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FINALELE SPARTACHIADEI
DE VARĂ A TINERETULUI

Însemnări de la ultimele întreceri

tatea
cu

S partachiadei ce a avut loc
La revedere... peste un an tind ne vom întrece 
de închidere a finalelor

aceeași însuflețire. Aspect de la festivi-- 
ieri pe stadionul „Dinamo".

Foto L. Tiberiu
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Festivitatea de închidere a 
Spartachiadei de vară a tine
retului a avut loc ieri după a- 
miază pe stadionul Dinamo, 
într-o atmosferă de mare en
tuziasm. Cei aproape 1.300 de 
tineri și tinere finaliști ai a- 
cestei mari competiții sportive 
de masă s-au adunat din nou 
laolaltă, de data aceasta pentru 
a-și lua rămas bun de la fru
moasa noastră Capitală și de ia 
miile de spectatori care i-au 
urmărit de-a lungul celor 4 
zile de pasionante întreceri.

Relevînd succesul deplin al 
actualei ediții a Spartachiadei 
de vară a tineretului, tovară
șul ION VA IDA, vicepreședin
te ai Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri, a felici
tat participanții la finale care 
și-au disputat întâietatea cu o 
nebunii Ua dirzenie. urindu-le 
totodată noi succese m activi
tatea lor sportivă.

Asociindu-ne urărilor ce le-au 
fost adresate, ne manifestăm 
convingerea că odată reintorși 
în satele și orașele de origine, 
participanții la finalele Spar
tachiadei de vară din acest 
an vor deveni aprigi propaga
tori ai sportului de masă care 
le-a oferit bucurii și amintiri 
de neuitat.

Chinești (regiunea Cluj}.

9 Abia luase sfîrșît întrecerea de 
oină dintre echipele Recolta Davi- 
deni (regiunea Bacău) și Recolta

Chinești (regiunea Cluj). Rezulta
tul : 10—9 pentru cei din Chi
nești. Jucătorii băcăoani nu-și pu
teau explica emoția care i-a stă- 
pînit în tot timpul jocului și care 
i-a făcut să piardă la limită. Cei 
trei... Constantin din echipa Da- 
videnilor — lonesca, Pcdaru și 
Trifan — membri ai G.A.C. 
„Viață Nouă“, puneau înfrînge- 
rea mai mult pe seama „ghinio
nului". Aceasta nu i-a împiedicat 
însă ca atunci cînd foștii lor ad
versari. — clujenii — au ciști- 
gat titlul de campioni ai Spar
tachiadei, să fie printre primii care 
să-i felicite...

• Ne-am convins din nou de 
marea pasiune pentru sport, sau, 
mai precis pentru atletism, 
a-maestrului emerit al sportului 
profesorul Ion Moina, Omul celor 
10.4 sec. pe tf)0 m. urmărea diit 
tribună lupta cu secundele a tine
rilor sprinteri. Pe fața lui „Moci“ 
am citit satisfacția pentru rezul
tatele promițătoare ale acestora...

• Temeinicia proverbului „graba 
strică treaba" nu se confirmă și 
atunci cînd iei parte la o probă 
de natație ca de pildă 100 m. ju
niori. „Eroiul" nostru, tînărul Do
re I Dinescu (regiunea Bucureștii 
reușind să ia o plecare bună — 
se distanțează chiar de la primii 
metri și cîștigă detașat.

• E 1—1 la seturi și 14—8 în 
setul decisiv pentru voleibalistele 
din Cluj. Dar iată că ploeștencele, 
adversarele lor, preiau serviciul

și Cici Conciu, jucătoare de bază 
a echipei, servește. Ploeștencele 
remontează punct cu punct, ega
lează și ... iau conducerea: 15—14.

ELENA MATEESCU 
TIBERIU STAMA

(Continuare In pag. 2-a)

participant la Festivalul Mondial 
al Tineretului și Studenților;

I
‘H-1

Oragi tineri și tinere, v

Guvernul Republicii Populare RomlnS șt Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn salută pa reprezentanții tineretului 
romîn, care peste cîteva zile vor sosi la Moscova pentru a parti
cipa la tradiționalul Festival Mondial al Tineretului și Studenților.

Mărețele idei ale păcii și prieteniei, sub semnul cărora se va 
desfășura Festivalul de Ia Moscova, au avut un puternic ecou în 
rînduriie milioanelor de tineri de pretutindeni, vital interesați în 
menținerea păcii și dezvoltarea prieteniei dintre popoare.

Tînăra generație din patria noastră a întîmpinat cu entuziasm 
dragoste această mare sărbătoare, dobîndind succese însemnate 
fabrici și uzine, pe ogoare. în institute și facultăți.
La Moscova vă veți întîlni cu prieteni vechi, care au fost oaspeți 

meleagurile noastre cu prilejul Festivalului de la București, veți 
lega prietenii noi cu tineri din diferite colțuri ale lumii.

Purtînd în suflet imaginea scumpei noastre patrii, în care po
porul nostru sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn își con
struiește o viață nouă socialistă, vorbiți tinerilor de peste hotare 
despre dorința fierbinte de pace a poporului romîn, despre 
sa fermă de a apăra pacea.

Faceți cunoscute tineretului lumii minunata comoară 
rului și artei noastre, farmecul dansului și cîntecului 
nostru, străduiți-vă să obțineți cît mai frumoase succese 
cerile prietenești cu tinerii din celelalte țări.

Participînd ia Festivalul de la Moscova, transmiteți 
pline de dragoste ale poporului romîn față de țara gazdă a Festi
valului, față de popoarele marii Uniuni Sovietice, care construiesc 
victorios comunismul și exprimați sentimentele de solidaritate ale 
poporului nostru cu toate popoarele în lupta pentru apărarea păcii.

Guvernul Republicii Populare Romine și Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romin sînt încredințați că veți reprezenta cu 
cinste patria noastră la marea adunare a tinereții de la Moscova 
și veți aduce o contribuție însemnată la întărirea •'«cil și prieteniei 
între popoare.
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CONSILIUL DE MINIȘTRI AL '
REPUBLICII POPULARE ROMINE ‘

w

COMITETUL CENTRAL AL >
PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN ♦

Sportivii timișoreni 
despre Hotărire

Ceferiștii din Timișoara au prî- 
mit cu bucurie, Hotărîrea Parti
dului și Guvernului cu privire la 
reorganizarea mișcării sportive 
din țara noastră. In ce mă pri
vește, îmi exprim părerea că în 
orașul nostru există, în prezent, 
toate condițiile materiale pentru 
crearea unui club sportiv feroviar 
cu secții de volei, handbal, ca
notaj, popice, lupte și bineînțeles 
fotbal. Nu încape îndoială că un 
club feroviar pe care l-am dori 
înființat cît mai curînd, va fi 
sprijinit de toți oamenii muncii 
din Timișoara, dornici să vizio
neze întreceri sportive cît mai 
interesante, de un bun nivel, pe 
măsura condițiilor ce ne-au fost

create de regimul nostru demo
crat-popular.

In calitate de component aî 
echipei de fotbal Locomotiva, îmi 
exprim părerea că existența unui 
club feroviar va impulsiona și ac
tivitatea tinerilor noștri fotbaliști 
care se vor strădui să readuci 
echipa în categoria A.

ADALBERT ANDPOV1C! 
Jucător al echipei de fot’al 

Locomotiva-Timișoara 
★

Prin recenta Hotărire a Parti
dului și Guvernului consider că

(Continuare in pag. 2-a)

In fața echipei campioane mondiale

Handbaliștii noștri au fost 
la un pas de victorie, dar au pierdut

Scor final:
60 de minute, jo- 
dintre reprezenta- 
ale R. P. Romine

18-15 (8-9) pentru R. F. Germană

Cursa de 1UU m plat seniori a tost deosebit de dtrză. Clștigăto- 
rul ei, Liviu Rossi (oraș București); 11,5 secundei

Deși a durat 
cui de handbal 
tivele masculine 
și R. F. Germane s-a consumat 
— am putea spune — în zece mi
nute. Mai precis, în ultimele zece 
minute dnd echipa noastră, care 
pină atunci jucase foarte bine si 
dăduse justificate speranțe celor 
15.000 de spectatori, a căzui lă- 
sîndu-se depășită de redutabilii săi 
adversari.

Cu alte cuvinte am trecut pe 
Ungă o frumoasă victorie inter
națională pe care — (inind seama 
de cele 50 de minute de joc cînd 
handbaliștii noștri au fost aceia 
care au condus ostilitățile — o 
meritau oarecum. Dar am pier
dut cu un... piept pe ultimii me
tri. Rezultatul in sine ne deza
măgește cu atît mai mult. Ceea 
ce ne bucură —■ și considerăm 
acest lucru mult mai important — 
este faptul că echipa noastră, ca 
ocazia celui mai greu meci inter
national susținui pină in prezent, 
s-a comportat bine, dind o valo
roasă ripostă adversarilor. Chiar 
tn primele minute cînd aproape 
fiecare atac al echipei germane Se 
termina cji înscrierea unui punct, 
am urmărit cu inima cit un pu
rice la început, dar apoi din ce 
în ce mai încrezători jocul iute, 
decis al handbaliștilor noștri. La 
fiecare gol al echipei oaspe repre
zentanții R. P. Romine au răspuns 
prompt tot cu gol. Astfel, valoroșii 
handbaliști germani s au. văzut

O fază din perioada în care înaintarea noastră a jucat decis^ 
Primind o pasă de la Telman, Stănescu și-a tentat adversarul 
rect și ‘trage ia poartă din plonjon.

cedeze
care
noștri. Acesta a fost

nevoifi să 
zității cu 
jucătorilor 
primul moment de cumpănă al jo
cului, cină echipa noastră s-a im
pus și a condus bună parte din 
timp.

Au venit însă și ultimele zece 
minute de joc. Atunci am asistat 
la cei de al doilea moment im
portant al acestei dinamice par*

In faja impetuo- 
venea răspunsul

df*

Foto L. Tibor
tide. De data aceasta cei care 
cedat au fost — spre părerea 
rău a spectatorilor — jucătorii 
din echipa R. P. Romîne.

Ceea ce a contribuit In largă 
măsură ca rezultatul, favorabil 
nouă pină atunci, 
a fost în primul

CĂLIN

au 
de

să se inversez» 
rlnd faptul c4

ANTONESCU

^Continuare. tn P_ag,



A TFINALELE SPARTACHIADEI DE VARA
(dr mare din pag. I)

la urmăDeși au pierdut pină
(15 -17), reprezentantele regiunii 
Ploești au același merit cu învin
gătoarele lor pentru dlrzenia cu 
care au jucat.

• In potcoava din stînga a sta
dionului se întreceau săritorii la 
proba de înălțime. Printre ei pi- 
teșteanul Constantin Marcuș, bă- 
căoanul Victor Mihăilă, Eugen 
Cucu (regiunea Stalin) și alții. 
Ștacheta este înălțată tot mai 

Din cei 20 concurenți înscriși,SUS.

Campioni ai

rămîn în întrecere 
și numărul acestora

la 1,55 m. 
doar 5. Dar .
se micșorează. La 1,71 m. nu mai 
rămîn în concurs decît Alexandru 
Băjeu (regiunea Craiova) și Vasile 
Fota (regiunea Oradea). Primul, 
trece la a treia încercare 1,74 m, 
înălțime care reprezentantului 
Oradei nu-i este accesibilă. Con
cursul s-a terminat. Dar Fota și 
Băjeu, nu se mulțumesc cu re
zultatul obținut, și rămîn la locul 
probei, unde, în afară de concurs 
trec amîndoi chiar 
ritură 1,77 m. Ce 
ți a, acest adversar

din prima să- 
păcat că «no- 
greu de învins

Spartachiadei de Vară
anul 1957

al sportivilor, i-a împiedicat pe/ 
Alexandru Băjeu și Vasile FotaX 
să înscrie această frumoasă per-r 
formanță printre rezultatele va-l 
feroase ale Spartachiadei... f

• Cît de „răutăcioși" pot fi/ 
aceia care continuă să învinovă-\ 
țească cinematografia noastră, căf 
ar fi prezentă numai la întrece-A 
rile de paje anvergură ne-amf 
convins în cele 4 zne ale finalelor j 
Spartachiadei, cînd operatorii stu l 
dioului de actualități „Alexandru/ 
Sahia" nu mai pridideau cu ttfatiflv 
variatelor imagini din întrecerea/ 
celor 1.300 tineri și tinere... Cîndt 
le veți vedea pe ecran? Cît de) 
curînd, ne-au promis ei... x

Vor reedita întrecerile d 
campionatele europen

Tineretului

încă nu s-au stins ultimele e- 
cowri ale campionatelor europene de 
box amator de la Praga și iată că 
Moscova se pregătește să ofere os
pitalitate unei noi confruntări pugi- 

• Colectivistului Reuf Seit Omer) listice de mari proporții. Confrun- 
r. 'tare care, de pe acum, cu mult 

înainte ca prima pereche de boxeri 
să fi meat treptele ringului 

țării și apoi, pentru că se întoarcef parcul Sokolniki, pasionează 
acasă, în mijlocul colectiviștilor,^se^e de iubitori ai „Fpnrtnh 
cu titlul de cel mai bun „trîntaș''

nu-i pare rău că a venit la Bucu
rești, din două motive: mai întîi,1 
pentru că, cu acest prilej, a vă
zut pentru prima oară Capitala

nă că în fața am
ploarei turneului 
de la Moscova în
săși strălucirea 
campionatelor de 
la Praga a înce
put să pălească...

De la stingă la dreapta: Georgeta Palade (București) 100 m plat 
senioare 13 sec.; Seit Omer Reuf (Constanța) triată categ. 62 kg.; 
Ecaterina Garlea (lași) ciclism biciclete oraș 10 km.; Rolf Grasser 
(regiunea Stalin) 100 m liber natație.

din 
ma- 

„sportului cu 
discuții aprinse 

.. pronosticuri. La 
5*1 drept vorhind, marele interes iscat 
'r de turneul de box din cadrul Jocu- 

1 rilor de la Moscova ni se pare 
r perfect justificat. Intr-adevăr, d.a- 
) că primele două ediții ale' acestei 

o/vm r\r>: iii i ooo'-ion'ir oicnnro ou

—---- - mănuși", suscită
la categoria 62 kg. Și, nu ne-arl și îndeamnă la...

CEVA MAI MULT 
DECIT O REE

DITARE

linca un campion la
L Szabo

motociclism viteză:

CLU1 21 (Prin telefon de la 
trimisul nostru). Spectatorii alu- 
țeru cifrați ' 
«ou fost din 
'Mala celor 
«oare, mai 
zlonata de 
fost de un 
Aoroape jumătate din traseu con- 
airenfii au alergat roată în roată, 
s-au avîntat cu un curaj deosebit 
în viraje, au tras puternic pe li
nia dreaptă, oferind o dispută 
suortivă pentru oare au meritai 
din plin entuziastele aplauze ale 
spectatorilor din Cluj. Au contri
buit la reușita întrecerii M. Cer
nesc u, care a condus 12 tururi 
(pi-ă i s-a rupi frina și a a- 
ban^nat), Gh. Voiculescu. Nic. 
'Buescu, 1. Olaru, H. Schneider și 
N. Popescu. L. Szabo a ciștigat 
categoric la 250 cmc. devenind 
campion, lată rezultatele te unise:

125 cmc.: 1. T. Popa (Din.) 
27'40"6 — 15 hire a 2400 m., 2. 
W Popa (Din.) 27.58.4, 3. A. Mun- 
teanu (CCA) 29226.2, 4. Tr. Ma- 
carie (Din.) 29.2622, cat, 150 cmc, 
fete: 1. J. Ujlaki (Din ) 20.43.2 — 
10 ture, 2. M, Manieartu (CCA) 
21.02.8t 3. Norma Klein (Voința) 
21.03, 4. M. ttiescu (Energ.)
21.4822, cat- 25O.aauc.T J.-Z. Szabo 
(Din.) 38.22.4 w 20 ture. 2, C. 
LVedWcu (Dbt3,3A49S. 3. Ft
'Costache (CCA\39£72. 4. Paip 
Ovidiu (Voința O. St.) 39.40; 
cat. 750 cmc. ataș: 1. 1. lonescu-pl 
•1. Gavrilă (Din.) 30226.8 — V5 
ture. 2. S. Si^on+CL MihăSescu 
'4Din.) 30.53.2, 3. 1. Tudorancea + 
J. Mătăoanu (Voața) 31.023. 4. 
C. Grigorescu+Gr, Agopian (Ea.), 
?e0 cmc.: 1 St. Iancooid (En.) 
*2 42.8 — 25 ture, V. Szabo 
(Din.) 42.56.8, 3. Gh. Voiculescu

la cîteva zeci de mii 
plin răsplătiți de obo- 
5 ore de stat în ni' 
ales de întrecerea oca- 
ultima probă, care a 
dinamism rar înlîlnit.

(CCA), 43.20.4, 4. Pompiliu lor- 
dăchescu (Voința) 44.19.4, cat. 500 
cmc.: 1. Gh. Voiculescu (CCA) 
40.22.5 — 25
(Loc) 40.2622, 
(CCA) 40.56, 
41.20.5.

(CCA)
ture, 2. N. Buescu 
3. Gh. Mormoceu

4. 1. Olaru (Din.)

EMIL 1ENCEC

mira dacă Reuf Seit Omer ca ; 
nu de mult Ion Herman (regiunea 
Stalin) campionul categoriei grea) 
la Spartachiada de iarnă va de- S r'‘orr de 
veni^ nu numai membru al uneif î ' * . 
secții de lupte, ci va intra chiar) că primele două ediții ale'acestei 
în vederile selecționerilor lotuluif competiții au ocazionat dispute cu 

dar, cum compe-J adevărat palpitante, reunind în ju- 
K'ă ■Si's Xp:!'.”8>■ -

• Mîinile delicate ale felcerițelor 
Florica Cira, Cornelia Vlad și 
Elena Hidișan din Bistrița Năsău-l fost destulei), turneul de la Mos- 
dtdui, atacante în echipa de hand-i cova se anunță sub auspicii și mai 
baJ a regiunii Cluj, prind sigure? favorabile, el reeditînd în mare 
mingea pe care o expediază cuL măsură recenta îrtrecere de la 
multă precizie în plasă. Jucă-C Zimni Stadion, 
toare de bază ale echipei, ele sînt 
legate de o prietenie trainică, 
muncesc și fac spart împreună,! 
iar la actuala ediție a Spartachia
dei, s-au remarcat în- 
„trio" de nedespărțit...

rul ringurilor de la București și 
/ Varșovia zeci de mii de spectatori, 
> care au fremătat de emoție la fie- 
/ care fază dramatică (și au

CAMPIONII DIN NOU LA 
LUCRU...

și odată 
sosiți din 
vor avea

Handbaliștii noștri au fost 
de victoriela an pas

(Urmare din pag. 1)

minutul 50 înaintarea noas-din
tră nu a mai avut aceeași finali
tate, nu a mai atacat cu aceeași 
holărire poarta lui Nou. Hirtuită 
suficient fi pină atunci, apărarea 
a cedat și ea. In plus, Sidea a 
fost, uneori, neatent. In opt mi
nute am primit trei goluri, ceea 
ce este departe de aspectul gene
ral al jocului.

Singura noastră consolare este 
aceea că am fost învinși de • 
echipă puternică, o echipă care își 
merită pe deplin locul fruntaș din 
ierarhia handbalului mondial. Teh
nici, cunosdnd foarte bine o va
rietate de scheme tactice, rapizi 
ți — ceea ce a constituit o sur
priză — cu o excelentă pregătire 

■ fizică (finalul jocului a fost su
ficient de concludent In această 
privință.1), handbaUștii vest-ger
mani au obținut o victorie, pe 
care, totuși, nu o mai întrezăreau. 
La un moment dat.

Meciul a început furtunos. In 
min. 2 ta e pătrundere a tui 
Schwenker, Nifescu comite fault

SPORTIVII TIMIȘORENI DESPRE HOTAR1RE
(Urmare din pag. /) ia

•portului de performanță i se 
deschid căi nebănuit de largi, 
în această
colegii mei de echipă credem că 
prin justa 
preconizate

privință atît eu cît și

aplicare a măsurilor 
de Hotărîre se va 

ajunge la construirea în orașul 
nostru a unui complex sportiv, în 
^accepțiunea modernă a cuvîntului, 
-complex sportiv care lipsește de 
atît timp Timișoarei, oraș cu o 
bogată activitate snortivă. Reali
zarea acestui deziderat al spor
tivilor timișoreni îi va urma, fără 
îndoială, o creștere a valorii per
formanțelor sportivilor din orașul 
nostru, ceea ce ar reprezenta, o 
-contribuție de seamă la întărirea 
mișcării sportive

Aș dori să mai precizez că în
ființarea unui club sportiv uni
versitar la Timișoara va ajuta 
Ha punerea în va'oare a bogatului 
mate- al uman ce există în cen- 
ttru) nostru universitar. Rezulta-

bescu 
să tr 
sporti 
favoa 
pent

Rominia

Vorbind mai sus 
despre reeditarea 
întrecerii de la 
Zimni Stadion, ne 
gîndeam nu atît 
la redisputarea u- 
nor meciuri care 
la timpul lor au 
„încălzit" atmos
fera din marea 
renă pragheză. 
la șansa unică 
se oferă acum 
lor nedreptățiți 
juriu de a-și do
vedi — din nou 
— superioritatea 
asupra norocoșilor 
lor învingători de 
la Praga. " 
cazul 
lui 
rio 
ian 
lui 
altora. Fiecare dintre aceștia 
cîte o 
îndoim nici o clipă că în 
de la Sokolniki vor da cu toții ran
damentul așteptat, lată deci încă 
un „atu“ care sporește interesul 
competiției de la Moscova și o 
așează — pe drept euvînt — în 
centrul atenției generale.

Este 
iugoslav u- 

lakovlevsc. al 
Sitri, al romînilor Mihai Sto- 
și Mihai Trancă, al francezu- 

Mohamed Ould și al multor 
are 

„poliță" de plătit și nu ne 
ringul

HaJianulul Ma- campi 
Tagg 
tocmai 
pugili 
fi î

Publicul moscovit — 
acelașik cu el miile de oaspeți 

toate colțurile lusnii — 
prilejul să asiste la evoluția celor 
mai mulți dintre proaspeții 
pioni europeni. Sovieticii 
ni-a la startul competiției 
pionii europeni Vladimir 
rian, Oleg Grigoriev și 
Abramov, polonezii vor veni și ei 
cu campionii continentali Kazimi
erz Pazdior și Zbigulew Pietrzy- 

^re‘ttpt^taUechi‘pefR. F.^Germa^^0^ ?,ar rorn,înii campionul 
. . , . . / „semigreilor* europeni, Gheorghes: ia căpătui unei frumoase com-\ .. , XA1 . , ,6

binații Jost egalează. Urmează oS Negrea. IntMnind adversari reduta- “ «F hlfl „vnanili «4 (1 o ȚIPVl 1.1 -
euro- 
între- 

pentru 
cutui si scorul este ae ■»—j pen-n ■ ~ « rezulta
tru echipa noastră. In min. 8 laSâ^ aicl? Firește, întîlniri dinamice, 
capătul unei frumoase acțiuniț?"™^ Iar aceasta nu
(organizată pozițional) Stănescu(ya il decît în folosul spectaculozi- 
marchează. HandbaUștii germani yfati> acestei competiții care a șl în- 
ripostează, dar continuăm să nefeepui să fie denumită în presa 
menținem avantajul. Rohe, BuZ-Asportivă de peste hotare „cea mal 
^aru'ȘtăMscu, Schwen-f grandioasă întrecere pogilistică a- 
her, Robert Wdl sînt auioru unm) matoare a anului". Ceea ce înseam- 
noi seru de goluri, așa ca in nun.’ 
22 scorul a devenit egal: 7—7., 
Două minute mai tîrziu echipa 
germană ia conducerea prin Stab
ler, dar sfîrșitul reprizei ne apar
ține și Stănescu, iar apoi Sauer 
marchează. Prima parte a meciu
lui se încheie cu scorul de 9—Si 
in favoarea handbaliștilor romini.

Repriza secundă începe bine, Ini 
ce ne privește: în min. 32 Bul- 
garu face o cursă de unul sin
gur și... scorul devine '10—8 pen-, 
tru echipa 
în minutul 
un avantaj 
scorul este 
poate ușor 
nată a fost lupta sportivă de pe 
teren. In această perioadă au în
scris pe rînd: Schwenker, R. Will; 
Nodea, R. Will, Telman, R. 
Bulgaru, Bulgara, R. Will, No
dea, Bernhardt și Porzner. ~ 
opt minute înainte de terminare' 
scorul este egal: 15—15. Și aci. 
echipa oaspe forțează victoria. ■ 

Marchează pe rînd: R. Will, Stab
ler și Porzner. Scor final: 18—15 
în favoarea echipei R. F. Ger
mane. Este de notat ‘aptul că 
echipa R. F. Germane a benefi
ciat de 5 lovituri de la 14 m pe 
care le-a transformat, în timp ce 
echipa noastră a avut 2 lovituri 
din care a și ratat una!

Arbitrului Bertil Westblad (Su
edia) i s-au aliniat următoarele 
formații:

R. P. Romtnă: Sidea — Zahari, 
N1ȚESCU, Balaes, Donca, TEL- 
MAN-STANESCU’ Jost. Wagner, 
SAUER. BULGARU. Au mai iu- 
cat Nodea și Moser

R F. Germană: Nau — BERN
HARDT Tiemonn. Hansch, Lietz, 
Ruff-Rohe. PORZNER P WILL, 
SCHWENKER. STABLER.

și Robert Will transformă lovitura 
de La 14 m. acordată de arbitru) 
De la centru mingea este purtată

cam- 
vor aii- 
pe cam- 
Enghiba- 

Andrei

ta jun 
latului 
Abr 
pionat 
vut d

,semigreilor" europeni, Gheorghe
ȘI TINERII AU UN CUVINT DE 

SPUS

rara î 
nu s- 
vreo 
ceasta 
cova
St adio 
dat 
cred 
poziti

< bill, capabili oncmd adevevata ploaie de golurt. Pe' „- - • - - -- ■ ■ • —( campionii
■ peni vor trebui să se 
V buințeze la maximum 
f a forța victoria. Ce va

rind Schwenker, Sauer, Tiemann,) l^^‘surJ,r*z\ 
Bulgara, Sauer înscriu. Au trecui^
doar 5 minute de la începutul jo
cului și scorul este de 4—3 pen-^

Multe din țările care și-au anun
țat participarea la întrecerile de 
box de la Moscova vor prezenta 
în cuprinsul formațiilor multe mu
me noi, necunoscute în arena in
ternațională. Departe de a însem
na un motiv de liniște pentru 
„corifei", participarea tinerilor pu- 
giliști ridică probleme în plus pen
tru aceștia. Să nu uităm că la Ptra- 
ga tocmai tineretul a produs cele 
mai mari surprize. Intr-adevăr, ci
ne s-ar fi gîndit ca în cadrul cate
goriei semiușoară, unde evolua

deoseb 
regul 
alte 
ampl 
de ni 
pectar

Moscova va găzdui
partida de

o pasionantă reva

Turneul 
Jocurilor 

iprietenești 
campionat

de rugbi din cadrul 
sportive internaționale 
are valoarea unui „mic 
european", prin parti- • 

cinci echipe naționale : 
vedea cît de înverșu.y^ Franței, Romîniei, Cehoslova

ciei, Italiei și Țării Galilor, dintre 
cele mai puternice în Europa. Se 

WUl,/mai scontează în plus și pe pre- 
, zența unor formații germane, aus- 

traliene și poloneze, care vor com
pleta buchetul „așilor". Competi
ția se va desfășura sistem turneu. 
Programul primei zile — 31 iulie 
— a și fost alcătuit astfel : Romî- 
nia—Italia și Cehoslovacia—Țara 
Galilor.

Punctul culminant al programu
lui îl va constitui desigur disputa 
Franța — Romînia, partidă care 
opune două echipe, cotate în a- 
ceastă ordine ierarhică drept pri
mele pe continent. Dornice de a 
reedita întîlnîrea de neuitat care 
a avut loc la 19 mai la București 
ambele echipe se vor strădui să 
realizeze un joc superior, în mă
sură a stîrni entuziasmul spectato
rilor moscovit!. Ritgbiștii romîni au

R. P. Romine. Pină
52 avem de două ori
de două goluri și

de patru ori egal! Sef ciparea aîn măsură să 
vor fi dintre cele 
cetățenii Timișoa-

tefe, singurele 
locul vorbelor, 
mai rodnice și

se vor putea mîndri cu ele Irei

CONSTANTIN FLORESCU 
Jucător în echipa de fotbal 

Știința Timișoara

„Cupa regiunii București” 
la ciclism a luat sfirșit
Ieri s-a încheiat competiția cicliști 

,,Cupa regiunii București”. Ultima e- 
tapă a revenit, la cat. avansați, ci
clistului D. Mocanu (Giurgiu), iar 
la semicurse alergătorului D. Ro
taru (Comb. C.C.A. + Dinamo).

In clasamentele generale situația 
se prezintă astfel:

Avansați (individual): 1. 
tantin (Progresul), 2. V. 
(Voința), 3. A. Volșeanu 
echipe: 1. Combinata I;
(individual): T. Mia din (Energia), 2. 
D. Rotaru (Comb. C.C.A. 4-Dinamo), 
3. M, Vișan (Energia); echipe: 1. E- 
nergia I.

D. cons- 
Cobanciuc 
(Energia); 

Semicurse

GH1UZELEA (R.PR) 
văzut de NEAGU

unde ambele echipe depla- 
formațiile naționale, vom a- 
la una din cele mai pasio- 
revanșe, sportive ale anului.

realizat in ultimii ani un mare salt 
calitativ. Ei sînt la ora actuală de 
o valoare toarCe apropiată de cea 
a francezilor, lată de ce la Mos
cova, 
sează 
sista 
nante
Măiestria unui jean Prat, Gerard 
Dufau, Celaya. Bar’.he, Vannier, 
Moraru 'on seu Pen iu. Pireălă-

și cel 
neulul 
sului 
propa 
de s
noscu 
drago 
de a 
mai
dintre 
ma d 
de ru 
vedea 
întreri 
tr-ade 
în U 
joacă 
păt u
se ani 
perspe

Si f 
rile a 
tic va 
tru fri



A luat sfîrșit Tirol
21 (prin 
desfășurat

telefon}.
a IV-a 

al Ingo-

ciclist al Iugoslaviei

e
a

b mecial de tir de la Haaovra!

R. P. Romînă (juniori) — R. F. Germana (juniori) 1-163 h. 32:55 ; 2. R. D. Germană 63 
fi. 32:56; 3. Belgia 63 h. 37:44; 
4. Austria 64 h. 08:59 ; 5. R. P. 
Polonă 64 h. 27:39; 6. R. P. Ro- 
rrrfnă 65 h. 18:00; 7. R. P. Un
gară 66 h. 37.46.

BELGRAD 
l Sîmbătă s-a 
etapă a „Turului ciclist 

I sfaviei", pe un traseu în circuit. 
In jurul Belgradului. Victoria a 
revenit belgianului VIoebergt 

I Duminică alergătorii au luat 
startul în ultima etapă a compe
tiției pe ruta Belgrad — No- 
vîsad — Belgrad (150 km.). In 

lultimul act al întrecerii lupta s-a 
.dat în special între cicliștii for
mațiilor Iugoslaviei și R. D. Ger- 

.mane care erau despărțite în cla
samentul general pe echipe doar 
Ide o secundă. Pînă la sfîrșit re
prezentanții R.P.F. Iugoslavia și-au 
menținut acest atit de mic avan- 
,taj și au cucerit primul loc în . 

dar care permite boxerului &să se (clasamentul general al competiției, 
claseze la sfîrșit pe un loc mult I Etapa a fost cîștigată de austriacul 
mai apropiat de valoarea sa rea- \ Durlacher cu timpul de 3 h. 53:31. 
iă decît într-o competiție cu Ca-Z Cicliștii noștri au sosit odată cu 
racter eliminatoriu obișnuit. Aces- Iplutonul masiv și au fost crono- 
tea fiind „punctele de plecare", nu/metrați cu 3 h. 55:15. 
ne rămîne acum decît să așteptăm) Clasamentul general ale 
desfășurarea întrecerii, cu convinge-Cfiției arată astfel: 
rea că ele își vor merita pe de-J individual: 1. Trefflkh 
plin locul de frunte pe care îl de-S Germană) 20 h. 57:31; 2.__ ___
țih In ansamblul Jocurilor sporii->(lug.) vo h. 57:31 ; 3. Masha (Aus- 
ve internaționale prietenești. \fria) 2| h 58:49 .I2. Braharu

MARIUS GODEANU /2i h. 19:44;... 20. P. Gane 21 h.
-------- -------------------------------------- / 33:22 32. N. Pekaru 22 b. 

24:54.
Echipe: 1. R. P. F. Iugoslavia

la Moscova 
Praga ?

de-a lungul precedentelor ediții, 
la turneul de box din cadrul Jo
curilor sportive internaționale pri
etenești, concurentul nu era eli
minat din competiție la prima în- 
frîngere, ci după două infringed. 
Este o măsură oarecum originală.

I

0 încercare izbutită X
Meszaros Alexandru

32.

com pe-

(R. D. 
Levacic

De pe pistele 
de atletism 
ale lumii

• La Londra, atletul englez Ibbot-
son a obținut un nou record mon
dial pe o milă : 3:57,2. Vechiul re
cord a aparținut australianului John 
Landy cu - - - - -
to are s-au 
Jungwirth 
3:594.
• Zilele

nirea atletică dintre reprezentativele 
orașelor New York și Londra. Vic
toria a revenit atleților americani cu 
94—€1. Iată citeva rezultate : 100
yarzi ; Sime 9,5 ; 440 yarzi : Jenkins 
47,4; 3000 m. obstacole : Shirley
(L) 8:51,4 ; U0 m. g. Gilbert 13,9 ; 
prăjină : Bragg 4,57 m. Cele mai mari 
surprize au fost înfrîngerile campio
nilor olimpici americani Oerter și 
Conolly. La disc Ellis (Londra) a a- 
runcat 53,73 m. intrecîndu-1 pe Oer
ter (New York) care aruncase 52,54. 
La ciocan Hall a aruncat 63.G8 m. 
urmat de Conolly 62,64 m.
• Duminică după amiaza la Mos

cova atleții sovietici Stepanov și Po
liakov au obținut 2,95 m. ia săritura 
in înălțime.

3:58,9. Pe locurile urmă- 
clasat Delaney cu 3:58,8, 
cu 3:59,1 și Wood cu

trecute a luat sfîrșit întîl-

HANOVRA 21 (prii^, 
telefon). Sîmbătă și 
duminică s-a desfă
șurat la Hanovra 
(R.F. Germană) în
tilnirea de tir între 
reprezentativele de 
juniori ale țării noas
tre și Republicii Fe
derale Germane. Deși 
au întîlnit o echipă 
foarte puternică ti
nerii noștri trăgători 
au obținut un onora
bil rezultat de ega
litate: 1—1.

Sîmbătă a avut loc 
proba combinată. Ju
niorii romîni s-au do
vedit mai bine pre
gătiți și au obținu' 
atît primele trei locuri 
în clasamentul indi

vidual cît și victoria 
pe echipe. Cel mai 
bun rezultat a fost 
obținut de Ion Vă- 
caru (594 p.). El a 
fost urmat în ordine 
de Ion Giuglan 593 
p., Rodica Năstase 
591 p., P. Klingner 
(R.F G.) 590 p., Wig- 
ger (R.F.G.) 589 p., 
M. Străoanu 588 p., 
etc. In urma acestor re
zultate echipa noas
tră a obținut 2366 p., 
iar R F. Germană 
2346 p. R.P.R.— 
R.F.G.: 1—0. Dumi
nică s-a desfășurat 
a doua probă din 
concurs, armă liberă 
calibru redus 3x40. 
De data aceasta cele

MOTOCROSIȘT1I SOVIETICI 
CONCURSUL

mai bune rezultata 
au fost obținute de 
sportivii germani. Pe 
locul I s-a clasat 
Peter Klingner (R.F. 
G.) 1155 p., urmat
de Ion Văcaru 1151 
p. (398-384-369), Ber
nard Klingner (R.F. 
G.) 1148 p., Zahrin- 
ger (R.F.G.) 1141 p.. 
Wigger (R.F.G.) 1140 
p., M Străoanu 1132 
p. (393-384-355), Ro
dica Năstase 1131 p. 
(394-385-352), Ion 
Giuglan 1117 (391-

383-343). Pe echipe: 
R. F. Germană 4584 
p. — R.P. Romînă 
4531 p. Și astfel sco
rul a devenit egal : 
1 — 1.

AU CÎȘTIGAT
DE LA RIGA

4. Finlanda 16 p„ 5. Letonia 15 p.^ 
6. Estonia 15 p., 7. R. P. Bul
garia 11 p., 8. R. P. Romină iO 
p., 9. Bielorusia 7 p., 10. R P. 
Polonă 6 p., 11. R.P. Ungară 6 
p., 12. Lituania 5 p., 13. Austria 
4 p.

Cea mai bună comportare — 
dintre sportivii noștri — au avut-o 
AL Huhn (pe locul 3 la clasa i75 
cmc.), Gr. Bereny (locul 3 ,a 
clasa 250 cmc.)' Gh. Ioniță (locul 
4 la clasa 250 cmc.) și Dănescu -r_ 
Huhr. (locul 6 la cat. ataș).

j Campionatul de mare fond pe Dunăre

1 să iasă 
moscutu) 
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:pe>r imen
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ovietice. 
anta ca 
Irul tur- 
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Toate informațiile erau favora- 1 
bile și-l recomandau pentru lotul 
reprezentativ. Fusese urmărit în f 
jocuri de mai multe ori și lăsase v 
o impresie bună. Totuși, selecțio- ( 
nerii stăteau la îndoială- va cores- ) 
puride oare așteptărilor sau 1_ .
In general, toți selecționerii sini) < j

foarte circumspecți. Lucru expH-\c^mPfonai*^iU. _mare. ,'on^ ?e 
cabu: ei au o mare răspundere,.- - - ■ ■

Pină la urmă curajul a triumfat Xa ^umas doar... o fuga de cal pe 
și odată cu el și valoarea, lncer- (care o vom parcurge (nr
carea a izbu'it în meciul RomîruaX™). Semnele apropudei debarcan

1 TULCEA 21. (Prin te,don de la tri- 
ic<>_ imisul no6tru). Am ajuns in inima 
nu? (Deltei la Tulcea, care reprezintă 

''ultimul popas înaintea încheierii

Dunăre. De aici și pînă la Suiina

'care o vom parcurge miine (nr.

tJ

se văd pretutindeni. Pe vasul J. 
L. Caragiale" se revizuiesc mași
nile pentru drumul greu împotriva 
curentului înapoi spre Galați. Nea 
Mitică Zamfir, 
magazioner își pregătește notele 
justificative în timp ce persona
lul șalupelor începe să regrete 
grabnica despărțire de vesela com
panie a canotorilor.

In ceea ce-i privește pe canotori 
ei își continuă drumul fără ca obo
seala celor aproape 600 km par
curși pină acum să-și spună cu
vin! ul. Trebuie avut in vedere fap
tul că, în anul acesta Dunărea 
scăzută are un curent mult mai 
lent ca în trecutele ediții și se 
.lasă străbătută mult mai greu.

vrednicul nostru

să regrete

V-
B—Poicrua B și lotul reprezen-(înaintea ultimului act al cursei, 
tativ s-a îmbogățit cu încă un ele
ment valoros.

Meszaroș Alexandru — pentru (din comun i-ar putea împiedica 
că de el este vorba — reprezintă jpe Harafambie Bntelchin și llie 
una din acele încercări reușite și jCozlov de la Flamura roșie să 
cu perspective pe care fotbalul ^îmbrace tricourile de campioni la 
le oferă cu oarecare zgîrcenie.

A început să joace fotbal cu
11 ani în urmă. „Ochiul' care
l-a descoperit pe un teren viran

,,epilogul“ este de acum cunoscut. 
Doar o întîmplare ieșită cu totul

sau pe eanoișlii de la C.S.A. 
âștige proba respectivă.

fel, titlul de campion la 
, ______ j___  ____ ____ pe echipe va reveni mai
diafg^Mur^ ajost ’ Simi Deutsch ca sigur reprezentanților Fla-
antrenorul echipelor de pitici (murii roșii care au oferit un exem- 
și juniori ai colectivului R.A.- (piu de ceea ce înseamnă o adevă- 
T.A. De la pitici a trecut la juni- (rată echipă. Ei s-au sprijinit reci- 

“ ~ ‘ 'proc.în-permanență.iar victoria lui
. JButelchin și Cozlov absolut în 

pos: (toate etapele de pină acum repre- 
e SI ^zintă și ea un rod al acestei cola- 

— i-ar olăcea ihorări.
extrema, areap- l Cit despre ultimele două etape, 
indiferent. iniei o surpriză. Caiaciștii Butelchin 
prima echipă a șși Cozlov le-au cîștigat ca de- 
în categoria A (obicei. La canoe, în schimb, etapa 
mult timp, pen. jisaccea—Tulcea a fost ciștigată 

fit or nJpr.a*. I z/z» z>z.A

caiac 
/ să

1 caiac

ori și în 1953 este promovat în 
prima echipă a colectivului din Tg. 
Mureș, jueînd pe același i 
(inter dreapta) in care jucase și 
la pitici, și la juniori, deși — cum 
ne spunea odată 
mai mult să joace 
ta sau stingă —

Promovarea In 
coincis cu debutul 
Dar cuci n-a jucat 
tru că în anul următor a plecat I ge echipajul Flamurii roșii care 
militar și și-a continuat acttvila- '. .. - , r,. _ .. .a avut ambiția să intre primul întea sportiva la DinamoTg. Mureș, f
în categoria C. Aici s-n a jir mat y 
din ce în ce mai mult, intrind încăy 
tie atunci In vederile selecțione- ( 
rilor. După terrmnarea stagiului \ ln4Î|ni»*î întomotifl
militar, Meszaroș a revenit la ve-i llllIIIIUl IIIICI liUțlll
chiul său colectiv, de data aceas- \
ta Cu nume nou: Recolta, apoi / AZi LA LUBL1N. MECIUL 
Energia Tg. Mureș, și de aici a/DINTRE TINERII FOTBALIȘTI 
urcat primele trepte ale consacră-*----------  —---- - — ----
rit. Meciurile cit Polonia (B),
Grecia (B) și U.R.S.S. (B) l-au _____ __ _____ ,
făcut remarcat ca un element de /internațională de fotbal dintre se

rie perspectivă, unul yecționatele de tineret ale R. P. 
Romîne și R. P. Polone.

C AZI LA LUBLiN. MECIUL

ROMINI SI CEI POLONEZI.
' Astăzi are loc în localitatea 
Lublin (R. P. Polonă) întilnirea

valoare și
din jucătorii care prin simula lor /Rornîne și R. P. Polone. 
alură sau prin simplele lor mișcări ^ENERGIA ARAD — RABOTNIKI 
arată că „au ștofă" (le fotbalist 
Calitățile lui tehnice, fizice și mp-
rale au determinat ca Meszaroș ( peste 7.000 de spectatori care. au 
să fie selecționat în echipa de jumplut pînă fa refuz terenul Piro- 
tineret care va participa curînd (greșul, au plecat satistăcuți de 
la turneul de fotbal de la Moscova, 
în cadrul Jocurilor sportive i~- 
tineretului.

Modestia, rîvna și seriozitatea 
lui Meszaroș Alexandru constituie 
o garanție că el nu va înseta aș
teptările și speranțele.

SKOPLJE, 3—2 (2—1)
ARAB 21 (prin telefonCei

vJ, Jcalitatea jocului dintre echipa lo- 
a/ețcală Energia și formația iugo

slavă Rabotniki Skoplje, precum 
și de 
dani, 
scorul de 3—2 (2—1).

Deși a fost condusă prin go’ul 
înscris de Matovici echipa noastră 
a preluat inițiativa, reușind să

comportarea jucătorilor ară- 
care au cîștigat meciul cu

Rezultatele 
miine pentru

tehince ie veți afla., 
întreaga cursă.

V. ARNAUTU

CAMPIONATELE
LV GOI 21 (prm telefon de la 

trimisul nostru). Simbătâ șt du
minică au continua! la Lugoj în
trecerile din cadrul campionatelor 
republicane de juniori la notație. 
Disputa a continuat și in aceste 
zile între înotătorii bucureșteni și 
clujeni, care s-au dovedit cei mai 
bine pregătiți. O bună impresie a 
făcut înotătorul Ștefan 
dru (Progresul București) care in 
proba de 200 m. bras a realizat 
un nou record R.P.R. ia juniori 
cat. 11-a cu timpul de 2:527, Re
zultate frumoase au mai obținut 
Margareta Wittgenstein, Șt. Kro
ner (ambii din București) și Se- 
reday Nagy (Voința Tg. Mureș).

lată acum rezultatele tehnice: 
200 m. bras juniori 
Nagy (V. Tg. M.) 3:05B; 
Rinea (FI r. Buc.) 3:07B: 
Drotleff (E. Sibiu) 3:097; 
m junioare cat 1: 1. S.S.T. 
rești 5:37)5; 2. CCA 5:397;
Flamura roșie Lugoj 6:22,4; 4x100 
m. mixt juniori cat. 1: Știința 
București 4:545; 2. Progresul Bucu
rești 5:12fl; 3. Locomotiva Cluj 
5:20,6; 400 m liber junioare cat. 
If: IngTid Rothe (Șt. Buc.) 5:53,6;
2. H. Rotsching (FI. r. Lugoi) 
6:062; 3. Veronica Dodan (Șt. 
Buc.)6:212; 100 m. spate juniori 
cat. 11: 1. L. Daroczi (Loc. Cluj) 
1:145; 2. E. Voicu (Progr. Buc.);
3. C. Mocanu (Loc. Buc.) 1:222;
100 m liber junioare cat. I: 1 M. 
Wittgenstein (Șt. Buc.) 1:13,4; 2. 
A. Waehter (Șt. Buc.) 1:152; 3. 
Viorica Mathe (Loc. Cluj) 1:17,8; 
400 m. liber juniori cat. I: N.
Toth (Loc. Cluj) 5:072; 2. Șt. 
Kroner (St. Buc.) 5:08,6; 3. C. 
Ciorbă (CCA) 5:152; 200 m. bras 
junioare cat. II: 1. I. Orosz (Șt. 
Cluj) 3:21,1; 2. FI. Rambosek 
(Șt. Buc.) 3:22,0; 3^4. E. Boros

Alexan-

cat. II: 1. S.
2. T.
3. G. 
4x100 
Bucu-

3.

egaleze prin Ierger și să-și mă
rească avantajul prin Ristin. In 
repriza secundă jocul s-a echili
brat, oaspeții egalează prin ler- 
novschi, iar cu 20 minute înainte 
de sfîrșitul meciului Petica înscrie 
golul victoriei.

S-au remarcat Buzeșan, Dușian 
și Ierger de la învingători, Pe- 
trovschi, Teodorov și Matovici de 
la oaspeți.

St. Weinberger 
corespondent 

ORADEA — SE- 
ARMATEI SIRIE

NE 2—1 (0—0)
ORADEA 21 (prin telefon! Do

rinței iubitorilor de fotbal din lo
calitate de a vedea mai ales 
acum cînd fotbalul nostru se află 
In vacanță oficială, un joc de ca
litate, i-a răspuns întîlnirea des
fășurată azi intre Progresul și Se-

PROGRESUL 
LECȚIONATA

RIGA 21 (prin telefon). Peste 
300.000 spectatori s-au înșiruit ieri 
la Riga pe traseul concursului in
ternațional de motoerps. Întrece
rile care s-au ridicat la un înalt 
nivel tehnic au scos în evidență 
buna pregătire a sportivilor so
vietici care au cucerit detașat pri
mul loc. Motocrosiștii noștri au 
ocupat un loc (8) sub posibilitățile 
lor.

Clasamentul final al întrecerii 
pe echipe arată astfel:

1. U.R.S.S. 34 p.. 2. R.S.FS.R. 
28 p., 3. R. Cehoslovacă 18 p..

DE NATAȚIE ALE JUNIORILOR
(Loc. Ctuj) 3:223 si E. Te.eki 
(Șt. Cluj) 3:223; 4x100 m. liber 
juniori cat. II: 1. Progresul Bucu
rești 4:46,2; 2. Progresul Cluj 
5:012; 3. Locomotiva Cluj 5:01 B; 
100 m. bras juniori cat. 11: /. 
S. Nagy (V. Tg M.) 1:26fi; 2. 
W. Anton (CCA) 1:27,4; 4x100 m 
junioare cat. 11: 1 Știința Bucu-

M. WITTGENSTEIN
rești 5:263; 2. CCA 5:43fi; 3. SST 
București 5:467; 4x100 m. mixt 
junioare cat. I-a: Știința București 
5:457; 2. Locomotiva Cluj 5:58,6; 
3. SST București 6:142; 100 m.
fluture junioare cat. II: /. 1
Rothe (Șt. Buc.) l:29fi; 2. V. Do
dan (Șt. Buc.) 1:36fi; 3. H. Rot
sching (FI. r. Lugoj) ‘1:383; 400 
m. liber junioare cat. I: 1. M. 
Wittgenstein (Șt. Buc.) 6:10,6; 2. 
V. Mathe (Loc. Cluj) 6:22,7; 3. 
N. Ștefănescu (SST Buc.) 6:25,0; 
100 m lrber juniori cat. 1: C. 
Ciorbă (CCA) 1:02,3; 2. S. Kroner 
(Si. Buc.) 1:03,0; 3. N. Toth
(Loc. Cluj) 1:04.6; 100 m. fluture

juniori cat II: 1. E, Voicu (Prag. 
Buc.) 1:163; 2. N. Szabo (Loc. 
Cluj) 1:30,5; 100 m. bras junioare 
cat. I: 1. E. Nagy (Prog. Cluj) 
1:30,7; 2. L. Nedelea (Prog. Buc.) 
1:33,3; 100 m. fluture cat. l-a:
1. Șt. Kroner (Șt. Buc) 1:11.0, 
RECORD R.P.R. JUNIORI CATE
GORIA l-a EGALAT; 2. V. Budai 
(V. Tg. M.) 1:17,4; 200 m. b-as 
juniori cat. I: /. St. Alexandru 
(Prog. Buc.) 2:52.7 RECORD 
R.P.R. JUNIORI CAT. II (v. r. 
era de 2:53,2, aparținea aceluiași 
înotător); 2. P. Chețan (SST Buc.) 
2:582.

Iată rezultatele înregistrate du
minică după amiază : 400 m. ju
niori II ; 1. I. Voicu (Prog. Buc.ț 
5:15,6; 2. L. Daroczi (Loc Ciuj) 
5:31,4; 100 m. junioare II: J, 
E. Banfi (Loc. Cluj) 1:21.6; 2. L 
Csordas (Loc. Cluj) 1:25,1 ; 100 
m. bras juniori I : 1. Al. Ștefan 
(Prog. Buc.) 1:18,8 record repu-, 
bl lean de juniori cat. a H-a. (Vew 
chiul record de 1:20,3 îi aparțineai^
2. P. Chețan (S.S.T. Buc.) l:19,5j 
200 m. bras junioare II: 1. Ej 
Nagy (Prog. Cluj) 3:13,3; 2. M. 
Wittgenstein (St. Buc.) 3:19.6; 
4x100 m. juniori 11.- I. Progresul 
Buc. I 5:29,2; 2. Progresul Buc. 
II 5:51,9. La săriturile de la tram
bulină primele două locuri au fosf 
ocupate de: băieți: 1. Gh. Ban>i 
(En. Sibiu) 94,63 p.; 2. A. Rotto 
man (Rec. Buc.) 88.56 p.; fete: 
1. El. Gheorghe (S.S.T. Buc.) 
52.64 p.; 2. E. Schneider (En. 
Sibiu) 46,58 p.

G. NICOLAESCU

î^onospoit

echipelor noastre
lecționata Armatei Siriene.

încă din primele minute oaspeții 
se dovedesc a fi foarte periculoși 
în atac și doar forma excelentă 
a portarului orădean Gebner îm
piedică pe atacanțîî sirieni să 
deschidă scorul. Oaspeții au jucat 
foarte bine prima repriză cînd 
fotbaliștii orădeni abia au reușit 
să facă față repetatelor lor atacuri. 
La reluare însă, gazdele își revin 
și reușesc șă înscrie chiar din 
primul minut prin Pop care reia 
cu capul fa un corner. încurajați 
de acest gol, fotbaliștii orădeni 
atacă continuu și în minutul 52 
ei ridică scorul 1a 2—0 prin Kiss 
care marchează dintr-o acțiune 
personală. Sirienii reduc din scor 
abia în minutul 75 cînd înscriu 
prin lusuf. A arbitrat Al. Toth 
din localitate 7. Singer

corespondent

Iată cum arată un buletin Pitfa 
not?ort '••t 12 rezultate exacte lai 
concurs^ nr. 29 (etapa din 21 iuli^ 
1957): fi

I R. P. Bulgaria A — U.R.S.S.
A. (pronostic la pauză) g

II R. P. Bulgaria A — U.R.S.S.
A (pronostic final)

III. U.R.S.S. B. — R. P. Bulga- | 
ria B (pronostic la pauză) ’’sț?

IV U.R.S.S. B, — R. P. Bulga
ria B. (pronostic final) I

V. R. D. Germană (pină la 20 .4, 
ani) — R. Cehoslovacă (pînă la V 
20 ani) 3,

VI Lokomotive Leipzig — Hon*
ved Budapesta X

VII Chemie Wolfen — Lokomo- <■ 
tive Stendal

VIII Hatvani V.S.E. — Salgotar-
Jani vasas (Cupa de Vară R.P.U.))

IX Egri S. C. — Perecesi -Bany- i
asz (Cupa de Vară R.P.U.) j

X Budafoki E.M.T.E. — Szali-
t8k (Cupa de Vară R.P.U.) «

XI. Csepel Auto — V.K.S.E.
(Cupa de Vară a R.P.U.) 1

XII Ozdi vasas T.K. — Bule 
kailjai Banyasz (Cupa de Vară 
R.P.U.) *

La acest concurs fondul de premift 
a fost de aproximativ 1,666,90



din noti învingătoare m 
cu reprezentativele R. P. Ungare
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r Deși a avut o desfășurare ase
mănătoare cu cea de vineri, reu
niunea de volei de sîmbătă des
fășurată la orașul Stalin a fost 
foarte interesantă și a plăcut în 
primul rînd datorită jocului sigur, 
frumos, precis, practicat de spor
tivele noastre și în al doilea rînd 
luptei epuizante și a emoțiilor 
create de comportarea formației 
noastre masculine. Reprezentativa 
feminină a Romîniei a prestat din 
nou un joc bun, manifestîind o 
formă superioară care ne dă 
dreptul să sperăm la performanțe 
valoroase la Jocurile de la Mos
cova. Fetele noastre au cîștigat 
cu 3—0 (la 3, 10 și 7), într-un 
meci în care au avut în perma
nență inițiativa și au dominat ca
tegoric. Pasele precise și variate, 
acțiunile de atac în forță sau 
su-prinzătoare, blocajul prompt și 
apărarea sigură din linia Il-a, 
toate acestea au creat superio
ritatea formației romîne. In plus, 
este absolut necesar să subliniem 
atenția permanentă, combativita
tea constatată pe parcursul între
gului meci, elemente care, fără în
doială, au pus în valoare toate 
calitățile jucătoarelor noastre. Di
ferența de scor exclude necesita-’ 
tea descrierii desfășurării meciului 
și chiar remarcarea în special a 
vreuneia din cele 10 jucătoare 
care au evoluat (Sonia Colceriu, 
Tinela Pleșoianu, Rodica Sădeanu, 
Doina Ivănescu, Natalia Cernat, 
Ana Păunoiu, Lia Vania, Ana 
Susan. Adriana Honet, - Florina 
Teodorescu).
JOCUL ECHIPEI MASCULINE 
A ROMÎNIEI ESTE CONTRA

INDICAT.. BOLNAVILOR DE 
NERVI I

Spre deosebire de meciul fete
lor, întrecerea echipelor masculine 
a fost foarte echilibrată, deschisă 
oricărui rezultat Jucătorii romîni 
au făcut încă odată dovada nesi
guranței lor, fluctuațiilor neobiș
nuit de mari de la set la set sau 
chiar in cadrul aceluiași set. Evo
luția scorului este concludentă în 
acest sens. Echipa Romînie; a 
cîștigat primul set la 7, al doilea 
a fost condusă cu o—10. 7—12, 
a egalat la 13 și a pierdut la 
14. Al treilea set l-a cîștigat la 
1 (!) pentru ca în al patrulea să 
conducă cu 5—1, 7—2. 10—6,
14—9 (!) și să piardă Ia 14... 
In setul decisiv, voleibaliștii ma
ghiari au condus de la început 
și au avut la un moment dat 
12—6, apoi 13—9. dar victoria a 
revenit reprezentativei Romîniei 
cu 15—13 ! Voleibaliștii noștri au 
fost atît de inconstanți încît pe 
bună dreptate urii spectatori afir
mau că ' dacă nu vrei să suferi 
de nervi e bine să eviți meciurile 
echipei noastre masculine. Cauza 
scăderilor de valoare ? Lipsa de 
atenție, de concentrare din partea 
jucătorilor, care uneori par plicti-

reprezentativei Romîniei

• Campionatele mondiale lemhUne 
de handbal redus se apropie de 
sfirșit. La 19 iulie s-au disputat se
mifinalele. Echipa R. Cehoslovace a 
învins Germania cu 10—4 (S—2), iar 
R P.F. Iugoslavia a întrecut Dane
marca CU 10—7 (4—3).

• Intr-un meci internațional de 
handbal desfășurat ta Leipzig echi
pa de juniori a K.D. Germane a în
vins selecționata juniorilor din R.P. 
Polonă cu scorul de 18—12 (18—5).

• La Brno. reprezentativa de box 
a Cehoslovaciei a întrecut R.F. Ger
mană cu 12:8.

q Inotătoarea sovietică’ Voog a 
obținut un excelent record al 
U.R.S.S. în proba de 100 m liber: 
1:06.1.

• La Rentligen (R. F Germană) e- 
chipa de polo a RP. Ungare a între
cut R. F. Germană cu 4-2.

• La Milano a luat sfirșit întâlnirea 
de tenis dintre reprezentativele Ita
liei și Suediei contînd ca semifinală’ 
a zonei europene a Cupei Davis. Te- 
nismenii italieni au cîștigat cu un 
scor categorie *—I. In întâlnirea dintre 
selecționatele Marii Britanii și Bel
giei. ten temenii englezi conduc după 
ckxij zile eu 2—1. 

siți și lipsiți de orice elan, ele
mente care duc în mod categoric 
la scăderea potențialului forma
ției. Echipa R.P. Ungare fără 
a beneficia de jucători de mare 
valoare, a făcut un meci bun, în 
care judicioasa folosire a princi
palilor trăgători, blocajul bun și 
sigur ca și apărarea excelentă din 
linia Il-a au făcut ca deseori 
jocul să fie la discreția volei
baliștilor maghiari, dintre care 
s-au remarcat Prouza, Kover, și 
Tatar. De la noi s-au ridicat 
peste ceilalți Roman, Rusescu și 
Fieraru, ultimul fiind o plăcută 
surpriză. Bun arbitrajul prestat 
de polonezul Zwerjanski.

D. STANCULESCU

Campionatul mondial 
studențesc de șah

Echipa de șahREYKJAVYK 20. Echipa de șah 
a studenților romîni care parti
cipă la campionatul mondial din 
Islanda a întîlnit în runda a 8-a 
echipa studenților din Ecuador. 
Victoria a revenit șahiștilor ro
mîni cu scorul de 3—1. Cu o zi 
înainte echipa noastră a avut ca 
partener echipa Angliei, dar ma
joritatea partidelor au fost între
rupte și nu se cunoaște rezultatul 
final. Iată și alte rezultate în
registrate în ultimele două runde: 
R. P. Bulgaria — R. P. Ungară 
3 'h " - -
*/2 --
4-0;
2 Vî — ’/î (o partidă întreruptă): 
R. P. Bulgaria — Anglia 2 '/2 — 
1 */2; Danemarca — Suedia 2 'h 
— 'A (o partidă întreruptă); 
U.P.S.S. — R. Cehoslovacă 2 '/2 

întreruptă);

Bulgaria — R. P. Ungară
— >/2; S.U.A. — Suedia 3 
'/2; U.R.S.S. — Danemarca 
Islanda — R. D. Germană

— */2 (o partida
S.U.A. — Finlanda 2—0 (o par
tidă întreruptă).

în clasament continuă să con
ducă U.R.S.S. eu 26 */2 puncte, 
urmată de R. Cehoslovacă cu 21 

puncte. (Agerpres).

Netă victorie a echipei U. R. S. S. 
in meciul cu R. P. Bulgaria: 4-0

u.r.s.s.:I
 U.R.S.S.—BULGARIA 4—0 (2—0)

Sofia — stadionul „Vasil Lews- 
ki”; timp excelent; spectatori 
45.000.

Arbitru: Dumitru Schulder bun, 
la tușe M. Cruțescu, M. Segal 
(R.P.R.)

Raport de cornere: 10—5 (6—3)
pentru U.R.S.S.

Au marcat: min. 40 strelțov, 
min. 43 Ilin, min. 56 Strelțov, min. 
61 Isaer.

Formații: U.R.S.S.: lașin—O- 
goncov, Krijewski, Kuznețov— 
Veinov, Netto—Tatușîn, Isaev, Si
monian, Strelțov, ilin (din min. 
69 Fomln).

R.P.B.: Iosifov — Apostolov, I. 
Dimitrov, Goranov — Kovacev 
(din min. 46 Gheorghev), Stoianov 
— Debîrski (din min. 46 Peceni- 
kov), G. Dimitrov, Ui ev, Panaiotov, 
Kole’v.

W S-au remarcat: Netto, Tatușin, 
/// Isaev, Simonian, Strelțov și Iosi- 
\n fov (în ciuda celor patru goluri 
/// primite), I. Dimitrov, Goranov.

Am asistat la cea mai severă 
înfrîngere a echipei R.P. Bulga
ria pe teren propriu. Victoria a 
fost obținută de aceeași repre
zentativă care la Moscova a ter
minat la egalitate cu echipa noas
tră națională, mai puțin doi ju
cători Rîjkin și Apuhtin înlocuiți 
de această dată cu Simonian și 
Ilin (pe acesta din urmă am avut 
ocazia să-l urmărim în formația 
secundă a U.R.S.S. care a jucat 
la București).

După cum. arată și scorul, echi
pa U.R.S.S. a obținut o victorie 
de o manieră clară și categorică, 
terminînd meciul „oprită" (pen
tru a folosi un termen hipic), fără 
să se mai preocupe de marcarea 
golurilor, ci urmărind realizarea 
unei veritabile demonstrații de 
treceri rapide de balon și chiar 
de artificii fotbalistice. Cînd am 
văzut că în formația U.R.S.S. Si
monian și Strelțov apar unul lin
gă altul, mi-am închipuit că 
oaspeții Sofiei vor juca asemeni 
echipei noastre la Bruxelles, Mos
cova și Atena, adică cu doi cen
tri înaintași. M-am înșelat. Simo
nian a preferat să fie doar crea
tor (și bine a făcut), căci știe 
să dea pase admirabile în adîn- 
cime, care sînt impecabil folosite

« Astăzi 22 iulie, pop*r«l polonez 
^sărbătorește cea de a XHI-a aniver- 
«sare a eliberării Poloniei. Este un 
yprilej fericit pentru a trece în 
J) revistă cuceririle importante ob- 
e ținu te în anii puterii populare, rea- 
%lizările dobândite în toate sectoa- 
$rele de activitate.
% Cu justificată mîndrie își prezin- 
>jtă bilanțul succeselor, în această 
«zi a sărbătorii naționale, sportivii 
» Poloniei Populare.
z? Sportul cunoaște o tradiție ve- 
y’cile în Polonia și nume ca ale lui 
ftKtisocinski. Stella Walasiewicz și 
“alții sînt înscrise la Ioc de cinste 
lîn istoria sportului mondial. Dar 
^tributul plătit de sportul polonez 
tcelui de al doilea război mondial 

a fost dintre cele mai dureroase, 
j jDispărussră nenumărați sportivi de 
< î valoare. Stadioane și terenuri 
' i zăceau îngropate sub dărîmături. 
j. Totul trebuia luat de la capăt.

Astăzi, după ani de muncă îndîr- 
<;jită, realizările sportului polonez 
, sînt — ținînd cont de grelele con- 

Sportul se bucură de o mare răspindire în rindurile tinerelului 
polonez, lată un aspect de la deschiderea unei competiții de 
masă la Varșovia.

de ceilalți atacanți posesori ai 
unei derutante rapidități, a unui 
deosebit simț al porții și a unei 
excelente forțe de pătrundere și 
de șut, care pun pe gînduri pe 
orice apărător. Mai puțin spec- 
tacutoși, dar po^e mai valoroși 
ca randament au fost cei doi mij
locași Netto și Voinov. Primul 
mi 1-a reamintit pe Kotormani 
prin ușurința și degajarea cu care 
joacă, prin plasamentul care-1 
face stăpînul absolut al terenului, 
iar Voinov îl completează ideal.

După înfrîngerea de la Buda
pesta, în echipa națională a 
R.P.B. s-au produs radicale trans
formări. Formația a apărut fără 
Naidenov, Manolov, Mila nov, Ia- 

P. RomîneDelegația sportivă a R.

la
făcută

Moscova
in gara Kievskaia

trimișii 
cea de 

Sportive Internaționale 
dimineața din PIoești, 
zile la Ungheni, unde 

și Hori de sute și sute 
au luat parte apoi la

MOSCOVA 21 (prin telefon de la 
noștri). Delegația sportivilor romîni la 
a lll-a ediție a Jocurilor 
Prietenești, plecată vineri 
a ajuns în seara aceleiași 
a fost primită cu cîntece 
de tineri moldoveni, care 
un miting festiv în gara feeric luminată. Ase
menea primiri sărbătorești au mai avut loc mai 
în toate localitățile principale din drumul nostru 
către Moscova: La Chișmătt, Tiraspol, Kotovsk, 
Vapniarka, Kiev etc.

Am ajuns în capitala Uniunii Sovietice dumi
nică dimineața exact la ora 9,59 și am fost emo
ționați de primirea călduroasă care ni s-a făcut. 
In momentul cînd trenul nostru, pe a cărui loco
motivă era arborat steagul Republicii Populare 
Romfrie și-a făcut apariția în gara Kievskaia, 
am auzit primele acorduri ale Imnului Tinere
tului Mondial. Numeroși tineri aparținînd aso
ciației sportive Burevestnik și din raionul Sver
dlovsk — care patronează delegația romînă — 
s-au urcat în vagoane, oferindu-ne flori, strîn- 

gîndu-ne prietenește mîinile și urîndu-ne din toată

inima bun venit. Campionii noștri olimpici și cei
lalți sportivi romîni care au mai evoluat pe sta
dioanele Moscovei au fost în centrul atenției 
generale.

Cu prilejul mitingului care a avut loc în gară, 
delegația romînă a fost salutată de vicepreședin
tele comitetului olimpic al U.R.S.S, Mihai Pesliak 
și de secretarul comitetului raional Sverdlovsk 
al Uniunii Tineretului Comunist Leninist, Iurii 
Zamîslov. Ei ne-au urat mult succes în apropia
tele întreceri, fn numele delegației romîne au 
răspuns căpitana echipei de handbal, campioană 
mondială, maesfra emerită a sportului Elena 
Jianu și conducătorul delegației, președintele 
C.C.F.S. tovarășul Manole Bodnăraș, care au 
mulțumit pentru calda și frățeasca primire care 
a fost făcută reprezentanților sportului romînesc.

Delegația noastră este cazată la hotelul Novaia 
Moskva, de Ia ferestrele căruia se poate vedea 
Piața Roșie și Kremlinul. Duminică după amiază 
unii dintre noi au vizitat bazele sportive sau an 
făcut un ușor antrenament, iar alții au mers la 
stadionul Dinamo, unde avea loc serbarea Zile» 
Unionale a Sportivului.

diții cu care a avut de luptat — 
intr-adevăr uimitoare. Oricărui vi
zitator al țării prietene ele îi a- 
par insă firești, căci una din prime
le și puternici le impresii pe care ți 
le lasă contactul cu poporul polo
nez este dragostea lui pentru sport. 
S-au construit două stadioane de 
100.000 locuri, la Varșovia și Kat- 
towice. Alte stadioane moderne, de 
mare capacitate, se găsesc în cele
lalte centre sportive ale țării : 
Wroclaw, Gdansk, Lodz, Poznan 
etc. Performanțele sportivilor polo
nezi în ultimii ani au venit ca o 
încununare logică a întregii dez
voltări a mișcării sportive. Eizbie- 
ta Dunska—Krzesinka, studenta în, 
medicină din Gdansk, este record-’ 
mana mondială și campioană olim-< 
pică a probei de săritură în lungi-, 
me. Scrima poloneză, în plină as-' 
censiune, a cucerit la Melbourne' 
două medalii de argint, prin Paw-, 
locki și echipa de sabie. In acest, 
an atlet ii sînt cei care duc dinco-

nev, Boșkov și Rakarov, folosind 
în schimb pe cunoscutul Aposto
lov care reintră după mulți ani, 
cîțiva debutanți și o nouă for
mulă de atac. Remanierile nu au 
dat randamentul scontat. Gazdele 
au rezistat numai 25 de minute, 
după care, forțați de presiunea 
oaspeților au trebuit să accepte 
un joc de apărare, unde au fost 
depășiți prin viteză și prin pasele 
în mișcare ale jucătorilor sovie
tici. Este 
astăzi, 
porni în 
muie.

sigur că după eșecul de 
antrenorii bulgari vor 
căutarea unor noi for-

EFTIMIE IONESCU 

Io de hotare fala sportului polonez, 
vtciorifle consecutive ale ecmpei 
de atletism a Poloniei asupra pu
ternicilor echipe ale Cehoslovaciei, 
Ungariei și R.F. Germane, au pro
dus o adîncă impresie.

Legături de strînsă și rodnică 
colaborare există între sportivii ro- 
mîni și polonezi. Schimburile de 
delegații sportive între cele două 
țări, expresie a prieteniei frățești, 
sînt foarte frecvente. Cu prilejul 
lui 22 iulie, sportivii romîni urea
ză prietenilor lor polonezi noi suc
cese pe drumul afirmării sportului 
polonez.

: Jccaues Anquetil s-a clasat 
pe primul loc în Turul Franței

Cel de-ai 44-lea Tur ciclist al Fran
ței a luat sfîrșit sîmbătă la Paris cu 
victoria tânărului campion francez 
Jacques Anquetil, în vîrstă de 23 de 
•ani. ultima etapă Tours-Paris (227 
km.) a fost cîștigată de Darrigade 
(Franța) în 5h 56’31’».

Clasamentul general final* 1. — 
Jacques Anquetil a parcurs 4.665 km 
în 13eih 44’42”; 2. Janssens (Belgia) 
la 14’56”; 3. Christian (Austria) la 
17’20”; 4. Forestier (Franța) la 18’02”; 
5. Lorono (Spania) Ia 20’17”; 6. Nencini 
(Italia) la “ “ ’
la 27*57”; 
28’10”; 9. 
34’07”; 10. 
36’31”; 11. 
bach. De________ _____
clistului austriac Christian care anul 
trecut a participat ca amator la Turul 
Europei. (Agerpres)

2S’O3”; 7. DetiUppis (Italia) 
8. van Est (Olanda) la 
Adriaenssens (Belgia) la 
Dotto (Franța—sud-vest) la 
Monet (Franța); 12, Rohr- 
remareat performanța ci-

FOTBAL PESTE HOTARE

cu 
F.C.

• Echipa Honved Budapesta a ju
cat sîmbătă la Leipzig și a fost în
trecută de selecționată Wismuth Karl 
Marx Stadt—Lokomotive Leipzig cu 
3—2. La Erfurt echipa maghiari 
Diosgydr a întrecut Turbine cu 3—1-

© In ultimele zile echipa Ferenc- 
varos din Budapesta, care se află în 
turneu în Australia a mai susținut 
două jocuri. Ea a învins la Sidney 
selecționata orașului Hongkong 
8—3 (4—2) și a fost întrecută de 
Austria cu 2—3 (1—2).

© Sîmbătă' la Budapesta, în 
a 55.000 spectatori Vasas a întrecut 
cu 3-2 echipa Steaua Roșie Belgrad 
Meciul a contat ca Joc revanșă în 
semifinala Cupei Europei Centrale. 
Astfel, Vasas s-a calificat pentru fi
nală.

fața

două 
cu

Ger- 
pînă

Sîmbătă la Moscova s-au întîlnit 
echipele do tineret ale U.R.S.S. și 
R.P. Bulgaria. Victoria a revenit 
fotbaliștilor sovietici cu 2—1 (1—6). 
Duminică tot la Moscova s-au întîlnit 
selecționatele secunde aJe celor ' 
țări. A învins echipa U.R.S.S. 
2—1 (0—0).

O echipă de tineret a R- D. 
mane (vîrsta jucătorilor fiind 
la 20 ani) a întrecut o reprezentativă 
a R. Cehoslovace, cu scorul de 1—0 
(0—0).

© întâlnirea semifinala din cadrul 
„Cupei Europei Centrale,, dintre 
Vojvodina și Rapid Viena. desfășu
rată aseară la Novisad s-a terminat 
cu victoria fotbaliștilor iugoslavi la 
scorul de 4-1 (2-1). Intrucît în primul 
meci victoria a revenit vienezilor cu 
3—0, se joacă un al treilea meci 
(miercuri la Belgrad).


