Founder (Fr.) 1.97 m.; 2. Soter 
(R P.R.) 1,90 m.; 3. Thiam (Fr.) 1,90 
m.; 4. Merică (R.P.R.) 1,85 m.; 
disc; 1. Da ret (Fr.) 46,00 m.; 2. 
Guesdon (Fr.) 45.46 m_; 3. Ma- 
nalesou (R.P.R.) 44.25 m.; 4. Co- 
vetanu (R.P.R.) 39.95 m.; greu
tate F.: 1. Brârmer (Al 13.66 
m.; 2. Roth (R.P.R.) 13,32 m.:
3. Larivtarre (Fr.) 12 65 m.; 4.
Poli (A.) 12.44 m_; 5. Scherer
(R.P.R.) 12,37 m.; 6. Bretelle 
(Fr.) 12,21 m : lungime F.: 1. 
Lambert (Fr.) 5,71 m.; 2. Knapp 
(A.) 5,60 m.; 3. Glotin (Fr.) 5.48 
m.; 4. Șerban (R.P.R.) 5,48 m.;
5. Beta (R.P.R.) 5.21 m.; 6. Ja-
mssch (A.) 4.94 m.; ștafeta
4x100 m.: 1. Franța (Bonino.
David. Lissenko, Seye) 41,5 sec.;
2. R.P. Romînă (Măgdaș, Kadar, 
Stoenescu, Wiesecrnayer) 43,0 sec. 
Rezu'tat general după prima zi: 
Franța—R.P. Pomină (mascuJta) 
66-40 și (feminin) 33-22; Aus
tria — R. P. Romînă (feminin) 
30-25.

21UA II-a: prăjină: 1. Siilon 
(Fr.) 4,15 m.: 2. R. Gras (Fr.)
3.90 m.; 3. Dumrtresca (R.P.R.)
3.90 m.; 4. Dragomir (R.P.R.)
3,60 tn.; greutate: 1. Thomas 
(Fr.) 15.99 m.; 2. A Raica
(R.P.R.) 15.83 m.; 3. Lassaut
(Fr.) 15.55 m.; 4. Ivanov
(R.P.R.) 15,30 m.; suliță F.: 1. 
Mteloș (R.P.R.) 43.57 m.; 2. Zîm- 
breșteanu (R.P.R.) 40,28 m.; 3. 
Schoenauer (A.) 39,52 m.; 4.
Schwalzer (A.) 39,38 m.; 5. A. 
C. Cathiard (Fr.) 37,37 tn.; 6. 
Pinard (Fr.) 37,33 m.; 400 m. g.: 

pe toți, i-a făcut să urmărească 
cu pasiune întreg jocul, să apla
ude la sfîrșit în aceeași măsură 
pe învingător și pe învins.

Iar acum pentru lămurirea citi
torilor cîteva cuvinte despre fie
care probă în parte. La simplu 
băieți s-a ajuns in semifinale ur- 
mînd să se intîlnească Gh. Viziru 
cu Katona și Piatek cu Krajcik. 
Eva Stăncescu și poloneza Jez- 
drejovska își vor disputa — în 
finală — întîietatea probei de 
simblu femei. La dublu femei și 
dublu bărbați s-a ajuns în finale 
care se vor desfășura între Erdodi- 
Jezdrejovska* * — Eva Stăncesou- 
Irtna Ponova și respectiv Gh. V-i- 
ziru-M. Viziru —Jancso-Sikorski. 
La dublu mixt urmează să aibă loc 
semifinalele.

P

j REZULTATE TEHNICE:
I SIMPLU FEMEI. — Sfertari

I
' de finală: Erdodi-Ec. Roșianu 

6:3, 7:5, Jezdrejovska-Namian 
4:6, 6:2, 6:2. — Vajda-Komo- 
roczi 6:0, 6:< — Stăncescu-

* Brenner 6:3, 6:3. Semifinale:
ț Era Stăncescu-Endodi 6:3, 7:5.
' — Jezdrejovska-Vajda 6:1, 8:6.
' — SIMPLU BĂRBAȚI. Sfer-
' turi de finală : Krajcik-M. Vi-
I ziru 7:5, 1:6,6:2, 6:2—Gh. Vi-
« ziru-Cobzuc 4:6, 6:1, 6:3, 6:3.—
' Piatek-Jancso 6:3, 7:5, 4:6,
' 3:6, 6:3. — Kat-ona-T, Bădta
J 6:2, 6:2, 6:2. — DUBLU BĂR-
« BAȚL Semifinale: Gh. Viziru,
' M. Viziru=Piatek, Licis 6:3,
<> 2:6, 6:0, 6:1. — Jancso, Si-
' korski—Krajcik, Necas 6:1,
♦ 2:6, 9:7, 7:5. - DUBLU MIXT.
* Sferturi de finală : Piatek, Jez-
« drejovska«=Serester, Siegler

MAX BANUȘ 
C. SEVEREANU

6:1, 6:2. — Katona, Erdodi«= 
Rakossi, Doboșiu 6:2, 6:3. — 
M Viziru, Stăncescu=Ctapa- 
rov, Tchakerova 6:2, 6:4. —
DUBLU FEMEI. Semifinală: 
Erdodi, Jezdrejovska=-Namian, 
Ec. Roșianu 6:4, 6:0- — Stăn
cescu. Ponova = Niculesou, 
Brenner 5:7, 6:2. 6:2.

PROGRAMUL DE ASTAZI

Dimineață incepind de la ora 
8.30, meciuri în cadrul turne
elor de consolare.

După amiază de la ora 15.15, 
au loc semifinalele probei de 
simplu bărbați (Gh. Viziru- 
Katona și Krajcîk-Piatek), fina
lele la probele de dublu femei, 
(Stăncescu, Ponova=.Erdddi, 
Jezdrejovska) și semifinalele 
probei de dublu mixt.

Toate meciurile se dispută pe 
terenurile Progresul F. B.

1. Savel (R.P.R.) 52,3 sec.; 2. 
Stane! (R.P.R.) 54 2 sec.; 3. Bas
set (Fr.) 54,3 sec.; 4. Mange
(Fr.) 54,5 sec.; 200 m.: 1. Wie- 
senmayer (R.P.R.) 22,1 sec.; 2. 
Seye (Fr.) 22.1 sec.; 3. Delte- 
court (Fr.) 22,7 sec.; 4. Măgdaș 
(R.P.R.) 22,7 sec.; 200 m. F.: 1. 
Henri (Fr.) 25,4 sec.; 2. Capde- 
vielle (Fr.) 25,5 sec.; 3. Sicoe
(R.P.R.) 26,0 sec.; 4. Luță
(R.P.R.) 23,2 sec. 5. Murauer
(A.) 26,7 sec.; 6. Harasek (A.) 
27,0 sec.; înălțime F.: 1. Balaș 
(R.P.R.) 1,70 m.; 2. Knapp (A.)
l, 64 tn.; 3. Peironne (Fr.) 1,58
m. ; 4. Coppens (Fr.) 1,50 m.; 5.
Mayer (R.P.R.) 1,50 tn.; 6. F’.e- 
gel (A.) 1.40 m.; 800 m. F.: 1. 
Dumitru (R.P.R.) 2:13,2; 2. Buda 
(R.P.R.) 2:14.0; 3. Gouilieux
(Fr.) 2:14,7; 4. Laurent (Fr.)
2:16,0; 5. Dums*  (A) 2:26,7; 6. 
Haita,as (A.) 2:33,9; 800 m.: 1. 
Djiasi (Fr.) 1:52,5; 2. Mihaly
(R.P.R.) 1:53,1: 3. Vameș
(R.P.R.) 1:53,5; 4. Rivienre (Fr.) 
1:54,5; triplăsalt: 1. Batistta
(Fr.) 15,35 m.; 2. Sorin (R.P.R.)
15,10 m.; 3. Zăvădescu (R.P.R.) 
14.70 m.; 4. Caydon (Fr.) 14,44 
m.; 3.000 m obst.: 1. Aioanei 
(R.P.R.) 9:07,2; 2. Souscours
(Fr.) 9:09,0; 3. Chioanne (Fr.) 
9:19,8; 4. Strlzebinski (R.P.R.)
9:39,6; suliță: 1. Macquet (Fr.)
77.90 tn.; 2. A. Sirovatschi (Fr.) 
70,21 m.; 3. D. Zamfir (R.P.R.) 
66,61 m.; 4. Iordan (R.P.R.) 65.18 
m.; 10.060 m.: 1. Manoun (Fr.) 
29:46,0; 2. Bakrt (Fr.) 30:40,0;
3. Bunea (R.P.R.) 31:48,8; 4.
Dinu (R.P.R.) 32:08,0; ștafeta 
4x100 m. F.: I. Franța (Fluchot, 
Picado. Lambert. Candevietie) 
46,9 sec.; 2. R.P. Romînă (Sicoe. 
Marks, Luță. Copîndeanu) 48,8 
sec.; 3. Austria (Murauer, Fle
gel. Geist. Harasek) 49,3 sec.; 
ștafeta 4x100 m.: 1. Franța
(Haarhoff, Goudeau, Martin du 
Gard. Degats) 3:12.4: 2. R. P. 
Romtaă (Karandi. Mihaly, Sud-ri- 
gean Savel) 3:18.2. Rezultatele 
finale ale întîlnirilor stat urmă
toarele : Franța—R.P. Romînă : 
masculin: 127-85 §« feminin:
57-49; R.P. Romînă—Austria (fe
minin) 61-45.

ta același timp cu meciul mas
culin dintre echipele Franței șl 
R.P. Romîne s-a disputat și în- 
tîtnirea dintre formațiile R. F. 
Germane și Franței, ta formă 
bună atieții germani au realizat 
cîteva rezultate de valoaire (su
liță : Will — 79,4!^ m. nou record 
german; 10.000 m.: Konrad 
29:45,2, etc), întrecînd echipa 
Franței cu: 118-94.

ROMEO VILARA

SĂ FIE ANULATĂ ODIOASA SENTINȚĂ DE LA KARLSRUH
Alături de poporul german

Cu ocazia desfășurării campionatului mondial 
de handbal feminin am cunoscut orașul Karis- 
ruhe. Am văzut cum populația acestui oraș nu
trea simpatie față de vizitatori, manifesta do
rința închegării unor prietenii cu cei ce veneau 
de departe de orașul lor natal. Acolo, ca și în 
alte localități germane, mi-am dat seama că 
populația este dornică să-și făurească o viață 
mai bună, să trăiască în bună înțelegere cu 
alte popoare, să se 'bucure de drepturi și liber
tăți democratice.

Iată, însă, că împotriva voinței maselor popu
lare germane, guvernul de ta Bonn — care 
calcă pe urmele clicii lui Hitter — folosește fel 
de fel de manevre pentru a arunca din nou 
poporul german în focul războiului. Sentința 
ilegală a tribunalului de la Karlsruhe, care in
terzice activitatea Partidului Comunist din Ger
mania, face parte din lanțul acestor manevre 
fasciste. Consider această măsură drept o ac
țiune de teroare, împotriva căreia își ridică 
glasul plin de proteste toți oamenii cinstiți dta 
lume. Eu mă alătur milioanelor de acuzatori ai 
acestei manevre josnice cerînd neîntîrziat anu
larea sentinței dictate de tribunalul de Ia 
Karisruhe.

Poporul german să fie lăsat să-și făurească 
viața ce și-o dorește și pentru care Partidul 
Comunist din Germania a luptat și va continua 
să lupte.

LUCIA DOBRE
maestcă emerită a sportului, componentă 
a echipei R.P.R., campioană mondială de 

handbal feminin

Surprize ie prima
(Urmare din pag. 1)

Alle, rezaltate din turneele fi
nale a'.e competiției feminine: 
U.R.S.S. — R.P. Chineză 3-0 (8; 
0; 9); Franja—Luxemburg 3-0
(1; 0; 1).

In campionatul mondial mascu
lin echipa noastră a suferit chiar 
ta prima zi a turneului final o 
neașteptată înfringere, fiind în
trecută de voleibaliștii polonezi 
cu 3-1 (13-15; 15-9; 15-11; 15-7). 
Jucătorii noștri care depășiseră 
cu 3-0 (15-10; 15-10; 15-3) repre
zentativa Italiei, s-au comportat 
cu mult sub așteptări în întîia 
partidă a întrecerii finale.

Blocajul echipei noastre a func
ționat foarte prost. In felul a- 
cesta jucătorii polonezi au putut 
trage fără dificultate, punîrad în 
inferioritate pe voleibaliștii noștri. 
In orice caz echipa noastră a 
avut o comportare surprinzător de 
slabă și înfringerea ei constituie 
unul din rezultatele neașteptate

zi a turneelor finale
de aici. Din echipă numai 
man a corespuns în vreme ce 
reprezentativa R. P. Polone 
evidențiat: Wleoial. Rutkov
•Zoloini'tski.

Rezultatele din noaptea acer 
MASCULIN : R. Cehoslovacă
R. P.F. Iugoslavia 3—1 (9;
7—15; 6), R.D. Germană — O 
da 3—0 (7; 12; 12), India — 
Germană 3—0 (0; 2; 5) Tu: 
Luxemburg 3—0 (1; 6; 6).FE 
NIN: R. Cehoslovacă — R. 
Bulgaria 3—1 (3; 7—15; 12;
S. U.A. — Olanda 3-0 (3; 6;
Belgia — Izrael 3—1 (9;
5—15; 11), Brazilia — RJF. 
mană 3—0 (1; 0; 4).

La miezul nopții se dispută 
partidele masculine: U.R.S.S 
R. P. Bulgaria: sovieticii au c 
gat două’seturi la 13 și 9 iar 
gării unul ta 9 și S.U.A. — 
Ungară (jucătorii americani 
cîștigat un set ta 41

CONSTANTIN FAl

Sportivii sovietici ati doioat fMd 
campionatelor eoro pene mascohne
de canotaj academic de la bled

BLED, 2 (prin telefon de la tri
misul nostru special). — Dumi
nică au luat sfîrșit întrecerile din 
cadrul campionatelor europene 
masculine de canotaj academic. 
Cu o zi înainte s-aiu disputat re
calificările -care s-au caracterizat 
prin tatreoari deosebit de dîrze. 
Dintre concurenții noștri, sjngu- 
tuI care a intrat în finala de du
minică a fost Al. Fencnczi, cîști- 
gătorul seriei respective din re
calificări. Performanța lui Fe- 
renezi este meritorie, dacă ți
nem seama că el a învins ta re
calificări pe valoroșii vîslași Fox 
(Anglia) și Marttaoli (Kalia).

Finalele campionatelor europe
ne au confirmat valoarea sporti
vilor sovietici care au ocupat ma
joritatea locurilor fruntașe în cla
samentele celor șapte probe

cîștigind și cup.a „GLAND. 
Disputa dintre cei șase fi,n< 
ai probei' de simplu s-a tern 
cu victoria lui Ivanov (U.R.f 
care s-a clasat pe primul loi 
7:24,5, cucerind titlul de cam 
european. Al. Ferenczi a oc 
locul 6. La 2 plus 1, ecliip 
sovietic a obținut o nouă pre 
să victorie, ocupîrrd primul 
au un timp foarte bun: 7: 
De asemenea, sportivii sov 
au cucerit titlul de campion 
ropean și în proba de 2 vi sie 
7:0IA. Cele’ailte probe au re' 
Germaniei (la 2 f. c. cu 7:4 
Italiei (1a 4 f. c. cu 6:42,9), 
landei (la 4 plus 1 cu 6:49,2 
— surprinzător — R. Cehos 
ce (la 8 plus 1, cu 6:17.0).

RADU URZICEAf1

âtieții romini au realizat rezultate bu
în concursul de la Fraga

PRAGA 2 (prin tetefan), — In 
localitate s-a desfășurat un mare 
concurs atletic la care au luaf 
parte sportivi din numeroase țări. 
Initrecerea a fost organizată ta 
cinstea celui de al IV-Iea Congres 
Mondial al Studenților și s-a în
cheiat cu cîteva rezultate de va
loare. Printre acestea cităm: cio
can: Popov (Bulg.) 54,85 m: 
100 m.: Ccdev (Bulg.) 11,0 sec.; 
400 m.: Trousd (R. Ceb.) 47,5

sec. — nou record cehoslovac 
greutate: C. Crețu (R.P.R.) 
m.; 5.000 m.; 1. Ve’ic (R.P. 
gară) 14:57,4 — pe locul al 
lea ta această probă s-a c1 
concurentul rotnin Gr. Cojoc ac 
lungime: Rekac 
m.; disc: Valent 
m. Întrecerile vor
(n.r., azi) tort pe 
hov.

(R. Ceh.) 
(R. Ceh.) 
continua 
stadionul

O măsură mârșavă 
care amintește 

dictatura hitleristă:
Pariind în afara legii Partidul Comunist di 

Germania, guvernul Adenauer a dat o nouă 
grăitoare dovadă a fidelității cu care indepl 
nește ordinele cercurilor imperialiste iote 
ționale-

Măsura arbitrară a tribunalului de la Karl 
este, în fapt, o expresie a panicei de care 
cuprinși guvernanții de la Bonn care văd ci 
porul german te dezaprobă din zi în zi mai i 
politica de reînviere a odiosului regim httteri

Cercurile reacționare conducătoare din R. 
Germană cred că interzicînd activitatea Part*  
lui Comunist ,,s-au pus la adăpost". Cit de m 
se înșeală acești domni, e limpede! PartMut < 
munist din Germania va trăi deoarece el rec 
zintă interesele poporului german și lupta p( 
tru realizarea celor mai arzătoare dorinți ale 
cestuia: reunificarea pașnică a Germaniei, cr 
rea unei Germanii democrate, iubitoare de pa 

îmi alătur glasul plin de revoltă aceluia al i 
lioanelor de oameni cinstiți din întreaga lume 
cer cu hotărire anularea grabnică a rușinoa 
sentințe 1

VASILE GRIGOCE 
președintele asociației Reco»


