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U R.S.S. propune întrunirea imediată 
a șefilor guvernelor U. R. S. S., 

S. y. L, Angliei, Franței și Indiei

Organ al Uniunii de cultură fizica și sport din R, P. Romînâ
Mesajele adresate de N. S» Hrușciov 

lui Eisenhower, Macmillan, De Gaulle și J. Nehru
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Declarația guvernului R. P. Romîne 
în legătură eu acțiunile agresive ale Angliei 

în Orientul Mijlociu și£ •
Apropiat

MOSCOVA 19 (Agerpres).— TASS transmite: La 19 iulie Nikita Hruș. 
ciov, președintele Consiliului de Miniștri >1 U.R.S.S., a adresat președinte» 
lui S.U.A. Eisenhower, primului ministru al Marii Britanii Macmillan, pre» 
ședinteiui Consiliului de Miniștri al Republicii f ranceze De Gaulle, și pri
mului ministru al Indiei Nehru mesaje in care propune să se întrunească 
imediat o conferință a șefilor guvernelor acestor puteri, cu participarea se
cretarului general al O.N.U., spre a se lua fără întîrziere măsuri pentru 
curmarea conflictului militar care a început în Orientul Apropiat și Mijlociu. 
Problema datei și locului conferinței, se spune în mesaje, nu poate constitui 
• piedică. Guvernul sovietic propune ca întilnirea să aibă loc la Geneva 
la 22 iulie.

După 
listă a 
n<»i act de agresiune împotriva po
poarelor din Orientul Mijlociu și A- 
propiat a fost săvîrșit de Anglia, ale 
cărei unități militare au debarcat în 
Iordania.

Apare și mai evident că acțiunile 
militare, agresive ale S.UsA. și Angli
ei în Liban și Iordania sînt verigi ale 
unui plan imperialist unic de repri
mare a mișcării de eliberare națională 
a țarilor din Orientul arab în scopul 
menținerii sau readucerii tor în robia 
colonialistă, De altfel, cercurile ofici
ale din Statele Unite și Anglia nici 
nu și ascund intențiile lor agresive îm
potriva noului regim din Irak, care 
s-a pronunțat pentru o politică națio
nală arabă, împotriva colonialismului, 

’itru relații btine cu toate statele.
Agresiunea colonialistă are ca scop 

apărarea intereselor marilor monopo
luri petrolifere imperialiste, și în pri
mul rind a celor din Statele Unite și

intervenția militară colonia- 
Statelor Unite în Liban, un

Anglia, care jefuiesc bogățiile natu
rale ale țărilor Orientului Mijlociu și 
Apropiat.

Sprijini-ndti-se reciproc în acțiunile 
lor agresive, S.U.A. și Anglia s-au 
angajat într-o nouă aventură război
nică care periclitează grav pacea Ori
entului Mijlociu și Apropiat și a lu
mii întregi.

Guvernele S.U.A. și Angliei, care 
poartă întreaga răspundere pentru 
consecințele acțiunilor lor agresive, să 
țină seama că popoarele iubitoare de 
pace din Tumea întreagă nu vor tole
ra ca pacea lor să fie tulburată și vor 
ști să dea cuvenita ripostă agreso
rilor.

Poporul romîn, împreună cit toate 
popoarele iubitoare de pace, înfierea
ză amestecul armat al colonialiștilor 
americani și englezi în treburile in
terne ale popoarelor arabe.

Guvernul romîn își reafirmă con
vingerea că singura cale de rezol
vare a problemelor Orientului Mijlociu

și Apropiat este respectarea dreptului 
inalienabil aî popoarelor arabe la o 
dezvoltare liberă și independentă. în
tregul popor romîn și guvernul său 
cer guvernelor Angliei și S.U A. să 
oprească amesteci»! lor armat în tre
burile interne ale țărilor din Orientul 
arab și să-și retragă imediat trupele 
din Liban și Iordania.

Guvernul și poporul romîn conside
ră că, față de situația gravă pentru 
pacea și Securitatea popoarelor care 
s-a creat în Orientul Mijlociu și A- 
propiat, Organizația Națiunilor Unite 
are datoria să ia de urgență măsuri 
pentru a pune capăt intervenției mi
litare a Statelor Unite și Angliei îm
potriva popoarelor arabe, măsuri pen
tru apărarea păcii și securității po
poarelor.

Guvernul și poporul romîn asigură 
popoarele arabe de solidaritate depli
nă cu lupta tor pentru libertate și in
dependență națională.

Vietorie remarcabil'* a tenisului 
nostru în „CUPA (JALEA'-

R.P. Romînă a eliminat Franța cu 3-2 
ia căpătui tisei splendide lupte sportive... 
...și a obținut calificarea în turneul final de la Vichy

tenacității și vo 
exanien pe care

Rezultate de prestigiu

Canotorii romîni au eîștigat
toate probele

De puține ori am asistat pe lacul 
Snagov la un concurs atît de reușit 
ca cea de a doua ediție a „Regatei 
Snagov", încheiată ieri. Participarea 
valoroasă, echilibrul întrecerilor, ma
rele număr de spectatori (prezenți atît 
în tribunele de la „malul tăiat", cit și 
în zeci și zeci de ambarcațiuni de tot 

■tl care au roit tot timpul pe măr
imea pistei), o vreme admirabilă, toa
te aceste elemente au creat o ambi
anță corespunzătoare unui mare con
curs internațional.

In această ambianță, canotorii ro- 
mitii au concurat ieri la Snagov cu 
un succes, excepțional. Ei au reușit o 
performanță deosebit de valoroasă, cu
cerind victoria in toate cele trei probe 
ale concursului. Prin aceste rezultate, 
canotorii formației R.P. Romriiă I s-au 
situat eu autoritate pe primul loc în 
clasamentul alcătuit prin adițiune de 
puncte-, înscritndu-și numele pentru a 
doua oară pe tabloul cîștigătorilor 
„Regatei Snagov", (După cum se știe, 
și în anul trecut trofeul a revenit tot 
formației R.P.R. 1). Succesul repre
zentanților noștri apare cu atît mai 
valoros, cu cit ei an avut de înfruntat 
adversari deosebit de redutabili, mai 
ales în persoana sportivilor din R.D. 
Germană .și R. P. Ungară, care atr ve
nit la Snagov cu garniturile lor sus
ceptibile de a face deplasarea fa a- 
propiațele campionate europene de la 
Pbznan.. In afara primei noastre gar 
nituri, trebuie călduros . felicitați și 
cnanpooenții formației R.P.R. It, care
— cil excepția probei de 8-|-f unde 
am prezentat un echipaj improvizat
— au reușit comportări excelente, în- 
trec.înd atît la 2-ț-t cit și la 4-1 1 
toate; formațiile străine.

Dar în afara succesului de clasa
ment, trebuie să notăm aici și suc
cesul de performanță propriu-zisa. Și 
ne referim la timpurile realizate. In 
țoale probele, dar mai ales la cea de 
8-ȚI unde vîslașii romîni 
cel mat bun timp- realizat 
Snagov, timpurile vorbesc 
despre bttna lor pregătire 
cu care au luptat sportivii 
notat. că spre deosebire de zilele an
terioare, ieri, la finale, cursele s-au 
bucurat de condiții atmosferice nor
male (uneori, aproape calm plat).

Iată amănunte asupra probelor:
• l.a 4 '1 (dună ce ecliipele R.A.U. 

și R.P. Bulgaria fuseseră eliminate în 
rec.aidicăftle de sîmbătă) s-au aliniat

au obținut 
vreodată pe 
de ta sine 
și dîrzenia 
romîni. De

Regatei Snagov“

Aspect din tinalul probei de recalificare la 8 1.

Tenisului romînesc i-a fost adusă, în 
fine, o satisfacție deplină. Reprezen
tanții tinerei generații, Ion Țiriac, 
Dumitru Viziru și Vasile Serester au 
reușit performanța de a dispune în fi
nala zonei a IV-aa Cupei Galea chiar 
mai clar decît o arată scorul de 3—2, 
de cei mai buni juniori francezi 
Jacques Renavand, Michel Vaubrun și 
Alain Bresson. In compania francezi
lor, reprezentanții noștri s-au întrecut 
pe ei înșiși, entuziasmînd deseori nu
meroasa asistență. Trebuie să subli
niem din capul locului că Țiriac, D. 
Viziru, și Serester au avut de înfrun
tat adversari de certă valoare, pose
sori ai unui bagaj de cunoștințe teh
nice avansate — fapt demonstrat de 
altfel, pe teren — și ai unei bogate 
experiențe coinpetiționale. Jucătorii ro- 
miiii aveau de înfruntat pe reprezen
tanții unei țări cu o tradiție recunos
cută în lumea „sportului alb", deci de 
trecut și o firească emoție. Ei bine, toc
mai în acest sens constă meritele de
osebite ale tinerilor sportivi romîni, 
care nu s-au lăsat impresionați de fai
ma celor care făcuseră cunoștință cu 
unele succese chiar pe terenurile Ro
land Garros sau Wimbledonului. Lup- 
tînd cu mult elan, cu o voință de ne- 
înfrînt tinerii noștri tenismeni au în
registrat marea lor victorie de pres
tigiu pentru care merită din plin un 
sincer bravo 1

Și sub aspectul spectaculozității, în- 
tîlnirea - - — - -
întrecut 
evoluție 
a creat 
și... emoții. După prima zi conduceam 
cu 2—0; începusem deci foarte bine. 
Duminică după amiază însă, în ultima 
zi, francezii ati marcat o revenire pu
ternică (au egatat) și au periclitat 
astfel șansele noastre de victorie, cre- 
ind in jurul ultimei partide (Țiriac— 
Renavand) un interes deosebit. Dar, 
ceea ce ne-a impresionat de-a drep
tul este generoasa risipă de energie, 
dîrzenia și vitalitatea inepuizabilă a 
jucătorilor romîni. Pe drept cuvint, 
întrecerea dintre juniorii Republicii 
noastre și ai Franței ar putea fi de

R. P. Romtnă — Franța a 
toate așteptările. Palpitanta 
a scorului după fiecare meci 
un plus de interes, surprize

numită o întrecere a 
inț«i 
l-am

de a învinge, 
trecut cu brio.

R. P. ROMÎNÂ —

6—3, 6—2. Am-Țiriac — Vaubrun 6—3, 6—2. Am
bele seturi, începute în dezavantaj de 
Țiriac, au avut evoluții identice de 
scor, în care în afară de ghemurile 
pierdute la început, talentatul și dîr- 
•zul jucător romul nu a mai fost con
dus de tehnicul junior francez. învin
gătorul l-a dominat pe Vaubrun cu 
serviciile sale puternice, l-a pasat în 
repetate rînduri, l-a atras la fileu pen
tru a-I depăși apoi prin foburi. Fran
cezul a ripostat eu reușite voleuri și 
smeciuri, dar a fost inegal.

D. Viziru — Renavand 3—6, 6—tl, 
6—4. O victorie extrem de prețioasă 
pentru rezultatul final al întilnirii, în 
care mezinul familiei Viziru, cu un 
moral excelent, a trecut peste un ad
versar cu o tehnică deosebită. Primul 
set, condus de la un capăt la altul 
de francez, a fost destul de disputat, 
dar n-a Lăsat nici un moment impre
sia că ar putea să revie sportivului 
nostru care se angrenează într-un joc 
de forță, convenabil lui Renavand, po
sesor al unui forhand remarcabil. In 
seturile următoare însă, Viziru — se-1

CONSTANTIN C O M A R NI SC H (I 
NEAGOE MARDAN

(Continuare în pag. 2)

Canotoarele noastre 
victorioase în concursul 

de la Bled
Ele au cîștigat toate probele 

la care au concurat
(Citiți amănunte în pag. î)

la start: R.P.U., R.D.G., R.P.R. I și 
R.P.R. IL Ectiipajut romîn compus din 
Boicu, Kiss, Bulugioiu, Boiupa Ț- 
Lupu a condus de la început. Spre 
sfârșitul cursei, cu un finiș foarte fru
mos, echipa R.P.R. I își mărește a- 
vansul cîștigînd net în 652.2. Pe locu
rile următoare au venit: 2. R.P.R. H 
(Ștefan Nicolae. Mesaroș, Varga, Mi- 
lincovici Ț- Caracioni) 656.6; 3. R.D. 
Germană (Hâder, Bohme, Schultz, 
Tornow-ț-Koike) 6.58.7; 4. R.P. Un
gară (Muntean, Benedekovics, Bara- 
baș, Wagner -Ț- Begti) 7.06.2.

• Proba de 2-Ț-I era aceea în care 
aveam cele mai puține emoții, între
cerile anterioare lăsînd să se întreva
dă diferența de valoare dintre repre
zentanții noștri și ceilalți concurenți. 
Și într-adevăr, Ștefan K urecska, Care t 
Vereș -Ț- C. Bunceanu n-au tăsat nici 
o speranță celorlalți concurenți, con- 
ducînd din plecare. Ei au realizat tim
pul de 7,41,2. Foarte bună a fost și 
comportarea echipei noastre secunde 
(Setiovitz, Riffelt -Ț- Caracioni), care 
— după 
cată de 
a reușit

ce fttsese condusă o bună bu- 
vreme de echipajul R.P.U. — 
ca pe ultima parte să obțină

RADU URZICEANU
V. ARNAUTU

(Continuare in pag. 2)

La Budapesta.!

Reprezentativa R. P. Romîne și Gh. Enache 
au realizat victorii frumoase

în meciul de talere cu echipa R.P. Ungare
Gh. Enache a egalat recordul R. P. R.

iotului 
dacă țiiteut

BUDAPESTA 20 (prin telefon). — 
Timp de 3 zile capitala R. P. Ungare 
a găzduit întîlnirea de talere dintre 
echipele R. P. Ungare și R. P. R'r- 
mîne. Trăgătorii noștri au obținut o 
Inimoasă victorie, cîștigînd întrecerile 
atît pe echipe cit și individual. De
osebit de valoroasă este performanța 
tînărului nostru trăgător GH.
GHE, 
ocupat 
vidttal 
R.P.R.
Gh. Enache a doborît și recordul poli
gonului de pe insula Margareta, reali
zînd 100 talere din 100 posibile (ve
chiul record fiind de 99 taiere).

ENA- 
care realizînd 220 talere, a- 
locui I în clasameulul indi- 
și a egatat totodată recordul 
La una din seriile de lOOtalere,

Dubla victorie a sportivilor 
apare și mai valoroasă 
seama că în echipa maghiară au fi
gurat nume cunoscute pe plan inter
național cum sîut cefe ale campionu
lui mondial l.umnitzer, fostul campion 
olimpic Hatosi și Szotnjas, conside
rat în prezent drept cel mai bun ta- 
lerist din R. P. Ungară. Disputa a 
fost foarte echilibrată. PÎBă în. ultima 
serie conduceau sportivii maghiari. 
Pentru ultimele 25 talere însă; spor
tivii noștri au luptat cu o mare ar
doare reușind un rezultat de egali
tate 563 I. — 563 t. Victoria ne a 
revenit — în cele din urmă — pe 
echipe, după ti» meci de baraj cu 
rezultatul de 74—69 L

la 300 talere
CLASAMENT GENERAL PE E* 

CHfPE (203 Utere) : t. R.P.R. 563 t., 
(GA. Enache 195 l.. Gh. Ftoeeseu 78,ȚI 
f.. I. Lltinuirescti 183 t.); 2. R. ~ 
UNGARA 563 t.
Lumnitzer 189 t.,

CLASAMENT
talere): l. GH.
290 t, record 
Szomjas (R. P.
Gh. Ftoresca (R.P.R.) 283 t. ; 4 /» 
Dwnitreseu (R.P.R.) 28-1 t. ; 5. l.nm~ 
mizer (R P. Ungara) 280 t. ; 6» 
Vary (R. P. Ungară) 277 t. ; 7. Ha* 
fost (R. P. 1 fugară) 277 t.

fto
(Szomjas 191 t.* 

Halosi 183 f.).
INDIVIDUAL (30W
ENACHE (R.P.R.), 

R.P.R egaDt; 2j 
LIngară) 287 f. ; 3*

i. PILUfe



din cadrul
Știri 1
.1 Spartachiadei de vară

J
J

Ieri pe velodromul Bînamo

Tn tot cursul săptămînii trecute s-au 
desfășurat întrecerile etapei de raion 
în cadnuil raionului Tudor Vladimires- 
cu din Capitală. Organizate în bune 
eonii ițiuni, aceste concursuri au prile
juit evidențierea unor tinere elemente, 
care — prin rezultatele obținute — 
au probat că au mari posibilități de 
'dezvoltare. Este cazul tînărului Ro- 
imeo Kravesi, din cadrul colectivului 
Energia I.C. 1, care la întrecerile de 
xiatație a realizat în proba de 100 ni. 
liber timpul de 1:09,7.

Iată și celelalte rezultate înregistra
re în etapa organizată de raionul Tu- 
tdor Vladiniirescu din Capitală: POPI
CE: G11. Radu (Ministerul Petrolului 

■si Chimiei) 230 p.d. si Maria Grozavii 
(Recolta M.A.S.) 151 p.d.; TRINTA:

cat. 55 kg.: Grigore Tudose (Metalo- 
sport); cat. 61 kg.: D. Bardan (Meta- 
losport), cat. 68 Kg.: C. Nauman (Re
colta M.A.S.), cat. 76 kg: Valerian 
Costiuc (Metalosport), cat. 84 kg.: 
Dan Vrăjitorii (Metalosport), cat. pes
te 84 kg.: Vasile Stoica (Spartac) ; 
TIR: băieți: Gh. Bușilă (T.C.FI.) 45 
p., fete: Vasilica Răceanu (Voința) 
39 p.; NATAȚ1E: 100 m. liber seniori: 
Romeo 
1:09,7; 
Ștefan
m,
tescu (T.C.H.) 1:48,6; 100 m. liber ju
nioare: Elena Săftoiu (Start) 1:34,5. 
Dintre rezultatele obținute în cadrul 
concursului de atletism vom mențio
na: lungime juniori: Clement De'lpin

Kravesi
100

Călin (Start) 
liber senioare:

(Energia I.C. 1) 
m. liber juniori : 

1:13,4; 100
Mariana Zo-

(Victoria) 5,85 m.; lungime senioare: 
Iosefina Vasi'lescu (Victoria) 4,21 m.; 
greutate junioare: Coca Felstein
(Sipartac) 9,10 m.; greutate seniori: 
C. Tabarcea (Mătasea populară) 11,75 
m. Vom sublinia faptul că C. Tabar
cea este -președintele colectivului spor
tiv al întreprinderii „Mătasea popu
lară" și că prin participarea lui — 
cu succes, de altfel, — la întrecerile 
Spartachiadei a dat-un exemplu pentru 
ceilalți membri ai colectivului spor
tiv.

C.C.A. a cîștigat „Cupa Scînteii 44

Primele întreceri ale campionatului 
republican de tenis pe echipe

Ieri a început campionatul republi
can de tenis pe echipe pe anul 1958.

Iată rezultatele tehnice ale primei 
etape :

ARAD : U.T.A. — T.C.H. 9—6
Grunwald (U.T.A.) — T. Bădin

(T.C.H.) 2—6, 6—8, 0—6; Albert — 
Schmidt

‘Sajti
6— 3;
6-0;
2—6;
2—6.
4—6, ,
Basarab 8—6, 4—«, 2—6, 6—3, 2—6; 
Matilda Glatt — Mariana Nasta
7— 5, 6—1; Judith Griinwald — H. 
Orenski 6—3 ,8—10, 1—0, ab. I.

-Griinwald — M. Nasta 2—6, 3—6, 
.M. Glatt — H. Orenski 6—3, 6—1 ■ 
’GriinWgld, Albert — T. 
-Schmidt 6—4, 4—6, 6—2,
•2—6; I. Griinwald, M. Glatt —Js',as_ 
-ta, Orenski 4—6, 7—5, 
-wald, Glatt — Bădin,
6—2.

ORAȘUL STALIN : 
ROȘU — C.C.A.

Cobzuc (C.C.A.) — Racoviță (St.
Roșu) 6—2, 6—0, 6—2; w’“ ' 
Turușanco 9—7, 6—2, C
- Bartos

■— Baciu
Turușanco 6—2, 6—0, 6—0 ; Nastase 

Racoviță 6—3, 6—0, 6—3; Bur-

3—6, 6—3, 6—1, 6—4;
Basarab 1—6, 7—5, 6—8, 

Lowinger — Roșianu 6—1, 6—-2, 
Albert — T. Bădin 0—6, 2—6, 

Griinwald — Schmidt 6—3, 
5—7, 2—6; Sajti — Roșianu 
7—5, 6—2, 6—3; Lowinger —

Bădin,
8—10,

6—0 ; Griin- 
Nasta 7—5,

STEAGUL
5—10

Năstase —
9—7, 6—2, 6—3; Takacs 

6—1, 6—0, 6—1 ; Burcescu 
6—2, 6—2, 6—1 ; Cobzuc—

6—0;
6—2 ;

Brener 
Infringe- 

Eleonora Ro-

c.escu — Bartoș 6—0, 6—0, 
Takacs — Baciu 6—I, 6—3, 
Ecaterina Roșianu — Mina 
0—6, 4—6 (surprinzătoare
rea campioanei- țării) ;
șianu — Rodica Turușanco 4—6, 

6—8; Ecat. Roșianu — R. Turușanco 
6—3, 6—4 ; El. Roșianu — N. Brener
2— 6, 1—6 ; Cobzuc, Năstase — Ra
coviță, Turușanco 6—3, 6—3, 6—2 ; 
Roșianu, Roșianu — Brener, Turu
șanco 1—6, 3—6-; Burcescu, El. Ro- 
sianu i— Turușanco, Brener 5—7, 

2—6.
CLUJ: RAPID — PROGRESUL 

BUCUREȘTI 4—11
Sopa (Rapid) — Zacopceanu (Pro

gresul) 6—4, 3—6, 6—4, 6—2 (1)
Baia — Căralulis 3—6, 1—6, 2—6 ; 
Kadar — Slapciu 4—6, 6—1, 3—6,
3— 6;
4— 6, 
2-6, 
0—6, 
6—3, 
4—6,

— Căralulis 3—6, 1—6,
• — Slapciu 4—6, 6—1,

Bucșa — Prundeanu 2—6
3—6 ; Baia — Zacopceanu 0—6,
0—6 ; Sopa — Caralulis 4—6, 
2—6 ; Kadar — Prundeanu
6—2, 6—0; Bucșa — Slapciu
1—6, 3—6; Maria Kendessy — 

Rodica Andreescu 6—0, 6—2 ; 
Komoroczi — Eva
1— 6 ; Kendessy —
2— 6 ; Komoroczi — 
0—6 ; Sopa, Baia 
Slapciu 6—3, 6—1, 
Komoroczi
3— 6, 1—6 ; Kendessy, Sopa — 
cescu, Caralulis 3—6, 2—6.

Maria 
0—6, 
3—6, 
3—G,

Stăncescu
Stăncescu 
Andreescu 
— Zacopceanu,

6—4 ; Kendessy, 
Stăncescu, Andreescu 

Stăn-

CUPA DE VARA" LA SCRIMA
ORAȘUL STALIN 

flbn). -T- Concursul 
..„Cupa de Vară" la 
iert și azi în orașul nostru pe cei mai 
buni scrinieri din țara noastră. în
trecerile au avut loc în sala de sport 
a școlii medii nr. 7. Iată rezultatele 
Înregistrate :

FLORETA FETE:- 1. Olga Orban 
(Progr. Cluj) 6 v. (după barajul sus
ținut cu Maria Vieol) ; 2. Maria Vi- 
eol (Progr. Buc.) 6 v.; 3. Lidia
Gribb (C.C.A.) 5 v. ; 4. Eugenia Ta- Mureș) î 
răngoiu (Progr. Buc.) 4 v. ; 5. F.ca- ~ 
terina Orb (Din. Cluj) 3 v. ; 6. Va
leria Luttman (Sc. sp. tin. Buc.) 2 v.;
7. Maria Lutzki (Someșul S. Mare) 
1 v. : 8. Cecilia Neagu (Voința Plo- 
ești) 1
Iosif Zilahi (C.C.A.) 5 v. (după ba
raj) ;
5 v.
Buc.) 5 v. (d. b.) ■ 

ueșanu (Progr. Buc.) 4 v.;

20 (prin tele- 
de verificare 

scrimă a reunit

■ (Știința 
Haukler
7. Radu Isopescu

6.Tg. Mureș) 3 v.;
(Someșul Satu Mare) 

(Dinamo

v. FLORETA BĂIEȚI :

2. Sorin Poenaru (C.C.A.) 
(d. b.) ; 3. Tudor I lie (Progr.

4. Tănase Mu-
5. Atila

(Urmare din pag. 1)

Csipler
Ștefan
3 v.;
Buc.) 2 v. ; 8. Vasile Orban (Dinamo 
Ckij) 1 v. SABIE: 1. Tiberiu Bartoș 
(Progr. Cluj) 5 v.; '
(Progr. Cluj) 4 v. ;
(C.C.A.) 4 v. : 4.

2. Ion Szantai
3. Jak Istrate 
Cornel Pelmus

(C.CiA.j 4 v. ; 5. Ion Szanto (C.S.O.) 
3. v. ; 6. Dumitru Mustață (C.C.A.) 
3 v. ; 7. Tiberiu Szabo (Progr. Cluj) 
3 v. ; 8. Iuliu Peterfi (Știința Tg.

v. SPADA: 1'. Adalbert
Gurath (Progr. Cluj) 6 v. (după ba
raj) ; 2. Constantin Stelian (C.C.A.) 
6 v. (d. b.) ; 3. Oscar Thalnieiner 
(C.S.O.) 4 v.; 4. Constantin Cio- 
cîrlie (C.C.A.) 4 v.; 5.

1 zurit (Progr. Buc.) 3 v 
Georgescu (C.C.A.) 2 v. 
Dobrescu (C.C.A.) 
'loth (Energia Satu Mare) 1

2

Mircea Ma-
; 6.

7.
v. ; 8.

5.
Cornel 

Răzvan 
Ștefan 
v.

GH. MAZGAREANU
corespondent

Snagov

locul

Roinină I (Pongraț, Radu N., Petrov, 
Belu, Boroș, Todor, Voican, Corbui-Ț- 
Păunescu) 6.06.2; 2. R.D.G. (Rothe, 
Reichwold, Reiboldt, Schmidt, Diener, 
Uhliev, Grohnert, I lahnel-f-Kolke) 
6.09.6; 3. R.P. Ungară (Muntean, Wag
ner, Kemeny, Behedekovics, Barabaș, 
Domotor, Dobay, Ilonty -Ț- Lengyel) 
6.22.2; 4. Republica Arabă Unită (At
tala, Mohamed Aii, Said Aii, Ilamdi, 
Darwish, Abdel Gnani, Abbas Atia, 
Boutani -Ț- Kamel Mohamed) 6.23.9.

In clasamentul pe națiuni, primul 
loc a fost ocupat de formația R. P. 
Romînă I, cu 18 puncte, urmată în 
ordine de R. D. Germană (9 p), R.P. 
Romînă II (8 p.), R.P. Ungară (8 p), 
R.A.U. (2 p.), R. P. Bulgaria (O p.).

★

In afara concursului internațional 
s-ati desfășurat ieri și două probe in
terne de scliif simplu, băieți și fete.

I.a băieți, Alexandru Ferenczi a cîș
tigat în 7.51.4, întrecînd pe Emil diva 
(8.01.8) și T. Neacșu (8.12.8). La fete, 
primul loc a revenit Dorei Lacatoș 
('’.‘5.7), urmată dc Doina Ciolacu

-tui valoros loc II, cu 7.49.8. Pe
III, R.P.U. (Kemeny, Ilonti -j- Len
gyel) în 7.51.8, iar pe locul IV R. D. 
Germană (Liebers, Puschendorf -ț- 
Răsch) 8.13.9.

• Cursa așteptată cu cel mai mare 
interes era cea de 8-ț-l, în care se a- 
niința o luptă strînsă între formația 
noastră și cea a R.D.G. Pe de altă 
parte, canotorii maghiari își puseseră 
și ei mari speranțe în proba de în
chidere a Regatei. Formația romînă a 

■condus din start și avea la un mo
ment dat, pe la jumătatea cursei, un 
avans de o lungime de barcă asupra 
celei a R.D.G. Canotorii germani în
cearcă să schimbe soarta cursei, și — 
în urma unui efort deosebit — ajung 
în imediata apropiere a opiului romîn, 
fiind chiar pe punctul de a lua con
ducerea. Ultima parte a cursei este 
îfisă parcursă excelent de reprezen
tanții noștri, care cîștigă sigur. Pen
tru locul III, R.P.IJ. a întrecut mult 
mai greu decît era dc ariont.-f f'-r—a- 

.’tia R.A.U. ................................. _
.Rezultatele probei de 8-ț-l: 1. R.P. (4.32.7) și Maria Panait (4.48.8).

★

„Un eveniment care nu va fi cu- 
rînd uitat". Așa califică corespon
dentul nostru, Mihai Bădescu, întrece
rile etapei interraionale care au avut 
loc de curind în comuna Răcari. La 
aceste competiții au participat echipe 
din raioanele: Oltenița, Domnești, Ti- 
tu .Snagov și Răcari. La întreceri au 
asistat tov. C. Burdenca, prim secre
tar al comitetului raional P.M.R., tov. 
C. Condeescu, secretar al comitetului 
raional P.M.R., tov. O. Macoveanu, 
prim secretar al comitetului raional 
U.T.M. și V. Persu secretar al comi
tetului exec-utiv al Sfatului popular 
raional. întrecerile au fost excelent or
ganizate.

Iată formațiile învingătoare: TIR: 
echipa raionului Domnești; OINĂ: e- 
chipa Recolta Curcani, din raionul Ol
tenița. HANDBAL BĂIEȚI: echipa 
Șantierului Naval Oltenița; HAND
BAL FETE: echipa Fulgerul Oltenița; 
VOLEI FETE: echipa „Spic de grîu" 
din comuna Ghimpați, raionul

Miile de spectatori ■ prezenți ieri 
după-amiază în tribunele velodromu
lui Dinamo din Capitală au urmărit 
cu un viu interes întrecerile din ca
drul unei noi și interesante competiții 
cicliste de pistă dotată cu „Cupa 
Scînteii". Inițiată în scopul populari
zării ciclismului pe pistă, noua între
cere a prilejuit dispute deosebit de 
dîrze, principalii animatori fiind și de 
această dată cicliștii de la C.C.A. și 
Dinamo.

Proba de viteză băieți (avansați) 
a oferit un apreciat spectacol la reu
șita căruia și-au dat din plin contri
buția cicliști talentați ca C. Voicu 
(C.C.A.), Petre Tache (Dinamo) și 
Vasile Oprea (C.C.A.) care au și o- 
cupat de altfel —■ în această ordine 
— primele trei locuri în clasament 
cu cîte 5, 4 și respectiv 3 victorii 
De remarcat frumoasa comportare a 
ciclistului militar Constantin Voicu.

Mult aplaudată a fost și evoluția 
tinerilor alergători care s-au între
cut în cadrul probei de viteză rezer
vată juniorilor. Victoria a revenit în 
cele din urmă lui Dumitru Rotam 
(C.C.A.), urmat fiind de Eugen Sima 
și Mihai Klein.

La startul probei de eliminare s-au 
prezentat up număr de 16 alergători. 
După eliminarea lui I. Barbu, Sima, 
Ov. Codreanu și M. Klein, Mihai Voi- 
nescu (Dinamo) ia cursa pe cont 
propriu și conduce pînă în momentul 
în care, dintr-o neatenție a lui Nico- 
laie Grigore, cade, se accidentează și 
astfel ratează o victorie de care se

apropiase atît de mult. In continuare, 
pe ultimele ture lupta se dă între C. 
Florescu (C.C.A.), Ion Baciu (C.C.A.) 
și Laurențiu Miron (Dinamo) care și 
ocupă în ordine primele trei locuri.

Desfășurată pe distanța dc 60 de 
ture (cu sprint la fiecare .3 ture), 
proba de serni-fond a fost una din 
cele mai. pasionante întreceri de ieri 
după-amiază de la velodrom. Păcat 
că din cauza unei defectuoase calcu
lări a timpului necesar pentru desfă
șurare, proba a trebuit să fie între
ruptă la sosirea concurenților dis 
„Cursa Scînteii". Dornic să se afirme 
și de această dată M. Voinesca ia 
conducerea încă de la început. El se 
menține în. frunte la mai multe sprin
turi. dar pînă la urmă (poate și din 
cauza rănilor suferite în cădere) slă
bește alura și permite lui Nicolaie Gri
gore (C.C.A.) să-l întreacă. Nicolaie 
Grigore a fost declarat, la întreru
pere, ciștigător al probei. Locul trei 
a revenit lui I. Baciu. Clasament pe 
echipe: 1. C.C.A. 105 p.; 2. Dinamo 
58 p.

O. GINGII

Rezultate din categoria B 
la volei

Partida decisivă dintre Țiriac și Renavand a solicitat ambilor jucători 
o energie maximă. Iată-l pe Țiriac, învingător in această întilnire, reușind 
cu un splendid efort să respingă cu succes o minge dificilă.

„CUPA GALEA" LA TENIS
(Urmare din pag. 1) R. P. UNGARA—ELVEȚIA 4—1

DINAMO BAIA MARE — DINAMO 
ORADEA 3-2

Echipa Baia Mare a cucerit foarte 
greu victoria după 5 seturi de luptă 
încordată: 15-8, 15-12, 11-15, 7-15,
15—7. Băimărenii au jucat bine în 
primele două seturi, dar au avut o 
cădere inexplicabilii în următoarele, 
două, pentru ea — în urma unui fru
mos efort de voință — să cîștige de
tașat ultimul set și cu el victoria. 
S-au remarcat: Țigu, Szakacs, De '- 
(Baia Mare), Săteanu, Zomola, S 
vinski (Oradea). A arbitrat corcii 
Ion Mărgineanu. (V. Săsărami, co
respondent).

CASA OFIȚERILOR TIMIȘOARA — 
DINAMO CLUJ 3-2

Victorie meritată obținută de echi
pa din Timișoara Ia capătul a 5 se- 

pasionantă : 15—8,
15—11, 15—9.

(Al. Gross, coresp.).

tur i de luptă
12—15, 8—15,

POLITEHNICA ORAȘUL STALIN
ȘTIINȚA GALAȚI 3-2

Meci foarte echilibrat. Gazdele 
decise în momentele dificile ale 
tidei, au învins cu 15—8. 7—15. 
12, 14—16, 15—12. S-au

mai 
par- 
15- 

14—16, 15—12. S-au evidenția! 
frații Băcilă, Stan Lucian (Politeh
nica), Brandabur, Trandafir, Motors 
(Știința). (Traian Brener, coresp.)

sizînd partea mai slabă a adversaru
lui (backhandul) — pistonează mereu 
în această direcție și efectul se pro
duce. Renavand vădit stînjenit, se 
enervează, cedează al doilea set la 
zero și cu toate că revine în ultimul, 
nu poate înfrunta verva lui Viziru care 
termină învingător.

Seresler, Țiriac — Bresson, Rena
vand 4—6, 6—4, 4—6, 11—13. Pere
chea franceză a meritat această victo
rie, dovedindu-se mai omogenă, cu un 
om, Renavand, în excelentă dispoziție 
de joc și un partener, Bresson, care 
l-a completat în mod fericit în duelu
rile de la fileu. De fapt duel este im
propriu zis, pentru că de obicei lupta 
la fileu era susținută doar de unul 
dintre jucătorii noștri (mai des Se- 
rester) lucru care ne-a dezavantajat. 
In plus, deși s-a făcut o risipă de 
energie, Serester și Țiriac n-au insis
tat în momentele favorabile : 2—0 în 
primul set, 5—0(1) și 10—9 în cel de 
al patrulea, imediat după reluare (me
ciul fusese întrerupt Sîmbătă la sco
rul de 4—6, 6—4, 4—6, 9—9).

D. Viziru — Vaubrun 2—6,
De nerecunoscut de la o zi la 
nervos și nesigur, cu un 
te slab, juniorul nostru 
un adversar care nu a 
să-și etaleze prea mult 
nice.

Țiriac — Renavand 7—5, 4—6, 6—2. 
Unul dintre cele mai frumoase me
ciuri (poate chiar cel .care ar merita 
premiul de calitate) al acestui turneu. 
S-au schimbat lovituri tari (ambii jucă
tori au excelat în forhanduri), sme- 
ciuri și voleuri necruțătoare (în spe
cial Renavand), s-au confruntat la 
maximum nervii a doi jucători tineri 
și foarte înzestrați, două adevărate 
speranțe. Cu mai multă vitalitate și 
calm, mai cu seamă în momentele ho- 
tărîtoare ale setului al treilea, cu ser
vicii decisive și mai multă inițiativă, 
Țiriac și-a adjudecat victoria după 
patru meciboluri, consfințind succesul 
nostru final și calificarea în turneul 
de la Vichy,

Madai — Bertschinger 2—6, 6—2, 
6—4; Kadar —■ Spielmann 3—6, 
10—12; Balazs, Madai — Bertschin
ger, Spielmann 6—2, 7—5, 6—1; Ma
dai — Bertschinger 6—3, 6—4; Ba
lazs — Spielmann 10—8, 8—6.

Juniorul Fmil Voicu 
trei noi recorduri

DINAMO TG. MUREȘ —
TIMIȘOARA 3-2

din Tg. Mureș

ȘTIINȚA

Echipa
victoria după un meci de 
loare. Scor : 3—2 (15—5, 
15—12, 7—15, 15—13).

(B. Bagdi, coresp.)

a obținu 
bună va 

16—18

(Progresul) a stabili 
lepublicane la înot

3—6. 
alta, 
foar-serviciu

a pierdut la 
fost nevoit 

calitățile teh-

Timp de trei zile bazinul „Dante 
Gherman" din Capitală a găzduit în
trecerile de înot și sărituri din cadrul 
fazei regionale a campionatului repu
blican. In general, concursul s-a bu
curat de un frumos succes. La majo
ritatea probelor starturile au fost 
populate. In două curse au fost în
registrate recorduri republicane. Fireș
te, cel mai important este acela al ta
lentatului Emil Voicu (Progresul), 
care înotînd 200 m. liber în 2:14.0 
a depășit cu o secundă și patru zecimi 
vechiul record de seniori deținut de 
N. Rujinschi. Performanța lui Voicti 
reprezintă și record R.P.R. de juniori 
categoria I. Al doilea record (de ju
niori cat. I) a fost stabilit tot de Voi
cu în proba de 400 m. liber cu per
formanța de 4:52.2. Performanțele în
registrate de acest talentat junior 
constituie, desigur, doar o etapă pe 
drumul de puternică afirmare pe care 
a pornit de acum un an. Sperăm că 
chiar în cursul acestui sezon vom 
mai avea prilejul să-l vedem realizînd 
noi recorduri.

Iată cîștigătorii probelor :
JUNIOARE CATEGORIA I : 10C 

m. spate: Lia Nedelea (Spartac) 
1:27.2; 100 m. fluture: Maria Kaso- 
vits (C.S.U.) 1:31.5; 100 m. liber:
Ana Grigoraș (Rapid) 1:18.2; 400 m. 
liber: Dan Maria (Progresul) 6:01.1; 
200 m. bras: Rodica Iordan (Dinamo) 
3:23.7: ștafeta 4x1.00 m. lib r: C.S.U. 
6:16.4; 100 m. bras: Lia Nedclza
(Spartac) 1:31.9; JUNIOARE CATE-

m. liber: MăriucGORIA a Il-a — 100
Rotaru (Rapid) 1:20.4; 100 m. bras 
Măriuca Rotaru (Rapid) 1:37.1; IC 
m. fluture: Măriuca Rotaru (Rapid 
1:35.9; 200 m. bras: Măriuca Rotai 
(Rapid) 3:24.2; 400 m. liber: Sanc 
Iordan (Dinamo) 6:16.4; 100 m. sp. 
te: Irina Prodanof (Dinamo) 1:20.' 
4x100 m. liber: C.S.U. 5:26.4; JUN 
ORI CATEGORIA I — 100 ni. liber
l. Kulineac (Dinamo) 1:05.6; 1(
m. bras: P. Cheta (Rapid) 1.19.8;2(
m. liber: Emil Voicu (Progresa 
2:14.0 — NOU RECORD REPl 
BL1CAN DE SENIORI Șl JUN 
ORI CATEGORIA I (vechiul r 
cord : N. Rujinschi 2.15.'
4x200 m. liber: Dinamo 11:08,7; 21 
m. fluture: Emil Voicu (Progrese 
3:01.8; 100 ni. spate: P. Antones' 
(Progresul) 1:17.0; 800 m. liber: 
Mocanu (Rapid) 10:33,9; 4x100 
mixt: Progresul 5:01.1; 400 m. libi 
Emil Voicu (Progr sul) 4:52.2.—NC 
RECORD REPUP! fCAM DE JUP 
ORI CATEGORIA I ; 200 m. bra 
St. Alexandru (Progresul) 2:54.7; 1 
m. fluture: V. Medianii (Progresi 
1:19.4; JUNIORI CATEGORIA a ll-A 
100 m. bras: T. R>en rpo-rt: 
1:25.0; ștafeța 4x100 ir. Prog
sul: 5:50,6; 100 m. liber: P. Bobon 
(Start) 1:09.2; 200 m. bras: T. Ri 
(Spartac) 3:00.9; 100 m. spate:
Popovici (C.C.A.) IUI.8; SARITL 
DE LA TRAMRU’ !NA — fete: Ek 
Ghcorghe (Rapid) 81,67 pt.. băieți: 
Rolman (Recolta) 117,35 pt.



Concursul internațional de la Bled Tinerii atleți din Romînia, Ungaria și Bulgaria
Canotoarele noastre învingătoare 
in toate probele la care au concurat

Ghiu-
echi-

BLED, 20 (prin telefon). — Sîmbătă ți duminică s-a desfășurat pe 
lacul Bled (R.P.F. Iugoslavia) un mare concurs internațional de canotaj 
academie. La startul probelor s-au prezentat sportivi și sportive din: 
U.R.S.S., Austria, R. D. Germană, R. F. Germană, Italia, R. P. Romînă 
și R.P.F. Iugoslavia. Țara noastră a participat numai la probele femi
nine, înscriind în concurs trei echipaje: simplu, dublu și 4-ț-l.

Deși au avut de făcut față unor condiții de concurs foarte grele jO 
călătorie deosebit de obositoare, ambarcațiuni și rame de împrumut) 
sportivele noastre au făcut din plin dovada calităților tehnice, ca și a- 
puterii lor de luptă, reușind excelenta performanță de a se clasa pe locul 
1 în toate probele la care au participat.

Prima victorie ne-a fost adusă de dubloul format din Florica 
zelea — Maria Marton, care, după o luptă destul de strînsă cu
pajul Dinamo Berlin (R. D. Germană) a cîștigat proba cu timpul de 
3:51,6, față de 3:54,3 cit au realizat adversarele lor.

Echipajul nostrri reprezentativ la proba de 4+1 și-a confirmat din nou 
valoarea internațională cîștigînd cursa cu un avantaj de peste 10 sec. 
Iată rezultatele, tehnice: ‘ -- - n —
fert, Lia Togănel, Marta 
Subotița 3:46,2; 3. Izola 
goslavia) 4:04,8.

Florica Ghiuzelea a
a treia victorie a culorilor noastre în concursul de la Bled. Ea a realizat 
timpul de 4:00,3, întrecînd pe concurenta austriacă Franzi Wladmtiller 
(4:10,3), pe Mici Heberle (R.P.F.I.)— 4:17,5 — și pe reprezentanta,clu 
bului italian Bari, Luria Mariani (4:27,7).

lată acum cîștigătorii probelor masculine : simplu : Rabeder (Aus 
tria) 7:18,8; 2+1: U.R.S.S. 7:45,5; 2 f.c.: R.P.F. Iugoslavia 7:22,0; dublu 
vîsle: R. F. Germană 7:01,1; 4+1: U.R.S.S. 7:38,3; 4 f.c.: U.R.S.S. 

j 6:31,3; 8-j-l : Italia 6:14.0.

1. R.P. Romină (Felicia Urziceanu, 
Kardos + Ștefania Borisov) 3:35.8; 
(R.P.F. Iugoslavia) 3:50,9; 4. Bled

fost cea care a obținut, în proba

t

Rita Bon- 
2. Partizan 
(R.P.F. Iu

de simplu,

au furnizat o frumoasă întrecere sportivă
k Juniorii noștri au terminat la egalitate cu cei unguri și i-au întrecut 

cei bulgari k Junioarele din Ungaria au fost cele mai bune pe

CLUJ 20 (prin telefon). — Stadio
nul „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din lo
calitate a găzduit sîmbătă și duminică 
întrecerile din cadrul celei de a doua 
ediții a întîlnirii triunghiulare de atle
tism dintre echipele reprezentative de 
juniori și junioare ale Romîniei, Bul
gariei și Ungariei. Un mare număr de 
spectatori au urmărit cu un deosebit 
interes evoluția tinerilor atleți din cele 
trei țări prietene, care au furnizat o 
întrecere cu totul remarcabilă, pe care 
nu o vor putea uita mult timp. Com- 
portîndu-se excelent, speranțele atletis
mului nostru au realizat un splendid 
rezultat de egalitate în compania puter
nicilor atleți unguri (ei au fost chiar la 
un pas de victorie, dacă Paghidas la 
1500 ni. obstacole nu s-ar fi împiedicat 
și n-ar fi căzut la ultima trecere peste 
groapa cu apă) și au obținut o victorie 
neașteptat de categorică asupra junio
rilor bulgari.

Rezultatele acestui concurs ne dau 
frumoase speranțe că atleții noștri se 
vor pregăti și de aici înainte la fel 
de serios și vor fi capabili să obțină 
performanțe din ce în ce mai bune.

Iată rezultatele înregistrate în pri
ma zi a întrecerilor: 110 m. GAR
DURI: 1. Szoke (U) 15,6; 2. Jurcă

^chipa noastră reprezentativă de hochei 
la limită în fața puternicii selecționate

pe iarba a cedat 
a R. P. Polone

Inaugurarea sezonului internațional 
ta hochei pe iarbă nu ne-a adus sa
tisfacția unei victorii. Dc altfel, nici 
nu era de așteptat ca puțin rutinata 

istră echipă reprezentativă să în- 
acă redutabila selecționată a R. P. 

Polone. In schimb, primul joc inter
național din acest sezon, ne-a adus 
satisfacția unei frumoase și promiță
toare comportări a jucătorilor noștri 
care au cedat la luptă cu 1—2 (0—2) 
în fața experimentalilor hocheiști po
lonezi. In timp ce în țara prietenă 
hocheiul pe iarbă se practică de 35 
de ani, la noi el a fost introdus abia 
de. cîțiva ani’'.

Diferența de valoare tehnică s-a 
văzut chiar de la primul schimb de 
pase, cînd, toți cei prezenți ieri pe 
stadionul Dinamo, au admirat fine
țea, precizia și, uneori chiar ele
ganța cu care hocheiștii oaspeți mî- 
nuiati crosa. Dominați sub raport 
tehnic, reprezentanții noștri au opus o 
dîrză rezistență, jucînd viguros în a- 
părare și anihilînd în cea mai mare 
parle periculoasele atacuri ale oaspe
ților. Eforturile lor au avut drept 
urmare faptul că atacanții polonezi 
nu au reușit decît rare ori să sc

-opie, din acțiune, de poarta echi- 
romîne. Cu toate acestea, benefi

ciind de 5 cornere de penalizare în 
prima repriză, hocheiștii polonezi au 
putut să marcheze două goluri, am
bele înscrise din astfel de lovituri de 
pedeapsă. In min. 23 și 28 două cor-

(R) 15,8; 3. Nikolov (B) 16,2; 4.
Stoicev (B) 16,5; 5. Kovacs (UI 16,6; 
6. Todea (R) 16,8; 100 m. FEMEI: 
1. Heldt (U) 12,4; 2—3 Such (U) și 
Maksay (R) 12,5; 4. Kineses (R) 
12,6; 5. Videmova (B) 12,6; 6. Dok
torova (B) 13,6; 400 m: 1. Nitu (R) 
50,4; 2. Corșatea (R) 51,3; 3.' Hris
tov (B) 51,5; 4. Lacev (B) 51,7; 5. 
I. Nagy (U) 52,0; 6. S. Nagy (U) 
52,3; GREUTATE FEMEI: 1. Bognar 
(U) 14,00; 2. Mikus (U) 13,20; 3. 
Ciorbova (B) 12,51; 4. Sauca (R)
12,17; 5. Gurău (R) 11,96; 6. Zaha
rova (B) 11,60; 1.500 m: 1. Szent- 
vanyi (U) 4:01,1; 2. Percze (U) 
4:02,5; 3. Buiac (R) 4:03,8; 4. Zoto- 
vici (R) 4:08,3; 5. Spasov (B) 4:16,1; 
6. Dimitrov (B) 4:22,7; SULIȚA FE
MEI: 1. Balogh (U) 44,03; 2. Pallos 
(U) 41,70; 3. Lindacher (R) 41,14; 
4. Wachsman (R) 36,90; 5. ~ 
(B) 35,01; 6. Boneva (B)
ÎNĂLȚIME: 1. Noszaly (U) 1,88;
Porumb (R) 1,88; 3. Scizov (_,
1,88 — nou record de juniori al Bul
gariei; 4. Pal (U) 1,80; 5. Todorov 
(B) 1,80; 6. Ducii (R) 1,75; 500 m. 
FEMEI: 1. Nagy (U) 1:17,5 — nou 
record de junioare al Ungariei; 2. 
Klimen (R) 1:18,9; 3. Păulet (R)
1:19,3; 4. Vegh (U) 1:22,2; 5.' Ran- 
ghelova (B) 1:24,0; 6. Stoiceva (B) 
1:27,3; LUNGIME FEMEI: 1. Skul- 
teczi (U) 5,58; 2. Razga (U) 5,55; 
3. Belmega (R) 5,38; 4. Pazmany
(R) 5,26; 5. lorgova (B) 5,15 — nou 
record de junioare al Bulgariei; 6. 
Petrova (B) 4,85; GREUTATE: 1.
Perneki (R) 14,89; 2. Rabinovici (R) 
13,60; 3. Mihailov (B) 13,29 — nou 
record de juniori al Bulgariei; 4. G. 
Nagy (^) 12,96; 5. Hartai (U) 12,83; 
6. Iliev (B) 12,65; 5 KM. MARȘ: 1. 
Popa (R) 23:25,8; 2. Roates 
24:07,8; 3. Paunov (B) 24:32,4:
Steagorev (B) 26:26,5;
(U) 28:34,2 (Ungaria 
un singur concurent); 
Barabas (U) 59,51; 2.

Doneva
26,62;

2.
(B)

(R)
4.

5. Schirilla 
a prezentat 

SULIȚA: 1. 
Dustintă (R) 

56,18; 3. Szakasits (U) 56,05; 4. Ha- 
ralampiev (B) 54,98 : 5. Trifonov (B) 

Pikulski (R) 52,21; LUN- 
1. Mihalyfi (U) 7,01;

(R) 6,89; 3. Popovschi (R)
4. Kolev (B) 6,83; " ' 
6,73; 6. Szente (U)
m.: 1. Ungaria (Csiszar, Hor- 
Mihalfi, Babos) 42,6 — nou 

al Ungariei: 2.

CRAIOVA 20 (prin telefon). — 
După cinci zile de dispute echilibrate, 
la care a asistat un număr record 
spectatori, întrecerile [azei finale

de 
a 

campionatului republicau de juniori la
volei au hiat sfîrșit astăzi.

Competiția s-a desfășurat în noc
turnă pe terenul „7 Noiembrie". S-au

libonospori
R.P.U.)

2
R.P.U.)-

2

Honved-Vasas

(camp. R.P.U.) x
(camp. (R.P.U.)

Masivul fundaș polonez Kubiak 
echipei noastre, anihillnd încercarea de 
nere de penalizare au fost excelent 
executate și Marzec a înscris: 2—0.

La reluare, aspectul jocului a fost 
mult schimbat. Echipa R. P. Romîne 
a jucat mai curajos și a inițiat cîteva 
atacuri periculoase. Chiar în min. 38 
Timar l-a lansat pe Berbecaru și a- 
cesta, după o cursă de unul singur, 
a tras razant cu poarta. Treptat însă,

Jaroszievici (R) 1:56,6; 4. Prakk 
1:58,4; 5. Spasov (B) 1:59,4; 6. 
kovski (B) 2:01,2; PRĂJINĂ: 1. 
martoni (U) 3,90;
3,80 — nou record de juniori al 
gariei; 3. Rencev (B) 3,80;
colau (R) 3,40; 5—6. Ujvari (U) și 
Schnabel (R) 3,20; 200
halyfi (U) 22,2; 2. Nițu (R) 22,4; 3. 
Kineses (R) 22,6; 4. Csiszai (U) 22,8; 
5. Hristov (B) 23,0; 6. Gheorghiev 
(B) 23,5; 400 m. GARDURI: 1. Jurcă 
(R) 55,0; 2. Marconi (R) 56,6; 3. 
Batkey (U) 57,5; 4. Djarov (B) 58,8; 
5. Zaharev (B) 59,2; 6. Ujvari (U) 
61,2; DISC: 1. Perneki (R) 42,13; 2. 
Iliev (B) 40,87; 3. Vago (U) 40,14; 
4. Demianov (B) 39,82; 5. Sălăgeanu 

6. Egri (U) 37,47;
Simon (U) 8:34,5: 

(U) 8:35,2;
4. Dăndărău (R)
(B) 9:32,5;

1.500 m.

2. Velicier

ni.:

4.

(tt) 
Cia- 
Kis- 
(B) 
Hul-
Ni-

1. Mi

(R) 38,11;
3.000 ,n.: I 
Percze 
8:46.6;
Kostev 
9:51.0;
Szentivanyi (U) 4:18,5 — nou record 
al Ungariei; 2. Simon (U) 4:21,4; 3. 
Paghidas (R) 4:25,7; 4. Sulev (B)
4:34,9; 5. Florea (R) 4:38,0; 6. Jekov 
(B) 4:39,0; ÎNĂLȚIME FEMEI: 1. 
Kertesz (U) 1,57; 2. Slomkay (U) 
1,54; 3. Voroneanti (R) 1,51; 4. Jor- 
gova (B) 1,45: 5. Mihăilescu (R)
l, 40; 6. Cerzehova (B) 1,40; DISC
FEMEI: 1. Bognar (U) 44,20; 2. Ca
taramă (R) 40,75; 3. Magyar (U) 
38,95; 4. Koleva (B) 38,85; 5. Zaha- 
rieva (B) 35,80; 6. Gavrilut (R)
32,89; 3 x 500 m. FEMEI: 1. Romînia 
(Popovici, Fleișer, Herlea) 4:05,5; 2. 
Bulgaria (Ranghelova, Barisvamova, 
Stoiceva) 4:17,8 (la această probă 
nu a participat echipa ungară); 
3 x 800 m. FEMEI: 1. Romînia (Ră- 
ducuțu, Klimen, Păulet) 7:03,9; 2.
Ungaria (Kovari, Korompai, Wittin- 
ger) 7:10,9 (la această probă nu a 
participat echipa bulgară); 4 x 100 >n. 
FEMEI: 1. Ungaria (Bartfai, Such, 
Heldt, Skuleczi) 48,6; 2. Rominia
(Zilli, Maksay, Kineses, Drotleff) 
49,0 — nou record de junioare al 
Romîniei; 3. Bulgaria (Koleva, Vide
mova, Petrova, Ivanova) 50,8; 4 x 100
m. : 1. Romînia (Jurcă, Nițu, 
tea, Marconi) 3:22,0 — 
de juniori al Romîniei;
(Hristov, Lacev, 
3:29,3. uchipa Ungariei, care 
lizase rezultatul 
descalificată pentru depășirea 
lui de schimb; PENTATLON FEMEI:
I. Erszebet (U) 3.824 p (greutate —
II, 84; înălțime — 1,40; 200 in. — 
27,8; lungime — 4,83; 80 m. garduri
— 12,3) nou record de junioare al 
Ungariei; 2. Maria Oo (U) 3.678 p 
(10,36 — 1,46 — 27,4 — 4,62, — 13,0; 
3. Eisindler (R) 3.616 p (8,36 — 1,46
— 28,5 — 4,89 — 12,2); 4. Pazmany 
(R) 3.362 p (8,78 — 1,40 — 27,8 — 
5,00 — 14,8); PENTATLON: 1. Peitl 
(U) 2.630 p (lungime — 6,07; suliță
— 48,25; 200 ni. — 24,7; disc —
36,91; 1.000 m. — 2:46,2; 2. Garam- 
vol?yi (U) 2.498 p (6,42 — 43,29 — 
24,r — 31,94 — 2:52,0); 3. Hatfaludi 
(R) 2.398 p (5,98 — 46,29 — 24,7 — 
29,77 — 2:46,2); 4. Hampel (R)
2.295 p (5,67 — 51,90 — 25,8 — 
33,59 — 2:53,9). Ambele probe de 
pentatlon s-au desfășurat fără parti
ciparea atletilor bulgari.

CLASAMENTELE GENERALE: 
bărbați: Romînia — Ungaria 110:110; 
Romînia — Bulgaria 145:65; Ungaria
— Bulgaria 119:88; femei: Ungaria
— Romînia 78,5:45,5; Romînia — 
Bulgaria 76:33; Ungaria — Bulgaria 
76:30.

2.
Buiac (R) 

9:19,0: 5.
6. Dimitrov ( B) 
OBSTACOLE: 1.

3.

52,65; 6. 
GIME : 
Stein 
6.83;
(B) 

4x100 
vath, 
record de ntniori 
Romînia (Nițu, Kincse.,, Jurcă, Stein) 
42,7; echipa Bulgariei a fost desca
lificată. 100 m.: 1. Stein (R) 11,1;
2—3 Kineses (R) și Horvath (U) 
11,2: 4. Csiszar (Ut 11,3- 5. Trisi- 
lev (B) 11,5: 6. Kirilov (B) 12,2.

CLASAMENTE DUPĂ PRIMA ZI: 
BAR RAȚI: Romînia — Ungaria

53,5:51,5; Romînia — Bulgaria 71:33; 
Ungaria — Bulgaria 58:45; FEMEI: 
Ungaria — Romînia 37j5:l7,5; Un
garia — Bulgaria 40:15; Romînia — 
Bulgaria 37:18.

Și probele din ziua a Il-a: CIOCAN: 
1. Szoor (U) 44,00; 2. Catana (R) 
43,51; 3. Moș (R) 42,56; 4. Andras- 
hazi (U) 39,13; 5. Demislov (B)
37,11; 6. Kiev (B) 36,14; 80 M. GAR
DURI: 1. Bori (LI) 12,1; 2. Paduraru 
(R) 12,2; 3. Eisindler (R) 12,3; 4.
Hristova (B) 12,7; 5. Csere (U) 13,0; 
6. Ivanova (B) 14,9 : 200 M. FEMEI: 
1. Maksay (R) 25,6; 2. Such (U) 
26,0; 3. Bartfai (U) 26,1; 4 Zilli (R) 
26,5; 5. Vidanova (B) 27,0; 6. Petro
va (B) 27,1; TRIPLU: 1. Stein (R) 
15,29: 2. Ciochină (R) 14,51; 3. Pi- 
serov (B) 14,50 —
juniori al Bulgariei; 
14,19; 5. Kercik (U)
(B) 13,21; 800 m.:
1:55,6; 2. Berecszazi

2.

5. Ivanov
6,71;

Corșa- 
noti record 

2. Bulgaria 
Stoianov, Stoicev) 

rea- 
de 3:25,4, a fost 

spațiu-

stopează una din acțiunile ofensive ale 
dribling a lui Karri’

oaspeții și-au impus din nou supe
rioritatea, manifestată printr-o evi
dentă dominare. Atunci cînd nimeni 
nu se aștepta (în min. 66), în plină 
perioadă de dominare a echipei oas- 
pe, Matei a inițiat un contraatac și a 
înscris pe lingă portarul polonez, sco
rul devenind 2—1 pentru R. P. Po
lonă.

Arbitrii Hans Schmidt și Egon 
Hoetsch, ambii din R. D. Germană, 
au condus corect următoarele for
malii:

R. P. ROMINA: Deleanu - S. Al- 
massi, Eng. Popescu — Dulimov, Ion 
Popescu, Timar — Berbecaru, Pășcă- 
lău, Butiurcă, Karri (din min. 42 
Samur), Matei.

R. P. POLONA: Gorny — Kubiak, 
Stamynski — Dobrowski, Marzec, 
Maciasczyk — Ptak, Rozanski, Wis
niewski. Ziaja, Mical.

CALIN ANTONESCU

3.
nou record de

4. Noszaly (U) 
13,51; 6. Isakov

I- Nagy (U) 
(R) 1:56,5; 3.

evidențiat cu acest prilej o serie de e- 
lemente, susceptibile de progres. Prin
tre ele semnalăm pe Maria lanegil și 
Silvia Dumitrescu de la Rapid Bucu
rești, Viorica Dumitrescu și Elena Co- 
veanu de la Școala sportivă de elevi 
din Craiova, pe Mihalcea (C.C.A.) 
București, Zeitelman (Dinamo Bucu
rești), State și Dan Mihai de la Școala 
medie Nr. 1 Constanța, Constantinescu 
(Dinamo Oradea), Susan și Pop ~ 
roviarul Timișoara).

Iată acum și ultimele rezultate 
gistrate sîmbătă și duminică.
' BĂIEȚI ; C.C.A. — Șc. medie 
Constanța 3- 
Sc. medie
' FETE ; 

Sînnicolaul 
elevi Craiova
Cine 3-—0, Unirea Sînnicolaul Mare — 
Avîntul Miercurea Ciuc 3—0, Școala 
sportivă de elevi Craiova — Știința Su
ceava 0—3.

In urma 
tul final a

BĂIEȚI : 
campioană republicană de juniori ;

RADU FISCH
corespondent regional

(Pe-

înre-

nr. 1
1, Dinamo București — 

nr. 1 Constanța 3—0. 
Rapid București — Unirea 
Mare 3—1, Șc. sportivă de 

Avîntul Miercurea

Reprezentanții noștri așteaptă cu încredere 
campionatele - mondiale de lupte clasice

așa dar, la numai cîteva 
înaintea unuia din cele mai

lescu mai are la activ o participare la 
un campionat mondial (Neapole 1953) 
ca și L. Bujor (Karlsruhe 1955).

— Ce ne puteți spune în legătură 
cu pregătirea echipei?

— Luptătorii noștri manifestă o for
mă remarcabilă, mai ales D Pîrvules- 
cu, I. Cernea, V. Micula, V. Bularca 
și N. Baciu. Mai necesită unele rctu- 
șări pregătirea fizică a luptătorilor L. 
Bujor și Gh. Popovici. Aș vrea să 
scot în evidență influenta binefăcă
toare pe care au avut-o în pregătirea 
lotului nostru, antrenamentele cu un 
gen de scripete pentru dezvoltarea unor

Luptătorii romîni participă
Imediat după terminarea campio

natelor mondiale de lupte clasice de 
la Budapesta, luptătorii romîni vor 
participa la două mari tur.;. - în 
R.P.F. Iugoslavia. Astfel, formația de 
lupte clasice va concura, de la 30.VII

grupe de mușchi, precum și canota
jul.

— Care este atmosfera înainte de 
plecare?

— Foarte bună. Domnește încrede
re și dorința fierbinte de a rcpiczenta 
cu cinste culorile tării. In această pri
vință sînt semnificative spusele strun
garului Ion Cernea de la uzirele I. G. 
Frimu-Sinaia: „îmi dau seama de 
ptinderea care îmi revine. Ii încredin
țez pe tovarășii 
uzină că voi ști să le răsplătesc dra
gostea și gri.ia cu care mă încon
joară",
la „Cupa Iugoslaviei"
la LVI II, la turneul ce se va desfă
șura la Zrenjanin, iar reprezentativa 
de lupte libere va participa, la ace- 

i .late, la întrecerile de la Bel
grad.

lată-ne, 
zile 
mari evenimente sportive internațio 
nale 
diale de lupte clasice de la Budapes
ta. întrebările noastre în legătură 
cu pregătirile lotului reprezentativ al 
R. P. Romîne au primit răspunsuri 
complete din partea secretarului 
neral» al federației de lupte, tov. 
Uță.

— A fost alcătuită echipa ?
— Firește. După întrecerile de la 

Lugoj a fost selecționat un lot. mr 
larg din care a fost alcătuită repre
zentativa noastră. Ea are următoarea 
înfățișare: Dumitru Pîrvulescu, Ion Cer
nea, Vasile Micula, Gheorghe Dumi
tru, Valeriu Bularca, Nicolae Baciu, 
Gheorghe Popovici și Lazăr Bujor. 
Este o formație tînără, în care sin
gurul „veteran" este Lazăr Bujor (32 
ani). Menționez faptul că D. Pîrvu-

ale anului: campionatele mon-

w
Gh. ăs-acestor rezultate clasamen 

luat următoarea înfățișare1 
1. C.C.A. BUCUREȘTI — 

 ; 2. 
Dinamo București ; 3. Școala medie 
nr. 1 Constanța ; 4. Feroviarul Timi
șoara ; 5. Dinamo Oradea.

FETE: 1. RAPID BUCUREȘTI — 
campioană republicană de junioare; 2. 
Școala sportivă de elevi Craiova; 3. 
Știința Suceava ; 4. Unirea Sînnicolaul 
Mare; 5. Avîntul Miercur'n Cioc.

Așa arafă un buletin Pronosport cu 
12 rez.ultate exacte la concursul nr. 29 
(etapa din 29 iulie 1958).

I. Ferencvâros-M.T.K. (camp, 
pron. la pauză

II. Ferencvăros-M.T.K. oamp. 
pron. final

III. Honved-Vasas 
pron. la nauză

IV.
pron. final

V. Salgotărjan-Pecs
VI. Diosgydr-Csepel
VII. Szeged 

R.P.U.)
VIII. Komlâ

R.P.U.) 2
IX. Oroszlânyi Bânyăsz-ltbbanya: Lom 

bi.k (Cupa de vară R.P.U.)
X. Szekesfeiîervârl Vasas-EIore 

pesta (Cupa de vară R.P.U.)
X*. rflbudai Spartacus-Petofi 

re’. (Cuna de vară R.P.U.)
XII. Văci SE-V.K.S.E. ■-

- ? U.)
■’a acest concurs au fost 

proximativ 446.090 variante.

(camp. J 
(camp. 

Szombathely

Tatabânya

R.P.U.)
R.P.U )

X
1
2

(camp,
1

(c a m p.

1
Buda-

1
Bud.a-

1
(Cupa de vară

1
depuse a_

R. SGHULTZ, coresp.

mei de muncă din



Jos iniânile imperialiștilor 
de pe Orientul arab!

Tntr-o atmosferă de puternfcă solidaritate muncitoreasca

Popoarele lumii cer retragerea imediată a agresorilor 
imperialiști din Liban și Iordania

U.RJS.9.
MOSC.C >VA, 19 (Agerpres). -— Co- 

tawițtti organizațiile»- de tineret din 
0.1R.S.S. a publicat o declarație în 
carp își exprima indignarea în nu
mele milioanelor de tineri sovietici 
împotriva intervenției armate a S.U.A. 
ta Liban, a intervenției engleze în 
Iordania și a amenințărilor imperia
liștilor împotriva Republicii Frak.

R. I». POLONA
VARȘOVIA, 2fi (Agerpres). —
Oamenii muncii din Polonia înfie

rează intervenția anglo-americană în 
Orientul Apropiat. In cadrul irritin- 
gurBor și adunărilor se adoptă în u- 
nanimitate rezoluții ăi care oamenii 
muncii cer să se pună capăt acțiuni
lor agresive împotriva țărilor 
iubitoare de pace.

R. P. GERMANA
BONN, 20 (Agerpres).
Corespondentul din Bonn al 

ției France Presse transmite că

iriva acțiunilor agjwve ale S.U.A. 
șt Marii Britanii în Orientuî Mijlo
ciu. PTesa anunță ea pretutindeni în 
orașele și satele țărir, în uzine, pe 
șantiere și în gospodar ii agricole coo
perative de muncă au loc mari mi
tinguri. la care muncitorii, țiiranii și 
reprezentanți ai cwurilor intelectir- 
ale. înfierează aventura imperialista 
împotriva țărflor arabe.

Comitetul național de apărare a 
păcii din Bulgaria a adresat Con si
li uhii de Securitate o telegramă în 
care îi cere să-și exercite influența 
pentru „încetarea imediată a inter
venției armate în Liban și pentru res- 

a-
venției armate în Liban și pentru 
pectarea drepturilor popoarelor 
rabe".

arabe

agen- 
awto- 

ritățrte vest-germane au interzis „un 
marș at tăcerii" în semn de- protest 
împotriva intervenției anglo-america- 
ne în Orientul Mijlociu organizat 
pentru ziua de 21 iulie de studenții 
din țările arabe care urmează cnrsu- 
rifc universității din Mainz.

ARGENTINA
BUENOS AIRES, 20 (Agerpres).
Presa progresistă din Argentina 

condamnă politica agresivă a puteri
lor imperialiste în Orientul Apropiat 
și Mijlocfu și sprijină cu botărîre po
poarele din tarile arabe în lupta lor 
pentru independența națională. Zia
rul „Lahora“ relatează că la 18 iu
lie. la Buenos Aires și în alte orașe 
ale Argentinei au avut loe numeroase 
demonstrații de protest împotriva in
tervenției S.U.A. și Angliei în Orien
tul Apropiat șî Mijlociu.

R. P. BULGARIA
SOFIA, 20 (Agerpres).
în întreaga Bulgarie s-a ridicat 

un val de proteste și indignare îrupo-
>

INMA
DEIJlt 20 (Agerpres). —
Presa relatează că în diferite orașe 

din India au avut loc demonstrații și 
mitinguri de protest împotriva, agre
siunii anglo-americane în Orientul 
Arab. La 17 iulie în. fața clădirii: con
sulatului S.UA. din Madras a avut 
loe o demonstrație de protest care s-a 
desfășurat sub ibzincife: „Jos mîinile 
de pe Liban!-. „Trăiască naționalis
mul arab!" „In lături cu ațîțătorii la 
război!". După aceasta în oraș a 
avut loc rin miting ai cărui partici- 
panți au condamnat cu hotărîre in
tervenția armată a S.U.A. în Oien- 
tul Apropiat.

La 18 iulie demonstrațn similare au 
avut loc în fața consuFatului general 
al S.U.A. și a secției din Bombay a 
înaltului comisariat englez.

ANGUA
LONDRA 20 (Agerpres). —
In Anglia continua să crească va

lul de protest împotriva intervenției 
armate in Orientul Mijjociit.

Comitetul englez pentru apărarea 
păcii a dat publicității o declarație în 
care înfierează intervenția anglo-anîe- 
ricană ca „o primejdie foarte peri
culoasă. pentru pace în întrega lume1".

EcIUpa Casa (Hî teri lor din Ui «ii 
a cîștîgai prima edifie

a ..Cupei Campionilor Europeni66 
la baschet

SOFIA 2& (prim telefon de la cores
pondentul nostru)-, — Sîmbătă s-a des
fășurat în capitala Bulgariei al doilea 
meci dim cadrul finalei „Gupei Campio
nilor Europeni" la baschet. Ca și în. 
prima partidă, în care victoria revenise 
echipei sovietice șt în al doilea meci 

din 
în- 
cu

basclietboliștii Casei: -Ofițerilor 
Riga și-au impus superioritatea, 
viognid formația Akademik Sofia 
84—71 (39—31).

Basciletbaliștii sovietici aii jjicat 
cefewt, reptirtînd o victorie pe deplin 
meritată și mult aplaudată de cei. 
25.000' spectatori prezență Ia meci. Cei 
mai buni jucători ai echipei învingă
toare au fo-st Kriuninș și Waldinanis.

In prima repriză oaspeții au. deschis, 
scurta cowducîad detașat din primele

ex-

minute. Gazdele reușesc să egaleze la 
14—1'4,. dar apoi: jucătorii sovietici pre
iau inițiativa, menținîntl-o și (tapă 
pauză. In ultima. parte a- jocului — deși 
fără Kriin-rinș — baschetbalist ii sovie
tici desfășoară un joc excelent, cîști- 
gîiid clar. Meciul a> fost foarte bine con
dus de Armășescu (l^nmînia) și Stefa- 
noviei (Iugoslavia).

După fluierul final, echipa Casa 0- 
fițerrior din Riga: a priwrit trofeul ofe
rit de Jean Tessier, din partea ziarului 
„L’Eqtii|W‘ din Paris. Ciivîntul de în
chidere a fost rostit de William Jones, 
secretarul general al Federației Inter
naționale de Baschet.

TOMA HR ISTOV

DE P
întâlnirea de canotaj U.R.S.S.

S.U.A.

CANOTAJ
La ba^za

Himki din
Uniunii Sovietice a a- 
vut ioc sîmbătă întîl»- 
academic dintee spex
cel din StotT.A, Ca na - 

au obținut victoria în

nautică 
capitala

de canotaj 
tfcv-H soviet iei și 
toraii sovietici £.___ ...
două probe (simplu și dublu fără eîr- 
maci> .ia» echipa americană a eîștigat 
pro*M> <*e 9+1. ILa achit simplu victwia 
a revenit canotorului sovietic V. Iva- 
npv eu timpul de 7:57,0 fiind urmat în 
(Mtotoe de compatrioții, săt Tiudcalov. 
Berkutov și de campionul america» 
McDonath. După desfășurarea acestei, 
pvobe-, John Carling', vicepreședintele 
federației de canotaj a S.U.A., a tnmî- 
nat l'ui Iva-nov o medalie de aur, din 
pairtea universității din Philadelphia 
pewtru cel mai bun canotor din Wme. 
Proba de 2 fără, cirmoei a fost eîști- 
gurt.ă <te- echipajul T.S.K.M.O. (Soldatov. 
Detwtom) cu timpul de 7:43,® fiind ur
ma» efe Tnul Leningrad 7:50,1 și echi- 
pa.î»l S.U.A. eu 9:10.6. Proba de 3 1 
a^toat cîștigată de echipajul unlvers'- 

din Washington cu timpul- de 
iar pe locul ctoi s-a clasat eehi- 
Tru<f cw S:24,X (AgerpresȘ.

Charfy Gaul a cîțtigat 
Turul Franței

tlltinua etapă a com- 
ueiitiei 
de mare 
Franței,

tațH 
S:l%» 
paint

CICLISM profesioniste 
fond. Turul 
desfă șu-ra tăi 

pe £>i.jon. - Paris (320 km?, a
fost cîștrgată de italianul Pierino Baffk

In declarație se arată că 
în masă de trupe pentru 
unor regimuri nepopulare, 
decît să agraveze situația 
existentă".

„trimiterea 
sprijinirea 
nu poate 

periculoasă

JAPONIA
20 (Agerpres). — TASSTOKIO, 

transmite:
Partidul 

nist, Consiliul. General 
lor din Japonia, organizațiile studen
țești, de tineret și altele au adoptat 
în cursul mitingurilor și adunărilor 
lor rezoluții de protest împotriva ten
dinței colonialiștilor de a-șf menține 
dominația asupra popoarelor Asiei și 
Africii. La 19 iulie Comitetul japonez 
de solidaritate al țărilor Asiei și A- 
fricif a dat publicității o declarație 
de protest împotriva intervenției pu
terilor imperialiste în treburile po
poarelor Orientului Mijlociu.

în aceeași zi, Comitetul Păcii din 
Japonia a cerut evacuarea imediată 
a trupelor imperialiștilor din Orien
tul Mijlociu.

socialist, partidul conau- 
al Sindicate-

In ziua de 19 iulie, după terminarea 
discuțiilor, în cursul după amiezii, au 
fost prezentate participanților docu
mentele conferinței. Au fost propuse 
spre votare și. votate, in unanimitate 
următoarele documente:

1) Chart a revendicativă a tine
retului muncilor.

2) Apelul către tineretul munci
tor din Iunie.

3) Declarația primei Conferințe Sin
dicale Mondiale a Tineretului Mun
citor în problema păcii.

4) Rezoluția asupra rolului sindi
catelor în orj>anizarea tineretului 
muncitor și făurirea unității lui.

5) Recomandarea primei Confe
rințe Sindicale Mondiale a Tineret»- 
lui Muncitor către Federația Sindicală 
Mondială.

6) Rezoluția pentru retragerea tru
pelor Statelor Unite din alte țări și 
împotriva oricărei intervenții imperi
aliste în Oriental Mijlociu.

7) Apelul către tinerii muncitori și 
tinerele muncitoare din Statele Unite 
ale AmericiL

8) Rezoluția cu. privire la solidari
tatea cu poporul cipriot

9) Rezoluția de solidaritate cu mun
citorii ” “

10) 
entele

ih 
din Coreea.

Cuvîntul de închidere al conferinței 
a fost ținut de tovarășul Louis Saillant 
secretar general al Federației Sindi
cale Afondiale. Tovarășul Louis Sa
illant a făcut bilanțul lucrărilor și re
zultatul conferinței, arătînd că ea con
stituie o contribuție de mare preț în 
lupta mișcării muncitorești internațio
nale pentru pace și o viață mai bună. 
Tovarășul Louis Saillant a subliniat 
condițiile internaționale în care a 
avut loc conferința, scoțîtid în evi
dență faptul că unitatea de acțiune 
a tineretului muncitor din lumea în
treagă, afătrrri de clasa muncitoare 
internațională, din care 
este o forță de mare vigoare în calea 
pregătirilor de război ale imperiali
știlor.

In încheierea conferinței s-a cîntat 
Internaționala. Timp de 30 de minute 
participant au ovaționat pentru pace, 
pentru unitatea de acțiune,, pentru un 
viitor fericit al tineretului lumii.

din Spania. 
Rezoluția cu 
atomice din 
Rezoluția cu

privire la experi- 
Sahara.

privire la situația

face parte

C. Dumitrescu (C.C.A.) a cucerit cea de a Xl-a ediție 
a „CURSEI SC IN TE

Șt. Poreceanu (C.C.A.) învingător în ultimele două
11“

după-atniază, cicliștii an inIeri , , „
cheiat pe velodromul Dinamo, în fața 
unui public entuziast, cea de a Xf-a 
ediție a „Cursei Scînteii". CONSTAN
TIN DUMITRESCU (C.C.A.), cîșți- 
gătorul întrecerii, a primit laurii vic
toriei înconjurat de numeroșii săi 
susținători pe care de această dată 
nu i-a mai decepționat. Alături de el, 
au primit meritate felicitări și o se
rie de alergători fruntași care s-au 
comportat la înălțimea întrecerii (D. 
Murrteanti. A. Șeiaru, f. Vasile, Gh. 
Șerban, E. Mihăilă, G. Moiceanu, V. 
fonescu), precum și mulți cicliști ti
neri, adevărate revelații, care au con
tribuit direct la animarea cursei, rea
lizing performanțe promițătoare (M. 
Scherg, D. Dulii, I. Stoica, Simion 
Ariton, V. Siegler, N. Matei, S. Dotă, 
N. Mușa, Al. Zitn).
ST. PORECEANU ÎNVINGĂTOR FN 

ETAPA A V-a
La sfîrșitttl acestei etape, desfășu

rată sîmbătă pe ruta Sibiu — Orașul 
Stalin (142 km.), maestrul sportului 
C. Dumitrescu ne declara: „Astăzi 
am fost hărțuit de toată lumea și în 
special de dinamoviști. Deși scurtă, 
această etapă a fost de-a dreptul su
focantă".

Caracterizarea făcută de C. Dumi
trescu corespunde exact realității. Din 
mașina care ne-a fost rezervată, am 
asistat îa mirfte tentative de evadări, 
Ia acțiuni curajoase inițiate de dina- 
moviști și de cicliștii tineri. Dte alt
fel și media orară înregistrata este 
edificatoare: 40,440 km. D. Muntea- 
nu și Aurel Șeiaru, principalii can
didați la șefia clasamentului general, 
susținuți de colegii lor de club, au

să4 deposedeze pe C. Du
de tricoul, galben. N-au reti- 
Liderul cursei și-a apărat cu 
șansele, dovedindu-se Wne

ESTE HOTARE
care a înregistrat timpul) de 9h. 2S m-n. 
14 sec. Cîștigă-torul — • ■
Gând (Luxeml»urg> 
totală de- W tem. 
înregistrat timpul 
sec., ceea ce reprezintă o medie orară 
de 36,905 km. — nou record al compe
tiției. In ctasawientul gswerai urmează 
Favero, 
mini ani 
4L sec.;
9 sec, 
sec.
sec.

Turului este Chariy 
cane pe distanța 

a cei Oft- 24 eta-pe, a 
de 116h &9 min. 5

soviieti-i au ciștugat eu 
în fața echipei R. D. Ger- 

au făcut meci egal cu R. Cehe 
și au £n<trecut S.U.A. eu

in cea de a doua gru>4 
cîștigat de reprezentativa 
ou un total de 19 p>. Șa

(Ita>lia> ia 3 mirai, lft: sec.; G-e- 
(sels Centre-Midi) la 3 min. 

Adriaenssens (Belgia1) la 7 min. 
Nenciini (Ibaliai) la 13 min. 33 

Plankwert (Belgia) fa-- 2® min. 
Bobet 9

(Franța) la 3t min. 39 sec.

FOTBAL
In etapa, de iert a 
campionatului, mațrlriar 
seau înreai.‘A"a« iarnă 
toare e- reaulta»: M.T.K.’

2— 1, Motived-Va-sas. 0—0.
3— 3, Salgotai lan.-pees 2—1,

Ferencvaros 
Doz&a-Dorog. , 
Csepei-GFyw 1—», Tatabanyăv-Koinlo 2— 
Szeț’ed-Szombathelîii 3—4. M. T. K. a 
cîșfcîgat — prin contesta tie — meeiul ca 
Vasas (2—2) acu nan lî net» f fxrae# în 
p-lus» M.T.K. are- M p i»r Honvedl si 
Ferencvarofi cîte- #2 j>.

Echipa U.R.S^. campioană mon
dială universitară

rilnirl șahiștii
2‘/a—l*/g 
mane, 
slovacă 25—2 
2*/î—l’/iv

Primul loe 
finală a fost 
țării noastue, 
hi$tir noșitFi a-u întrecut în uFtimuil joc 
Suedfla cu 3^—1. Echipa R. P. Reimîra-e- 
se clasează astfel pe locul 91 în clasa- 
rwen tul gene r al

Iată* clasamentul campionatului mon
dial, stucleri.țesc de șah, ediția 195^: 
Grupa I — 1. U.R.S.S. 19‘/a p.; 2. Bu4- 
garia 17 p.: 3—5. Cehoslovacia, Iugp-
sbavia și Ungaria 14 pu; 6. S.U.A. 12*/» 
p.; 7. Argentina m'/2 P-î R- I>. Ger
mană 9 72 p.. Grupa a IT-a — 9v 
Romînă 194 P'.; 10. T' * " "
CM-an da 1T pvj. 12. R.
13—14. Sue ti ța și R. P. Mongolă H3 p.; 
Ifr *" " -' — " • * " —

După victorie, C. Dumilrescu pri mește felicitările celor mai mici drilri 
'sunpaiizaiiții săi... Foto: I. MIHA1CA
încercat 
mi tr eseu 
șit însă, 
îndârjire 
pregătit.

La Arpaș au evadat N. Maxim, 
Gh. Văsîi, A. Folbert și: Gh.. Cateiș- 
că. După cîțhia kilometri, Văsîi - 
sufocat de alură — ramîiie în urmă. 
Tn Făgăraș ordinea la sprint este i 
Gh. Calcișcă, N. Maxim, A. Folbert. 
Apoi, plutonul impulsionat de C. Du
mitrescu, Ion Vasile, Gh. Șerban și 
alții reușește să facă joncțiunea cu 
fugarii. La Codlea, din grupul masiv 
se desprind 9 alergători care vor 
sosi dealtfel primii la Orașul Stailin 
în următoarea ordine: 1. St. Pore- 
eeanu (JC.GA.) — 3 lk 38(24; 2. Șt 
Ștefu (Dinamo); 3. Gh. Căîrișcă (Di
namo); 4. Simion Ariton (Voința); 
5. I. Hora (Di-nau.io); 6. P. Gane 
(Minerul >; 7. V. Siegfer (Tractorul 
Or. Stația); 8. M. Seherg (Partiza
nul Roșu Or. Stalin); ft. C. Altofcea- 
nu (EJiniamo), toți în același timp, cu 
uavingăitoruk La 26- sec. a sosit plu
tonul în care se aflau, toți fruntașii 
clasaivieHtului general. Tricoul gal
ben a cont intrat să răniînă în posesia 
lui " ~
O

rea în 
ieșirea 
propiat 
fugari, 
vorabit, 
au evadat din pluton, atașîndu-se h 
gărilor. Morișca merge perfect 

__patru gonesc într-un ritm viu mi 
rind distanța față de urmăritori. L 
Gura Beiiei, ultimul urcuș, D. Gt< 
dea își asigură avantajul neces1 
pentru a se clasa pe primul loc 
clasamentul cățărătorilor. Acest 
cru ii „liniștește" și puțin mai 
ziu... pierde contactul cu grupul 
gărilor. La trecerea prin Ploești,

clasamentul cățărătorilor, 
di» Bușteni, plutonul s-a 
la cîteva sute de metri 
Profilîud de un moment 
Eugen Mihăilă și D. Dul

L
a 
d 
fa

M. T.

P. 
n.R. 

Islanda 1»1/, p.; 
. P. Polonă w *. (>•:

Ailfo-and-a 91/* p.;. i». ,»
Fraser și Gulyas în finală

97»

la

p.; t&. Irtamzta 5fi ix

h 
ti: 
fi 
f 

Mușa cedează și el istovit de efor 
D. Dttlu nu-l mai întovărășește mu 
timp pe Mihăilă deoarece... plutom 
se zărea la mai puțin de 200 m. i 
spate. Rămine singur E. Mihăilă. F 
aproape 30 km. el aleargă un impn 
siouant contra-timp. Cu toate c 
lupta este inegală (urmăritorh betr 
ficiază de resurse infinit mai mai 
rotind în pluton), Mihăilă ii ține i 
șah pină aproape de București cir 
este ajuns. După cîteva încercări c 
evadare, se desprind V. lonescu ii 
mat de Poreceanu. Ei intră primii ( 
străzile Capitalei parctirgmd trăsei 
normal. Pkttomil însă esle îndrept- 
greșit de lin grup de spectatori ni 
disciplinați care au îngustat trecere 
Astfel că la sosirea pe vetodro' 
spectatorii au salutat <» victorie fals, 
a lui V. Dobrescu, în clasamentul 
tapei cîștigător fiind de fapt Șt. P< 
receamt cu timpul de 4 h. 21:15, ti 
mat de V. lonescu și V. Dobresc 
Victoria finală a revenit lui C. Di 
mifrescu, care s-a menținut si în i 
tapa a Vl-a în plutonul fruntaș.

Clasament general final: I. C. Dl. 
MtTRESCU (CCA) 25 h. 04:03; 2. I 
MUNTE AMU (DUiamo) 25

A. Șelarii (Dinamo) 25 
Gh. Șerban (C.C.A.) 
P. “
V.

C. Dumitrescu.
EVADARE DE t.35 KM. A 

MINAT ULTIMA ETAPA
ta plecarea din Orașul Stalin 

care alergător nădăjduia că acrim, 
în ultima etapă, va putea să-și mai 
îmbunătățească situația în clasamen
tul generat. Și poate că cel mai mult 
spera Eugen Mihăită care în penulti
ma etapă fusese penalizat cu un mi
nut pentru schimbarea neregufaraen- 
tară a unei roți și căzuse tu clasa
mentul generat de pe tociri IV pe Xf. 
Aceste speranțe i-ati condus pe ru
tieri la acțiuni energice care au fă
cut ca etapa a Vl-a să fie cea 
frumoasă.

Pe 
sosit 
Mușa 
Dîrsfe) 
de pluto». Ea Predeal, unde s-a a- 
cordaf punctaj dubta pentru cățărare, 
prmttd a teectif D. fltodea. Cu pttoc- 
fefe obținute aici, ef â teat cotwfuce-

DO-

fie-

Budapesta
După in SifisFturhe-

die finala ate turneului 
del'a Buc-apcst#, Repre

zentantul nostru Gh. Vizlru l-t» între
cut pe Wu Cen Ceau (R. P Chine*ă> 
6—3, 6—2-, (F--8, 3—6, 6—4, ef a fost edi 
minat în semrâfinală de Gulyas,
cu- scorul 6—3„ 4—6„ 6—2» 6—3. In cea
laltă semifinală Fraser (Aw4Eatkv> l-a 
Fratrerul- pe Javoxski (R. C?l» j> ew 6—S>. 
4—6. fr—3, fr—3-. Semifinalele fa femei 
Puzejova (R. Ceh.l-Bloomer (Ang») 8—6, 
6---S, Kdrmoczr (Ung'.^.Gf'
6—3, 6»—I. In fin-alăr Kormdtrzi a învtns-a» 
pe Puzejova cu 6—X f>—3' întrec er he- Saw 
sfirșit asfăzt

TENIS
mai

07:3 
00:2' 
09:4 
09:4 
»9:4l 

C. Moiceanti {D-inamoî 25 h.fl8:5i 
E Stoica (Voința I S5 h 10 0: 

Gh. Fatciscă tDmaim») 25 h. t0:0 
10. V. Siegler (Tr. Or. Statin) 25 
10:21.

h. 
h 
h.
h.
h.

3.
4.
5.
&
7.
S.

25
Game (Minerul) 25
Dobrescu (C.C.A.) 25

serpentinele Timișului 
primii D. flltalen și 

(fugiți dm pluton 
cu un avans de- 3WI m.

au
N. 
la 

față

Iha Vama »u__  _______ lua-t 
fifușii î-ntfaîec erile cel uf 
de al V-lea campio
nat mondfal studențesc 

de șah p? echipe. Pervtru1 a patra oară 
titlul a revenit reprezentativei Uniunii 
Sovietice, eare s-a cl-aaat pe p»Fîn*u3 loe 
în furnewF Final, ct» ure to tai de 19‘/r 
puncte (.din 2® posibile> In ultimele în-

ȘAH

H. NAUM

S.UA

