
X ÎNCETEZE AGRESIUNEA I
ANGLO - AMERICANA
IN ORIENTUL ARAB!

— Popoarele continuă să protesteze î mpotriva 
gresianii imperialiste din Liban și Iordania —

PROLETARI DIN TOATE

Reuniune de solidaritate 
:u popoarele Orientului Arab, 

la Moscova

1OSCOVA 27 (Agerpres). — TASS 
îsmite:
a 26 iulie în Parcul Central de 
tură și Odihnă „Gorki** a avut loc 
euniune consacrată solidarității cu 
oarele Orientului Arab. Reuniunea 
ost organizată de Consiliul asocia- 

de prietenie și legături culturale 
popoarele Orientului Arab. La reu- 
oe au participat mii de cetățeni ai 
>covei. Au luat parte de asemenea 
gații țărilor Orientului Apropiat și 
lociu la Congresul de la Stockholm 
■ se află în prezent la Moscova, 
i cadrul reuniunii a luat cuvîntul 
îammed A. El Kuni, ambasadorul 
.U. El a mulțumit locuitorilor 
.cjrvei și întregului popor sovietic 
Tu manifestarea permanentă a 
teniei și solidarității față de po- 
rele Orientului Arab.

Oamenii muncii din Franța 
,-î'*n-jă mitingurile de protest

ARIS 27 (Agerpres). —
amenii muncii francezi continuă să 
csteze împotriva intervenției ame- 
no-engleze în Liban și Iordania, 
ni „L’Humanite" scrie că în ora- 

Gennevilliers și Anieres au avut 
trei mitinguri mari ale muncitori- 
din uzine care au cerut convoca- 
urgentă a Adunării Naționale pen- 
a discuta amestecul armat anglo- 
rican în treburile interne ale ță- 

arabe.
■derația Națională a lucrătorilor 
industria de automobile a adresat 
edintelui Coty și președintelui 

L Șelaru (Dinamo), I. Stoica (Voința) 
și Aurelia Drăghici (Dinamo) 

am pioni republicani de fond Ia ciclism
a număr impresionant de iubitori 
portului cu pedale, care pînă a- 

urmăriseră doar prin interine- 
ziarelor și al radioului întrece- 

cicliste de lung kilometraj, au ți- 
să asiste duminică dimineața la 
donatul de fond. Desfășurat pe 
rie de artere principale ale Ca- 
e|, concursul a depășit toate aș- 
riie, ridieîndu-se la un nivel su- 
r evoluțiilor anterioare.
JREL ȘELARU (Dinamo) — la 
ri, AURELIA DRĂGHICI (Di- 
>) — la senioare și IQN STOI- 
(Voința) — la juniori, sînt noii 
Oni de fond ai țării. Valoarea 

.■mantei lor este cu atît mai 
cu cît a fost obținută într-o 

•etiție desfășurată într-un ritm 
: și presărată cu numeroase eva- 

sprinturi și acțiuni de mare cu-

STRA SPORTULUI AURELIA 
GHICI A ÎNVINS LA SPRINT

i
i mai matinali dintre iubitorii 
mului au asistat la startul cursei 
arelor (ora 7,03). 11 alergătoa- 
î susținut lupta pentru cucerirea 
ri de campioană de fond, pe 
ița de 50,400 km. (4 ture). încă 
i început se observă dorința păr
uitelor de a realiza o cursă 
aculoasă și de a obține victoria 
■-o acțiune energică. Sprinturile 
a te ale ciclistelor Herta Schuster 
r. Or. Stalin), Silvia Stănescu 
oria), Aurelia Drăghici (Dina- 
și Hermina luhasz (Dinamo), 
urmăreau detașarea de pluton, 
putut destrăma grupul fruntaș. 
Maria Bisak (G.P.B.) a rămas 

pluton ->din cauza unei căzături, 
in efort remarcabil ea a revenit 
și a participat la sprintul final, 
iniș s-au prezentat 6 cicliste. Pe 
dreaptă (dintre Arcul de Triumf 

iața Scînteii) s-a declanșat un 
total: fiecare protagonistă a în- 
t să-și apropie victoria. A în-
Aureiia Drăghici. Posesoare a 
sprint final eficace, Aurelia 

hici a țîșnit pe ultimii metri cu- 
d primul loc și titlul de cam- 
tă. Clasament final: 1. Aurelia 
hici (Dinamo) — campioană 
L — 1 h. 35:00; 2. Herta Schus- 
FI. r. Or. Stalin), 3. Maria Bi- 
'O.P.B.), 4. Hermina luhasz (Di- 
), 5. Silvia Stănescu (Victoria), 
«lași timp cu învingătoarea. Pe 
Vi s-a clasat alergătoarea Ste- 
Constantinidis (Dinamo),

Conciliului de Miniștri de Gaulle o 
scrisoare în care cere retragerea tru
pelor străine din țările arabe și con
vocarea Adunării Naționale.

Sindicatul metalurgiștilor din aron- 
dismentul XVII al Parisului a adresat 
o telegramă de protest ambasadorilor 
S.U.A. și Angliei la Paris, precum și 
lui de Gaulle, șeful guvernului fran
cez.

Consiliul Sindical al micilor patro
ni cere în scrisoarea adresată lui de 
Gaulle ca guvernul francez să con
damne intervenția americano-engleză, 
insistă asupra retragerii trupelor străi
ne din Liban și Iordania și declară 
că este necesar să se răspundă favo
rabil la propunerea guvernului sovie
tic cu privire la convocarea unei Con
ferințe la cel mai înalt nivel.

India sprijină lupta de eliberare ! 
a statelor arabe

DELHI 27 (Agerpres). —
La 26 iulie a avut loc la Delhi un 

miting de protest împotriva interven
ției armate a S.U.A. și Angliei în O- 
rientul Apropiat, organizat de Comi
tetul indian de solidaritate cu țările 
Asiei și Africii.

In cadrul mitingului a luat cuvîntul 
Omar Abu Rișah, ambasadorul Repu
blicii Arabe finite în India.

Sunderlal, președintei; Consiliului 
păcii din întreaga Indie a subliniat în 
cuvîntarea sa că India sprijină lupta 
de eliberare a statelor arabe.

Radha Raman, membru al Parla
mentului indian, a criticat cu vehe
mență amestecul armat al S.U.A. și 
Angliei în treburile interne ale Liba-

(Continuare in pag. 4)

Organ al Uniunii de cultura fizica și sport din R. P. Romîna

ANUL XIII Nr. 3245 * tuni 28 iulie 1958 * 4 pagini 25 bani

VICTORIE DE MĂRE PRESTIGIU 
PENTRU NATAȚ1A NOASTRA 

a învins Polonia cu 169-99

Ingrid Rothe a fost 0 componentă de bază a reprezentativei țării 
noastre.

LA JUNIORI UN CAMPION SCON
TAT: ION STOICA

îndreptățind speranțele specialiști
lor, juniorii au făcut o cursă frumoa
să, într-un tempo rapid. întrecerea a 
fost controlată tot timpul de Ion 
Stoica, ciclist care acum posedă o 

H. NAUM 
O. GINGU

(Continuare in pag. 3)

Echipa masculină de handbal a R.P.Romîne 
a învins categoric reprezentativa R.P. Ungare:

12-6 (6-2)
Ieri, pe stadionul Dinamo, repre

zentativa noastră masculină de Kaftd- 
bal a obținut, în întîlnirea cu echipa 
R. P. Ungare, prima victorie inter
națională din acest an : 12—6 (6—2). 
Este un fapt pe care îl consemnăm, 
firește, cil satisfacție. Dar, niai multă 
bucurie decît victoria propriu-zisa, 
ne-a produs maniera categorică în 
care ea a fost realizată. Meciul de 
ieri a fost un joc de uzură, care a se
mănat mai mult cu o aprigă partidă

De data aceasta intervenția ltd, Dudas (R. P. Ungară) este inu
tilă: Liviu Stătlescu a driblat scurt și trage la poartă nestingherit sub 

pjivirițe admiratipe ale, lui Călimării

O

Romînia
Mărturisim că rareori am simțit o 

bucurie atît de intensă ca sîmbătă 
seara cînd, la ștrandul „Dante Gher
man" din Capitală, am asistat la stră
lucitele victorii obținute de înotătorii 
roinîni în întîlnirea cu puternica re
prezentativă a R. P. Polone. Trebuie 
spus din capul locului că natația po
loneză este considerată ca una din 
cele mai valoroase din lume, că are 
o veche tradiție și un mare prestigiu. 
In decursul anilor, înotătorii polonezi 
au stabilit numeroase recorduri euro
pene și mondiale. Iată de ce, victoriile 
echipei Romîniei în prima zi de con
curs ne-au adus o mare satisfacție 
și certitudinea că în sfîrșit am făcut 
pași hotărîți pe drumul afirmării in
ternaționale și în această disciplină, 
în care mulți ani nu am realizat ni
mic deosebit. Subliniind că pentru a 
cuceri victoria reprezentanții țării 
noastre nu au precupețit nici un e- 
fort, că au luptat din toate puterile 
pentru un loc cît mai bun, pentru o 
performanță cît mai ridicată, nu facem 
altceva decît să oglindim felul în care 
înotătorii romîni au înțeles să lupte 
pentru victoria finală în întrecerea cu 
echipa Poloniei.

Dintre performanțele înregistrate 
sîmbătă, trebuie subliniate în primul 
rînd cele ale junioarelor Ingrid Rothe 
și Eva Banfy. Ingrid Rothe a reușit 
să depășească la 100 m. liber pe 
Griștina Szulk, bătîndu-și cu acest 
prilej propriul său record. Timpul de 
1:08.2 reprezintă o performanță fru
moasă.

Să nu uităm că numai cu două 
săptămâni în urmă recordul țării era 
cu aproape două secunde (I) mai 
slab. Eva Banfy, o altă talentată ju
nioară, a bătut recordul național _ Ia 
200 m. spate, obținînd 2:46,5, adică 
cu cinci zecimi de secundă mai puțin 
decît vechiul record deținut de Mă
ria Both, care sîmbătă a concurat

de campionat. Ambele echipe au 
rit victbri5‘"cu orice preț și au lUptat 
pentru ea cu multa energie. Or, 
tocmai la capitolul putere de luptă 
echipa noastră, care dăduse semne 
de slăbiciune în această privință în 
ultimele partide internaționale, s-a 

prezentat ieri foarte bine. Iată mo
tivul pentru care evoluția de ieri a 
handbaliștilor noștri ne bucură, chiar 
dacă din punct de vedere tactic sau 
tehnic ea s-a situat la un nivel in- 

bolnavă, clasîndu-se pe locul trei.
La băieți, victoriile reprezentanților 

țării noastre au fost în general cla
re. Cea mai disputată cursă a fost 
cea de 100 m. bras, în care întrece
rea dintre Mitrofan, Oanță și Deren- 
tewicz a prilejuit o luptă palpitantă, 
cîștigată la diferență minimă de Mi
trofan. Pasionantă a fost și proba de 
400 m. liber, în care polonezul Grem- 
lowski a cîștigat la sprint, depășin- 
du-i pe Rujinschi și St. Ionescu, care 
au înotat sub vechiul record al țării.

Iată acum primii trei clasați în fie
care probă :

FEMININ : 100 M. LIBER : 1. In
grid Rothe (Rom.) 1:08.2 — nou re
cord republican pentru senioare și ju-

D. STANCULESCU

(continuare in pag. 2)

ferior. celui cu care ei ne obișnuiseră.
Meciul, âșa cum arătam mai sus, 

n-a avut pe deplin valoarea unei în- 
tîlniri internaționale. Reprezentanții 
noștri și-au impus superioritatea chiar 
de la început, au avut mereu avantaj 
ca scor și au deținut inițiativa tot 
timpul meciului. Handbaliștii maghiari, 
cu o linie de înaintare ineficace Ia 
început și apoi, parcă impresionată 
de forma excepțională a portarului 
echipei noastre (Haberpursch), au 

apelat în ultimă instanță la un joc 
dur, obstructionist în apărare, pen
tru ca scorul să nu ia proporții. A- 
ceastă tactică a reușit parțial, deoare
ce arbitrul K. Knudssen abia în cea 
de a doua repriză a început să sanc
ționeze ceva mai prompt jocul apă
rătorilor oaspeți. In afară de aceasta, 
atacanții romîni s-au lăsat în unele 
momente depășiți și au renunțat la 
luptă. Precizăm însă că a fost vorba 
doar de scurte perioade de joc. In 
rest, echipa noastră a dominat auto
ritar și a cîștigat categoric.

Înainte de a vă relata felul în 
care au fost marcate golurile, cîteva 
cuvinte despre jucătorul Aurel Bul-

CALIN ANTONESCU

(continuare in pag. 2)
1

0 frumoasă victorie a handbalistelor noastre
R, P. Romînă-R. P. Ungara 7-2 !

(CITIȚI AMĂNUNTE IN PAG. a IV-a)
. __________ ____________________________________________ ______ &

Tinerii călăreți rwninf 
învingători in concursul 

internațional de la Craiova
CRAIOVA 27 (prin telefon). —<

Sîmbătă și duminică au continuat la 
hipodromul din Parcul Poporului în
trecerile din cadrul concursului inter
național de călărie, la care au luat 
parte echipele M.E.D.O.S.Z. (R. P* 
Ungară) și G. S. RECOLTA Bucu
rești. Mii de spectatori au aplaudat 
victoriile obținute de tinerii călăreți 
romîni.

In proba nenumeroată DAN 
MIHĂILESCU s-a dovedit și de a- 
ceastă dată cel mai bine pregătit, o- 
cupînd primul loc în timpul de 1.18.6.
Pe locurile următoare s-au clasat 
în ordine : Șuti Istvan (M.E.D.O.S.Z.) 
timp 1.24.0, Ion Gheorghe (C. S. Re
colta) 1.37.0, Elena Leov (G. S. Re
colta) 2.03.0, W. Fleischer 2.11.0.

Una din cele mai disputate probe 
ale concursului internațional a fost 
proba pe' echipe, dotată cu „Gupa 
Prieteniei", în care oaspeții au parti
cipat cu o formație, iar călăreții ro
mîni cu două echipe. După o luptă 
pasionantă, echipa I a C. S. Recolta 
București, alcătuită din Șt. Nieder- 
wieser, Al. Stanca, D. Mihăilescu șl 
W. Fleischer și-a adjudecat victoria, 
obținînd în ambele manșe 11 puncte. 
Pe locul II s-a clasat echipa
M.E.D.O.S.Z. (Licsad, Kakula. Șuti 
Istvan și Filer) cu 19 pct., iar pe 
locul III echipa a Il-a a C.S. Recolta 
(Călugărițoiu, Lupancu, El. Leov. Ion 
Gheorghe) cu 24 p. La individual 
primul loc a revenit călărețului ma
ghiar Șandor Filer, cu.O pct. penali
zare, urinat în ordine de Niederwieser 
și D. Mihăilescu.

Paralel cu concursul internațional 
s-a desfășurat și un concurs republi
can, Ia care s-au înregistrat urină-’ 
toarele rezultate: dresaj cat. A. l.> 
7*. Petrescu (C.C.A.) i Dresaj „Sf.- 
Gheorghe" 1. N. Marcoci (C.C.A.) ; 
obstacole „ușoară": 1. Gh. Gliituran 
(C.C.A.): obst. semi-mijlocie: 1. D.
Hering (C.S.A. Buc.) : Ștafeta : l.i
C. C.A. (VI. Fulger, Gh. Ghițuran și
D. Velicu) 3.27.5 ; 2. C.S.A. București! 
3.35.0; 3. C.S.A. Craiova 3.51.0.



Rezultate din etapa regionala 
a Spartachiadei de vară

| O victorie de mare prestigiu pentru natația noastră
GALAȚI. Aproape 900 de concu- 

renți au luat parte la faza pe regiu
ne a concursurilor de atletism ale 
Spartachiadei. O plăcută surpriză a 
constituit-o echipa feminină a raionu
lui Macin, care s-a clasat pe primul 
loc, înaintea reprezentativelor orașe
lor Galați și Brăila. Organizarea con
cursurilor a fost foarte bună. Dintre 
rezultatele tehnice, menționăm: lungime 
fete: Virginia Leca (Galați) 4,72 m, 
cursa cu obstacole juniori: I. Arbu- 
nescu (r. Focșani) 24,2 sec, 500 m. 
junioare: Natalia Băltăjaru (r. Liești) 
1:30,2, 1000 m. jun.: T. Buzoianu (Bră
ila) 2:45,2, greutate jun.: T. Popescu 
(r. Tecuci) 11,93 m„ lungime seniori: 
V. Seitan (Brăila) 6,23 m. Clasament 
general: 1. Brăila 86 p., 2. Galați 80 
p., 3. r. Măcin 61 p.

GEO ȘTEFANESCU și I. HINCU, 
corespondenți

BACAU. La concursurile de atle
tism — faza regională — s-au evi
dențiat o serie de tineri dintre care 
cităm pe: Cornelia Pavelciuc (Bacău) 
4,49 m. la săritura în lungime juni
oare, A. Petrea (Bac.) 6.13 m. la lun
gime seniori, Ion Toma (Moinești) 
11,76 m. la greutate jun., Gh. Ion 
(Roman) și II. Blank (Tg. Ocna) 1,55 
m. la înălțime juniori, Romeo Nicolae 
(Bac.) 11,5 sec. la 100 m sen., C. Pe- 
trovici (Tg. Ocna) 12,0 sec la 100 rri. 
sen. In întrecerile regionale de tir, 
pe primul loc la băieți s-a clasat P. 
Chesan (Bac.) 81 p. iar la fete Maria 
Antonie (Bac.) 61 p.

1LIE 1ANCU 
corespondent

PITEȘTI. Peste 600 de tineri și ti
nere, cei mai buni dintre cei 90.000 
participanți la prima etapă a Sparta-

cliiadei în regiunea noastră, au luat 
parte la întrecerile fazei regionale a 
marii competiții. La atletism s-au e- 
vidențiat D. Ionescu (r. Pitești) 6,02 
m. la lungime sen., Maia Sandu (r. 
Găești) l,u5 m. la înălțime junioare, 
M. Gabie (r. Slatina) 1,65 m. la înăl
țime sen., O. Negrea (r. Muscel) 1,60 
m. la înălțime jun.

La natație, la 100 m. liber, s-au 
clasat pe primele locuri: juniori: I. 
Bulacu (r. Drăgășani) 1:13; seniori:
T. Boldijar (Pitești) 1:42; junioare: 
Rodica Andreescu (Muscel) 1:34; se
nioare: Stela Spulbereanu (Slatina) 
1:29. La handbal s-au clasat pe pri
mele locuri la băieți și fete echipele 
raionului Rm. Vîlcea, la volei băieți 
raionul Topoloveni iar la volei fete ra
ionul Curtea de Argeș. I. Ionescu (r. 
Topoloveni) a cîștigat întrecerea re
gională de ciclism.

GR. VARABIESCU 
corespondent

BUCUREȘTI. Ieri dimineață, pe sta
dionul Progresul F.B., s-â disputat în
trecerea de atletism a reprezentanților 
celor 20 raioane din reg. București. 
Rezultatele au fost bune, unele dintre 
ele contînd ca recorduri regionale. Am 
remarcat buna pregătire a atleților din 
Giurgiu (antrenor Dragoș Costăches- 
cu) care au ocupat primul loc pe 
echipe și au cucerit cupa pusă în joc, 
Călărași, Urziceni, Alexandria, Dom
nești, Vidra, Lehliu și Brănești. In 
general, organizarea tehnică a con
cursului a fost bună. Vom menționa 
însă că din neglijența organizatorilor 
nu a fost asigurată asistența medi
cală.

N. NICOLAE, 
corespondent

(urmare din pag. 1)

nioare categoria I (vechiul record 
era deținut de aceeași înotătoare cu 
1:09.4); 2. Cristina Szulk (Pol.)
1:08.7; 3. Margareta Wittgenstein
(Rom.) 1:11.5; 200 M. SPATE: 1. 
Eva Banfy (Rom.) 2:46.5 — nou re
cord republican pentru senioare și 
junioare categoria I (vechiul record 
de senioare era deținut de Maria 
Both cu 2:47.0); 2. Elzbieta Zabek 
(Pol.) 2:51.9; 3. Maria. Both (Rom.) 
2:54.7; 200 M. BRAS: 1. Gabriela
Mangezius (Rom.) 3:03.4; 2. Sanda 
Iordan (Rom.) 3:06.3 (record R.P.R. 
de junioare) ; 3. Alexandra Jaskie- 
wiez (Pol.) 3:06.3; ȘTAFETA 4x100 
M. LIBER: 1. R. P.’ Polonă (Kate
rina Makowska, Gineveva Preiss, 
Bozena Cedro, Cristina Szulk) 4:46.0;
2. R. P. Romînă (Dan Maria, Mar
gareta Wittgenstein, Vasilica Iurciuc, 
Ingrid Rothe) 4:47.4 — record de se-

deplinească scopul, dar numai în pri
ma repriză cînd echipierii romîni au 
fost surprinși iar arbitrul a încurajat 
jocul obstrucționist practicat de oas
peți. Singurul gol a fost înscris în 
minutul 3,53 de Bădiță din lovitură 
de la 4 m., după un fault evident al 
lui Minartowicz.

In partea a doua a meciului repre
zentanții țării noastre au jucat mai 
clar și s-au demarcat cu regularita
te, creîndu-și ocazii de a înscrie. Ei 
reușesc să-și concretizeze superiori
tatea, mareînd fie din lovituri de la 
4 m., dictate în urma faulturilor dese 
comise de oaspeți, fie din acțiuni sta
tice sau din mișcare. Au marcat în 
ordine: Marchițiu (min. 10,20 din 4 
m. și min. 12,18 din acțiune), Kro
ner (min. 15,04 din 4 m.), Zahan 
(min. 16,01) și din nou Kroner (min. 
18,22). Singurul gol al oaspeților a 
fost realizat în min. 18,01 de Minar- 
towicz.

Echipa masculină de handbal 
a R. P. Romine a învins categoric 
reprezentativa R.P. Ungare: 12-6 (6-2)

(Urmare din pag. 1)

garu. C- :ticat de mai multe ori pen
tru tap.... că nu luptă cu toată ener
gia, el ne-a dat ieri o dovadă că s-a 
îndreptat, intrîud pe teren în repriza 
secundă, deși era lovit destul de se
rios la nas. Și, în această situație 
chiar, el a muncit .mult și a reușit 
să înscrie cîteva goluri.

Jocul l-a început echipa oaspete, 
dar chiar în primele secunde, echipa 
noastră a intrat în posesia mingii 
și a înscris prin Bulgaru. După două 
minute, tot Bulgaru ridică scorul Ia 
capătul unei acțiuni individuale. Oas
peții continuă să rateze în atac, iar 
noi continuăm să... înscriem : min. 7 
Stănescu — 3—0. Abia după 10 mi
nute de la începere^ partidei, liand- 
baliștii maghiari reușesc, să înscrie 
prin Kesjar, care a transformat o lo
vitură de la 14 m. Imediat este și 
rîndul echipei noastre să beneficieze 
de o asemenea lovitură, pc care o 
transformă Stănescu. In această pe
rioadă jocul este rapid și atacanții 
noștri se remarcii prin iuțeai^ și forța 
'acțiunilor. După ce in min. ÎS Țipu 
ridică scorni ia 5—1. asistăm în min. 
19 la o pasionantă fază, în care 
Haberpursch apără pe rînd două lo
vituri de la 14 m. trase de Fekete și 
Gsiki. Puțin mai tîrziu îi imită Țipu 
iar în min. 28 Tamasdi modifică sco
rul : 5—2. In likimul minut de joc 
al primei reprize, Căliman marchează, 
astfel că Ia pauză tabela de marcaj

indică 6—2 pentru echipa R. P. 
Romîne.

Partea a doua a jocului începe con
fuz. Echipa noastră greșește nume
roase mingi, în atac, iar oaspeții sînt 
din ce în ce mai agresivi, în apărare, 
și mai lenți în atac. Jocul pierde si 
mai mult din spectaculozitate, mai a- 
les că arbitrul K. Knudssen se ho
tărăște să sancționeze aspru neregu- 
laritățile și echipa maghiară joacă 
aproape tot timpul cu un om mai pu
țin în repriza secundă. Acțiunile sînt 
confuze și piuă ia sfîrșit așa vor ră- 
rnîne. Scorul este pe rînd modificat 
astfel: Bulgaru 7—2, Hetenyi 7—3, 
Hetenyi 7—4, Bulgaru 8—4. Bul- 
garu 9—4. Kaloczi 9—5, Niemesch
10—5, Căliman 11—5, Kesjar 11—6. 
Căliman 12—6.

Ne-a plăcut arbitrajul danezului 
Knud Knudssen, cu toate că îi putem 
reproșa faptul că a fost mai îngădui
tor în prima repriză față de jocul dur 
și obstructionist. Cu toate acestea are 
meritul de a fi reușit să țină partida 
în mînă. El a fost ajutat la tușe de 
Gh. Popescu și P. Ctrligeanu.

Au jucat echipele:
R. P. POMINA: Haberpursch (Redl)

— Covaci, Donca. Xițescu, Iliescu, 
V. Șelarii — Stănescu, Țipu, Căli
man. Niemesch, Bulgaru. A mai ju
cat Costache.

R. P. UNGARA: Harkay (Horvath I)
— Kaloczi, Horvath II. Penezi, Du
das. Skultetvi — Fekete, Tamasdi, 
Merkowanyi, Hetenyi, Kesjar. A mai 
jucat Csiki.

Bădiță — atent — este gata 
mească balonul.

nioare al R.P.R. (sub timpul stan
dard).

MASCULIN : 100 M. LIBER : 1.
G. Biajec (Rom.) 59.2; 2. K. Mrocz- 
kowski (Pol.) 59.9; 3. E. Voicu
(Rom.) 1:60.4; 200 M. SPATE: 1. 
D. Caminschi (Rom.) 2:29.0; 2. M. 
Vasiliu (Rom.) 2:33.7; 3. L. Daroczi 
(Rom.) 2:34.5; 100 M. BRAS: 1. M. 
Mitrofan (Rom.) 1:15.3; 2. A. Oanță 
(Rom.) 1:15.4; 3. A. Derentewicz
(Pol.) 1:16.8; 100 M. DELFIN: 1. A. 
Popescu (Rom.) 1:05.1 ; 2. M. Rac- 
zinski (Pol.) 1:06.8; 3. M. Olaru
(Rom.) 1:08.8: 400 M. LIBER: 1. G. 
Gremlowski (Pol.) 4:48.9; 2. N. Ru- 
jinschi (Rom.) 4:49.1 — nou record 
republican pentru seniori (vechiul re
cord era deținut de același înotător 
cu 4:51.5) ; 3. St. Ionescu (Rom.)
4:49.3; 4x100 M. MIXT: 1. R. P. 
Romînă (D. Caminschi, A. Oanță, A. 
Popescu, E. Voicu) 4:28.6 — record 
de seniori al R.P.R. ; 2. R. P. Polonă 
(A. Jaskewicz, M. Raczynski, A. De
rentewicz, J. Mroczewski) 4:44.0.

Punctaj general pe țări, după pri
ma zi a întrecerilor de înot: 81-44 
pentru R. P. Romînă.
R. P. Romînă a învins detașat 

și la polo : 6—1 (1—0)
Din primele schimburi de mingi 

s-a văzut că jucătorii echipei R. P. 
Polone sînt hotărîți să facă tot po
sibilul pentru a cîștiga această par
tidă în care reprezentanții noștri por
neau favoriți. Oaspeții, cu o mai sla
bă tehnică a înotului și a mînuirii 
balonului, au căutat să recupereze a- 
c.est handicap prin dîrzenie, prin pu
tere de luptă. Ei au reușit să-și în

5:52.1; 100 m. fluture: 1. Alicja Kl 
tninska (Pol.) 1:20.3; 2. Nicoleta Șt 
fănescu (Rom.) 1:22.1; 3. Elisab'e 
Bratti (Rom.) 1:22.4; 100 m. bras: 
Gabriela Mangezius (Rom.) 1:24.4 • 
record R.P.R. egalat; 2. Alexand 
Jaskiemicz (Pol.) 1:25.9; 3. lirszu 
Romanowska (Pol.) 1:28,5; 100 1
spate: 1. Eva Banfy (Rom.) 1:15.0 
nou record republican de senioare, j 
nioare categoria I și a 11-a (vechi 
record: Maria Both 1:15.4); 2. Elzbi 
Zabek (Pol.) 1:18.2; 3. Maria Bo 
(Rom.) 1:18.7; 4 x 100 m. mixt: 
R. P. Roinină (Eva Banfy, Elisabe 
Bratu, Gabriela Mangezius, Ingr 
Rothe) 5:14.3 — nou record al R.P.F 
2. R. P. Polonă 5:19.?.

MASCULIN: 1.500 m. liber: 1. Șl 
fan Ionescu (Rom.) 19:09.4 — n< 
record republican de seniori (vechi 
record era deținui de N. RujimcLi i 
19:41.8). La 800 ni. St. Ionescu 
înregistrat 10:08.1 timp care repr 
zintă un nou record republican pe 
tru seniori. (Recordul anteri: r a i 
ținut de N. Rujinschi cu 10:16.0 și I 
sese stabilit sîmbătă seara); 2. 
Gremlowski (Pol.) 19:30.5; 3. N. R 
jhischi (Rom.) 19:54.1; 4. C. Moca 
(Rom.) 20:07.7 — nou record rep 
blican pentru juniori categoria 
(vechiul record era deținut de Cat 
Meder din 1954 cu timpul dc 20:13.2 
100 m. spate: 1. J. Jaskiewicz (Po 
18)7.7; 2. D. Caminschi (Ro:i 
1:08.9; 3. M. Cichowski (Pel.) 1:09 
200 m. bras: 1. A. Oanță (Rom.) 2:41 
2. M. Mitrofan (Rom.) 2:42.2; 3. 
Heitz (Rom.) 2:46.6; 200 m. fIntui
1. A. Popescu (Rom.) 2:32.9; 2. , 
Raczynski (Pol.) 2:35.2; 3. E. Krie 
(Pol.) 2:37.0; 4 x 200 m. liber: 1— 
R. P. Polonă și R. P. Romînă 8:5f

Clasament general al întiliiirii inb 
naționale de înot și polo: R. P. i< 
mînă — R. P. Polonă 169— 99.

★

A doua partidă de polo dintre 
prezentativele Romîniei și Poloni 
desfășurată aseară — neoficial — 
fost cîștigată de echipa țării noas

imaginație cu scorul de 3—2 (2—1). Au mar, 
de cele mai

să-l împiedice pe Minartowicz să ori-

In general, deși a fost vădit stîn- 
jenită de jocul dur, obstrucționist ai 
oaspeților, echipa noastră s-a arătat 
superioară în viteză. în tehnica îno
tului și mînuirii balonului. In luptă 
directă, jucătorii noștri s-au dovedit 
mai tehnici, cu mai multă 
și spontaneitate, cîștigind
multe ori duelurile cu oaspeții.

Arbitrul Jan Mokrej (R. Ceho
slovacă) a condus următoarele for
mații :

R. P. ROMÎNĂ : Stefănescu — BĂ
DIȚĂ, Zahan — Biajec - MARCHI- 
TIU, Grințescu, KRONER.

R. P. POLONA: Poida — GAD- 
Z1KIEW1CZ. ZELMAN — Lutomski— 
Kedzia, A1INARTOWICZ, Jaworski.

Punctaj general după prima zi a 
întrecerilor de înot și polo: R. P. 
ROMÎNĂ—R. P. POLONA: 91-50.

Seria succeselor înotătorilor romîni 
a continuat aseară, cînd din nou au 
fost înregistrate recorduri și perfor
manțe remarcabile, dintre care se cu
vin a fi evidențiate în special cele 
realizate de Eva Banfy, Ingrid Rothe, 
Ștefan Ionescu. Adrian Oanță și Mi
hai Mitrofan. De subliniat că aseară 
au fost cîștigate 8 din cele 10 probe, 
înotătorii noștri totalizînd în cele două 
zile de concurs 16 victorii din totalul 
de 20 de probe.

Iată rezultatele de ieri:
FEMININ: 4iJ0 m. liber: 1. Ingrid 

Rothe (Rom.) 5:41,2 — non record 
republican de senioare și junioare ca
tegoria I (vechiul record era deținut 
de Margareta Wittgenstein cu 5:43-2);
2. Margareta Wittgenstein (Rom.) 
5:48.3; 3. Ingrid Waechter (Rom.)

Marinescu (4 m.), Bădiță, Marchiț 
pentru R.P.R. și Keazia și Cervik p< 
tru R.P.P.

O acțiune patriotică.

STUDENȚII DE LA I. C. F. AU AJUTAT LA STRINSUL RECOLTEI

Penultima
etapă a campionatul 

categoriei B la volei
In penultima etapă a seriei a 1) 

echipa Dinamo Cluj nu s-a prezeii 
chiar acasă, în fața formației Steja 
Rm. Vîlcea. Clujenii nu au putut 
duce pe teren decît 5 jucători și 
conform regulamentului — au pi 
dut meciul cu 3—0. lntrucît este 
doua neprezentare a formației 
Cluj în returui campionatului cate, 
riei B., este cazul ca federația 
specialitate să ia măsurile cuvenite

La Petroșani, Utilajul a dispus 
3—1 de echipa Casei Ofițerilor ■ 
Timișoara: 15—11, 15—13, 9—

15—7. Corespondentul S. Băloi n 
transmis că jucătorii de Ia Pctroș 
s-ati prezentat mai bine decît ad\ 
sării lor și au cîștigat pe merit.

La Timișoara, Știința a întrecut 
Dinamo Baia Mare cu 3—2, ai) 
mult mai greu decît se așteptau sp 
tatorii prezenți Ia meci. După cum 
transmite corespondentul nostru Cor 
Popa, meciul a plăcut doar ca e 
hlție a scorului, dar a fost for 
slab ca factură tehnică. In pios, 
cătorii de ia Știința au intrat înt 
zuți pe teren, nu au luat în ser 
meciul, juclnd în consecință lot 
slab, lată scorurile pe seturi: 15— 
9—15, 15—3, 12—15, 17—15.

Stațiunea Experimentală Săftica a 
Institutului pentru Cultura Porumbu
lui... Deunăzi, vizitind stațiunea am 
avut o surpriză plăcută : alături de 
muncitorii și teh": :enii stațiunii, de 
studenții Institutu i de Cercetări A- 
gronomice „N. Bălcescu" veniți la 
practică, pe toate ariile și în toate 
sectoarele am întilnit zeci de stu- 
denți de la Institutul de Cultură Fi
zică. Erau studenți din anii I și li, 
care răspunseseră cu tot elanul tine
reții lor la chemarea organizației de 
partid și tineret din institut, de a a- 
juta la siriusul recoltei. însuflețiți de 
dragoste fierbinte față de patrie, ti
nerii studenți, viitori profesori și ac
tiviști în domeniul educației și cultu
rii fizice, au muncit cu hărnicie, în- 
tr-un ritm care a stîrnit admirația 
muncitorilor stațiunii.

Directorul adjunct al stațiunii, tov. 
îng. Nicolae Neagoe, pe care l-am m- 
tîlnit pe una din ariile secției Vlasia, 

a avut numai cuvinte de laudă la a- 
dresa muncii entuziaste a acestor stu
denți.

— Mărturisesc sincer că nu mi-aș 
fi închipuit că acești tineri, dintre 
care mulți nu cunosc specificul mun
cilor agricole, să se descurce așa de 
bine. Prezența lor aici, într-o perioa
dă de muncă intensă, a însemnat un 
aport cit se poate de substanțial. S-a 
lucrat într-tin ritm neobișnuit și, ceea 
ce vreau să relev, în multe cazuri 
chiar ia nivelul muncitorilor conside
rați de noi drept cei mai experimen
tați...

Prin graiul cifrelor ne-am putut 
face o imagine și mai fidelă a ajuto
rului prețios pe care studenții de la 
Institutul de Cultură Fizică l-au a- 
dus stațiunii experimentale de la 
Săftica în actuala campanie agricolă. 
Iată-Ie: fetele au strîns păioasele de 
pe o suprafață de 12 hectare, selec- 
ționînd în același timp porumbul de 

pe o suprafață de aproape un liec- 
tar; băieții au castrat porumbul de 
pe 15 hectare și au efectuat lucrări 
de prășit pe alte 6 hectare, in acea
stă sumară socoteală nu intră însă o 
serie de alte acțiuni — săpatul la 
sectoarele pomicol și legumicol, re
tezatul și legatul lăstarilor la vița de 
vie etc. — în care, de asemenea, pre
zența studenților de la institutul de 
Cultură Fizică s-a făcut simțită din 
plin. Unul din coordonatorii tehnici 
ai stațiunii, ing. I. Avram, ne con
duce către un panou pe care, alături 
de numele muncitorilor și tehnicieni
lor fruntași în actuala campanie a- 
gricolă, stau scrise acelea ale mul
tor studenți : la secția Săftica, Gh. 
Birtz, Gh. Zavera și Gh. Grigore, la 
secția Victoria, Doina Feordeanu, Ne- 
guța Măcreanu, Ingrid Kappler și 
Edda Antossy, iar la secția Vlasia, 
Ion Bota, Ludovic Hector și Grigore 
Ene.

— Mă simt dator, ne spune mg. 
Avram, ca la numele celor evidențiați 
să adaug pe acela al tov. asistent Alex. 
Forțu, secretarul organizației U.T.M 
de la I.C.F. care a oferit cel mai bun 
exelnplu personal în această acțiune 
patriotică.

Ar mai fi de adăugat ceva... Pre
zența studenților de la i.C.F. nu s-a 
rezumat numai la aportul adus la 
strînsul recoltei. Muncitorii din sta
țiune nu vor uita nici reușitele de
monstrații de gimnastică și volei sau 
de audițiile muzicale organizate de 
studenți după-amiaza sau seara, o 
dată cu încetarea lucrului. Apare deci 
explicabil regretul manifestat de cei 
din stațiune la plecarea studenților și, 
mai ales, invitația caldă pe care le-au 
făcut-o de a veni, din nou, în mij
locul lor, în toamnă, la cules de vii 
și la strînsul recoltei...

1 
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Așa arată un buletin Pronosport Cu 
rezultate exacte. Etapa nr. “ 
talie

I. M^T.K.-Ujpesti Dozsa
B.P.U.) — pron. l-a pa-uză

IL M.T.K.-Ujpesti Dozsa
R.P.U.) — prooi. final

IM. Vasas-Ferencvaros
R.P.U.) — pron. la pauză

IV. Vasas—Ferenc varos
R.P.U.) — pron, final

V. Csepel — Honv^d 
R.P.U.)

VI. Tatabânia—Salgotarjân 
R.P.U.)

VH. P6cs-Szeged (Camp. R.P U.) 
VIM. SzombatheJy-Diosgyor (camp. 

R.P.U.)
IX. Dorog-KLcmld (camp. R-P.U.)
X. Szckesfehârvâri Vasas-Kebanyal 

Uomblk (Cupa de vară R.P.U.)
XI. Vaci S,E.-Petofi Budapesta 

(Cupa de vară R.P.U.)
XTI. DMbudai Spart'cuF-E’ore Bu

dapesta (Cupa de vară R.P.U.)
Variante depuse aproximativ 45M4K



A. Șelaru (Dinamo), I. Stoica (Voința) și Aurelia Drăghici (Dinamo) 
campioni republicani de fond la ciclism

(Urmare din pag. 1)

oarecare rutină (în „Cursa Scînteii" 
a cucerit primul loc în etapa a IlI-a) 
și care era astfel îndreptățit să as
pire la primul loc. De altfel, la sprin
tul final Ion Stoica (Voința) a tre
cut primul linia de sosire (2 h. 22:28) 
urmat în același timp de : Gh. Istrate 
(Voința Brăila), T. Ohanesian 
(C.C.A.), FI. Cristescu (Șc. tin. Buc.), 
Șt. Petrescu (Șc. tin. Brăila), D. 
Stănescu (Recolta), O. Popovici (Șc. 
tin. Or. Stalin), V. Cohanciuc (Voin
ța) și O. Căpriță (C.C.A.).

AUREL ȘELARU UN ÎNVINGĂTOR 
MERITUOS

52 dc cicliști, calificați în fazele 
regionale, s-au prezentat la startul 
celei mai așteptate întreceri : finala 
seniorilor. Ora 9. Pe traseu s-au a- 
dunat de acum mii de spectatori. Ci
cliștii pornesc vijelios. Ion Braharu, 
Pelcaru, apoi Schuster și Calcișcă în
cearcă desprinderi dc pluton, dar ac
țiunile lor eșuează, fiind contracarate 
de ceilalți alergători, fată însă că în 
turul II se produce o evadare care 
va da multe emoții: după cîteva hăr
țuieli se detașează V. Dobresctt, I. 
Braharu, A. Șelaru, Gh. Șerban, C. 
Dumitru și G. Moiceanu. Cîțiva kilo
metri mai încolo fugarilor li se a- 
datigă încă trei rutieri : D. Glodea, 
N. Mușa și Al. Aiitroi. Plutonul con
dus* de C. Dumitrescu și L. Zanoni 
se sezisează și atacă puternic. La vi
rajul din fața restaurantului Bordei, 
G. Moiceanu derapează și în cădere 
se accidentează (din această cauză 
va abandona mai tîrziu), iar Al. Mi- 
troi rămîne din grupul avansat. In 
turul III fugarii au, la Arcul de 
Triumf, un av: ns de 50 sec. Plutonul 
urmăritor se înșiruie în monom pe 
distanța dc 2—300 m. Acul kilome
trajului de la motocicleta noastră 
oscilează între 45 și 50 kiji. Ca ur
mare a ritmului rapid în care rulează 
grupul masiv diferența scade în fa
voarea urmăritorilor și în turui IV 
înregistrăm — în același punct — 
doar 30 sec. Căldura (de altfel sin
gurul impediment în întrecerile de 
duminică) începe să-și spună cuvîn- 
tul : alura devine mai lentă. Dar nu 
pentru mult timp, căci din nou gru
pul mare se agită. Din el fug C. Ba
ciu, I. Istrate, Șt. Poreceantt, I. Va- 
sile și alții care în turul VI fac jonc- 
fiimea cu plutonul fruntaș. Acum for- 
I ie grupului avansat au crescut. Fi
resc. este ca acest pluton să se dis
tanțeze și mai mult. In spate C. Du
mitrescu rulează liniștit. Ne-a sur
prins acest lucru și l-am întrebat de 
ce nu forțează. Ne-a răspuns calm 
că trebuie să aplice o anumită „tac

Rezultate scontate in campionatul 
republican de tenis pe echipe

Cea de a treia etapă a campiona
tului republican de tenis pe echipe 
s-a soldat cu rezultate scontate.

Meciurile din București, care reu
neau o serie de jucători de valoare, 
n-au oferit insa spectacolul așteptat, 
situîndu-se la un nivel mediocru. S-au 
comis numeroase greșeli de ordin 
tehnic, iar factura întâlnirilor femi
nine a fost foarte scăzută.

Scorul final al întrecerii dintre 
Progr.yul și Constructorul (T.C.H.) 
nu a fost stabilit, dar învingătoarea 
este cunoscută. Conducînd cu 8—3, 
Progresul nu mai poate pierde, indi
ferent de rezultatele meciurilor res
tante și întrerupte care sînt progra
mate pentru astăzi după-amiază la 
ora 16. fată rezultatele: Caralulis — 
Schmidt 8-6, 6-3, 7-5; Zacopceanu — 
Tudorel Bădin 3-6, 5-7, 6-4, 4-2
într.; Zacopceanu — Schmidt 6-0, 6-8,
6-3,  6-2; Caralulis — T. Bădin 2-6, 
2-6, 6-8; Prundeanti — Roșianu 1-6, 
6-1, 2-6, 7-5, 9-6; Slapciu — Basa- 
rab 6-4, 6-4, 6-4; Slapciu — Roșianu 
6-0, 7-5, 6-3; F.va Stăncescu — Ma
riana Nasta 6-0, 6-1; Rodica Andri- 
escu — H. Orenski 6-1, 6-1; Stăn
cescu, Andriescu — Nasta, Orenski
6- 3, 6-4; Zacopceanu, Caralulis —
Bădin, Schmidt 6-1, 6-2, 3-6, 6-8, 2-6; 
Caralulis, Stăncescu — Bădin, Nasta
7- 5, 6-1.

Deși lipsită de aportul campionilor 
țării Gh. Viziru și Ecaterina Roșianu, 
C.C.A. a învins clar pe C.S.U. Bucu
rești : 10-5. Rezultate : Năstase —
Dancea 3-6,6-3, 7-5, 6-1; Cobzuc —- 
Dancea 6-0, 6-2, 6-0; Cobzuc — Geor
gescu 6-2, 6-0, 4-6. 2-6, 2-6, Năsta
se — Georgescu 6-4, 6-3, 7-5; Ta
kacs — Mita 6-1, 6-1, 6-3; Burces- 
cu — ,'Aiia 6-3, 3-6, 2-6, 6-4, 4-6; 
Takacs — Silberman 6-3, 8-6, 6-2; 
Burcescu — Silberman 8-6,6-8, 6-2, 

tică" și în numele ei este dator să 
ducă trenă falsă. Credem că această 
tactică a fost greșită. De altfel pu
țin mai tîrziu, cind a trecut la atac 
și a acționat energic, reușind să prin
dă plutonul, și-a dezmințit chiar el 
gîndirea „tactică" de mai înainte.

Curioasă ni s-a părut însă compor
tarea sa ulterioară. După ce a luat 
contact cu primul pluton a dezlănțuit 
cîteva atacuri în serie — mult a- 
plaudate de spectatori — și apoi... a

una
Aurel Șelarii (campionul probei'), C. Moiceanu și Ion Vasile in 

din numeroasele evadări care au animat finala campionatului de fond. 
(Foto: GH. DUMITRU)

„căzut" complet. N-a mai sezisat 
nimic, n-a mai acționat în nici un 
fel, n-a mai încercat nici o clipă 
să-și apere șansele. Atiite de spec
tatori care l-au susținut tot timpul 
au fost dezamăgiți de atitudinea lui 
în prima evoluție pe circuit. Au aș
teptat mult și au primit foarte puțin 
dc la cel mai popular ciclist. O. Du
mitrescu. rutier cu mari resurse, a 
rămas încă o dată dator marelui pu
blic care îl urmărește întotdeauna cu 
emoție și dragoste, care il susține cu 
atîta însuflețire.

In turul X în plutonul fugarilor 
preiau inițiativa Ion Vasile, Șelarii și 
C. Moiceanu. Ei se detașează și iau 
un avans de cîteva sute de metri. In 
spate plutonul se fragmentează. Un 
tur mai tîrziu cîțiva cicliști (printre 
care și A. Simion, V. Dobrescu, Gh. 
Calcișcă) prind pe fugari. In acest 
moment abandonează Ion Vasile (!?!). 
De altfel aceasta este faza decisivă 
a cursei. In frunte se află acum 5 
dinamoviști (A. Șelaru, C. Moiceanu, 
Oh. Calcișcă, N. Vasilescu, D. Mttn- 
teanu), doi alergători de la C.C.A. 
(Gh. Șerban șî V. Dobrescu) și tî-

6-4; Cornelia Năstase — M. Enescu 
9-11, 4-6; El. Roșianu — Bîrsan 6-0,
6- 3; El. Roșianu — Enescu 6-0, 6-1;
O. Năstase — Bîrsan 0-6, 0-6: El. 
Roșianu, C. Năstase — Bîrsan. Enes
cu 6-4, 6-0; Cobzuc. Năstase -- 
Georgescu. Dancea 4-6, 1-6, 2-6; Ta
kacs, El. Roșianu — Dancea, Bîrsan
7- 5, 4-6, 6-3.

O întîlnire interesantă s-a dispu
tat la Cluj, între Rapid și Jiul Pe
troșani. Oaspeții au obținut o nouă 
victorie, cu 9-6, mulțumită faptului 
că au cîștigat toate întîlnirile de sim
plu bărbați și meciul de dublu băr
bați. Rezultate: Juhasz — Sopa 6-0,
8- 6, 7-5; Sorin Mihai — Telegdi 6-0,
6-1, 6-2; Turdeanu — Baia 6-1, 6-2, 
6-3; Vasilescu — Radar 6-2, 4-6, 6-1, 
6-3; Mihai — Sopa 3-6, 6-3, 6-1, 7-9,
11-9  (meciul a durat 6 ore!); Ju
hasz — Telegdi 6-4, 6-0. 6-3; Vasi
lescu — Baia 8-6, 6-3, 6-3; Turdea- 
nu — Radar 6-1, 6-1. 2-6, 7-5; Ce- 
nușe — Maria Rendeffi 1-6, 0-6: Mo- 
canu — Romoroczi 0-6, 2-6; Moca-
nti — Rendeffi 1-6, 1-6; Cenușe — 
Romoroczi 1-6, 4-6; Turdeanu, Ju
hasz — Sopa. Baia 4-6, 6-3. 2-6. 6-2, 
6-1; Cernise, Mocanii — Kerdeffi, Ko- 
nioroczi 3-6, 2-6; Turdeanu, Cenu
șe — Sopa, Rendeffi 3-6, 1-6.

La Orașul Stalin, Dinamo Bucu
rești a pierdut o singură partidă îrr 
întîlnirea cu Steagul rosti (descom
pletată prin absența lui Tiriac și Ro
dica Turușanco). Scor final : 14-1
pentru bucureșteni. Dintre rezidi ’l-le 
parțiale, notăm : Bosch — Racovită 
6-3, 6-1, 6-3; Rakosi — Turușanco 
6-4. 6-1, 10-8; Rakosi — Racoviță
6-4, 6-2, 4-6, 6-3; Julieta Namian — 
Hermina Brenner 6-3. 2-6, 6-3; Irina 
Ponova — Brenner 8-6. 6-f; Arde- 
learm. Șerban — Pacovită, Baciu 
6-1, 6-3, 3-6, 5-7, 2-6. 

nărui Ariton Simion (Voința). Fireș
te, dinamoviștii sînt mulțumiți de su
perioritatea numerică pe care și-au 
creat-o și conduc — după placul lor 
— cursa. L. Zanoni, aflat cu încă doi 
alergători în urmă, nu mai poate re
veni deși este așteptat — chiar prea 
insistent — de colegii lui. Plutonul 
lui O. Dumitrescu se află mult în 
urmă. Ultimele ture sînt parcurse 'in
tr-un ritm lent datorită faptului că 
toți se rezervă pentru sprintul final.

In cursă se mai află doar 18 cicliști 
(abandonați: 34 1). Pe ultima linie 
dreaptă, dinamoviștii se organizează 
și dintre ei se desprinde Aurel Șe
laru care obține pe merit primul loc. 
De altfel, marea sa calitate constă în 
aceea că a participat la toate acțiu
nile, a fost combativ și perseverent

Clasament final : 1. AUREL ȘE
LARU (Dinamo) — campion R.P.R. 
— 4 h. 41:59; 2. V. Dobrescu
(C.C.A.), 3. N. Vasilescu (Dinamo),
4. Gh. Șerban (C.C.A.), 5. Gh. Cal
cișcă (Dinamo), 6. A. Simion (Voin
ța), ,7. D. Munteanu (Dinamo), 8. C. 
Moiceanu (Dinamo), toți în același 
timp cu învingătorul ; 9. L. Zanoni 
(Dinamo) 4 h. 45:15; 10. Al. Mitroi 
(C.C.A.Ț; 11. C. Melcioc (Victoria), 
același timp; 12. I. Braharu (Voin
ța) 4 h. 50:12; 13. C. Dumitru (Pro
gresul); 14. N. Stepau.ian (Recolta), 
15. St. Poreccanu (C.C.A.), 16. Con
stantin Dumitrescu (C.C.A.), 17. I. 
Datcu (Victoria), 18. C. Istrate (Vic
toria), același timp.

'A
Succespl de care s-a bucurat acea

stă competiție obligă forul de specia
litate să programeze mai des între
ceri pe circuit întrucît ele contribuie 
la buna pregătire a rutierilor noștri 
și oferă posibilitatea unui public nu
meros să-i vadă la lucru pe alergă* 
torii consacrați, ca și pe cei tineri.

Festivalul raional 
al tineretului la Petroșani '

PETROȘANI, 27 (prin telefon). — 
Orașul nostru a îmbrăcat duminică 
haina de sărbătoare, in cinstea Festi
valului raional al tineretului. Mii de 
tineri din întreaga Vale a Jiului au 
venit la Petroșani pentru a participa 
la manifestările culturale, artistice și 
sportive care au avut loc cu acest 
prilej. S-ait disputat întreceri de fot
bal, volei, handbal și popice, precum 
și interesante jocuri distractive (aler
gări în saci, curse pe... măgari etc.). 
S-a desfășurat de asemenea un joc 
de fotbal pentru „old-boys" între e- 
chipele Petroșani și Ltipeni. Victoria 
a revenit vechilor fotbaliști din Lu- 
peni, cu scorul de 5-4.

S. BALOI — corespondent

Categoria B la polo pe apă și baschet
Ieri au continuat întrecerile cam

pionatelor categoriei B Ia polo și 
baschet.

La POLO, a fost programată etapa 
a V-a. LA CLUJ, Metalul a învins 
Textila Lugoj cu 3—0 (2—0). In
schimb C.F.R. Cluj a cedat în fața 
lui C. S. Oradea cu 5—9 (1—4). O 
partidă importantă s-a desfășurat la 
Tg. Mureș, între Voința și Progresul 
Cluj. Gazdele au învins cu 5—2 
(2—1) prin punctele înscrise de Rigo 
(3), Soos, Bordi, respectiv Balogh și 
Balo. C.F.R. Arad a întrecut pe T.C:H. 
București cn 5—2 (3—1). Pentru în
vingători ati marcat Salamon (3), 
Contor și Frank 11, iar pentru învinși

Rezultate modeste în cadrul etape 
a IV-a a campionatului de atlefisr 

pe echipe
ORAȘUL STALIN, 27 (prin tele

fon). — Un mare număr de spectatori 
a luat loc în tribunele stadionului Trac
torul din localitate, pentru a urmări 
desfășurarea întrecerilor din cadrul e- 
tapei a IV-a a campionatului repu
blican de atletism pe echipe. De foar
te mult timp, iubitorii atletismului din 
localitate nu au mai avut prilejul să 
asiste la un concurs atletic de am
ploare, pentru că de aproape 2 ani nu 
a fost programată aci o asemenea în
trecere. Faptul că în Orașul Stalin 
concursurile atletice de anvergură 
au fost organizate atît de rar a avut 
desigur repercusiuni și asupra ac
tivității colegiului de arbitri din loca
litate care n-a mai știut să facă față 
cu operativitate pretențiilor unui ase
menea concurs, deși fiecare din mem
brii juriului s-a străduit să se com
porte cît mai bine.

Pe de altă parte, pista stadionului 
Tractorul lasă de dorit. Deși în repe
tate rînduri am semnalat faptul că a- 
ceastă pistă a fost lăsată în părăsire 
și ani criticat această situație, totuși 
nu s-au luat nici lin fel de măsuri 
pentru remedierea si'uației Ătlcții 
participanți la întreceri^' desfășurate 
sîmbătă și duminică, au fost primii care 
s-au plîns că, în ciuda eforturilor pe 
care le-au făcut, pista i-a împiedicat 
să realizeze rezultatele de care, in mod 
normal, ei erau capabili.

In această situație, este clar că re
zultatul de 12,0 secunde pe 100 m 
realizat de Ioana Luță (rezultat cu 
care ea și-a egalat propriul record re
publican), înseamnă de fapt o perfor
manță cu mult mai bună. Pe aceeași 
linie, trebuie să subliniem eforturile 
deosebite pe care sprinterii le-au fă
cut pentru a se reabilita de pe urma 
rezultatelor foarte slabe, din acest an. 
Ei au reușit acum, pentru prima oară 
în acest sezon, să a’erge sub 11.0 
sec. și sîntem convinși că rezultatele 
lor de sîmbătă ar fi fost și mai buhe 
pe o pistă corespunzătoare. Dar, în 
fond, ce imputăm acestei piste? In 
primul rînd faptul că este neîngrijită 
și apoi compoziția ei este greșită. A- 
mestecul de zgură, așa cum se pre
zintă, a făcut ca ea să fie foarte 
moale și sfărîmicioasă. Remarcînd 
din nou aceste fapte, avem convin
gerea că cel puțin acum cei în cauză 
se vor ocupa mai îndeaproape de sta
rea pistei stadionului Tractorul și vor 
lua măsuri imediate pentru reametiaja- 
rea ei.

In ceea ce privește concursul, nil 
avem prea mul ie lucruri bune de 
spus. Rezultatele înregistrate au fost 
în general mediocre, mai ales avînd 
în vedere luna in care ne aflăm și ma
rile concursuri care ne stau în față.

Cele cîteva performanțe mai răsă
rite din aceste întreceri nu pot înlă
tura impresia generală slabă pe care 
ne-au lăsat-o modestele rezultate în
registrate în cele mai multe- probe.

Iată acum rezultatele tehnice înre
gistrate : ZIUA I : 1 li) m. g. : Ig
nat (R) 15,0; Ardeleantt (UASR)
15,0; Ursac (D) 15,3; Vintilă (P) 
15,3; Cincă (UASR) 15,4; 80 ... g. 
FEMEI: A. Dragoinirescu (R) 11,7; S. 
Băltăgescu (M) 11,9; M. Pândele
(D) 12,1; X. Miiiutin (UASR) 12,2; 
A. Eisindler (R) 12,4; S. Groșii 
(TCH) 12,5; E. Zahariuc (P) 12,5:
SULIȚA FEMEI: M. Diți (V) 48,28;
l. Miklos (D) 45,00; A. Reimesch (R) 
41,75; M. Iordan (TCH) 40,52; 800
m. FEMEI: N. Pasciuc (UASR)
2:15,4; M. Ctițui (UASR) 2:18,2: G. 
Dumitrescu (M) 2:18,8; W. Rlitnen
(D) 2:18,9; L. Păuleț (M) 2:19,8; O. 
Zammer (Rec.) 2:19,9; CIOCAN : 
Rășcănescu (CCA) 60,94; Dumitru 
(R) 54,47; Greifenstein (M) 53,30;
Drăgulescu (TCH) 52,98; 100 m:
Stoenescu (D) 10,8; Pop (R) 10.9;
Kadar (D) 10,9; Prisiceanu (TCH)
10,9; I. Gergely (CCA) 11,0; Enache 
(CCA) 11,0; 400 tv. : Sudrigean
(UASR) 48,8; Mihaly (D) 49,1; Sza
bo (R) 50.7; Sandu (V) 51,4; Ka- 
randi (D) 51,5; Ficleanu (TCH) 51,6;

Niculescti și Grantarov. La TIMI
ȘOARA s-au desfășurat două întîlniri. 
in prima, s-au întîlnit echipele locale 
Industria Lîilei și Voința. Scorul de
12—4 (5—3) pentru Industria Lînei 
a fost realizat de Stănescu (5), Ke- 
lemen (3), Papa (2), Laszlo și 
Weinreich, respectiv Torbk (2), Botz 
și Bernstein. In celălalt meci, Fe
roviarul a pierdut jocul cu Voința 
Oradea cu 4—6 (2—2). Punctele au 
fost marcate de: Bernstein (2), Ro
man și Farkas pentru Feroviarul și 
Szabo (4), Kiss și Virag pentru Vo
ința.

★
In cadrul seriei I la BASCHET 

s-au înregistrat rezultatele: Voința

100 m. FEMEI: I. Luță (R) 12,0 
record R.P.R. egalat’; C. Maks< 
(Rec.) 12,4; I. Zilli (D) 12,5; CI. î 
mionescu (M) 12,5; L. Bendin (I 
12,5; S. Băltăgescu (M) 12,6;
Kineses (Rec.) 12,6; PRĂJINA : Sz 
bo (CCA) 4,20; Dumitrescu (UASI 
4,10; Trandafilov (D) 4,00: ÎNALT 
ME: Dumitrescu (UASR), Bob 
(CCA) si Merică (D) 1,94; Knall 
(CCA) 1,84; ÎNĂLȚIME FEMEI: 
Balaș (CCA) 1,75 (a început co 
cursul ia 1,65, și a trecut apoi d 
prima încercare și la 1,70 și Ia 1, 
m., după care a renunțat să m 
sară); R. Voroneanu '/■ ’ '
GREUTATE FEMEI : A. Coman (I 
14,30; M. Silaghi (V) 12,93: 
Scherer (V) 12,50; V. Guzgan (I
12,16; I. Stoica (P) 12,06; DISC
Manolescu (D) 49,26: M. Raica (A 
’«,0 ; Vilsan (CCA) 45,22: !.'■■'''•• n 
V. Popa (D) 3:58,4; Boghean (UASI 
3:58,7; Barabas (D) 4:00,3, Mosc
viei (P) 4:00,6; Hîră (M.' 4:00.
Aioanei (CCA) 4:00,9; LUNGIM» 
S. loan (CCA) 7,07; Jurcă (UASI 
7,02 (la 3 ctn. de recordul de junii 
al țării); Licker (D) 6,87; Tuțuiai 
(TCIJ) 6,63; 10.000 m.: Dragon 
(Rec) 31:44,8; V. Pop (D) 31:46. 
Cojocarii (UASR) 32:00,2; 4x100 n 
UASR și CCA 43,9; ZIUA A DOU7 
400 m. g.t Savel (D) 54,9; Star 
(R) 55,1; V. Pop (UASR) 57,1; C< 
șatea (R) 57,9; Tonei (Rec.) 58, 
Ursac (D) 58,2; 200 m FEMEI: 
luță (R) 25,4: C.l. Simionescu (A 
25,5; A. Sicoe (UASR) 26.0; L. Be 
diu (R) 26,2: Cr. Maksay (Rec 
26,3) 10 KM. MARȘ: II. Races. 
(D) 41:31,2 — nou record al P.P.F 
— Baboie (R) 44:33,0; Neagu (I 
46:38 0; Păcurarii (TCH) 47:02, 
200 in.: Enache (CCA) 22,4; Wi 
senmaver (O) 22,5: Pop (R) 22. 
Jurcă (UASR) 22,6; SULIȚA: F 
zim (UASR) 68.23: DemMer (î 
68.11; Zamfir (D) 65,50; Cristea (» 
60,42; Stanciu (TCH) 56,93; 5.000n 
Veliciit (UASR) 14:53.2; Weiss (» 
14:54,4; Sfrzelbtscki ID) 15:04,6: E 
nu Cristea (M) 15:10,2; Moscovi 
(P) 15:15,6; loniță (Rec.) !5:t6.i 
TRIPLU SALT: Păltinișanu (G 
13,80; 800 m.: Mihaly (D) 1:51, 
Birdau (D) 1:53,5; Sudrigea
(UASR) 1:55,3;( Corneișan (UASH 
1:55,3; 3.000 m.’ OBSTACOLE: B; 
dici (D) 9:12,5; Hîră (M) 9:23, 
Pricop (P) 9:33,8; Puică (UASR 
9:40,7; DISC FF.MEf : P. Simionei 
cu (UASR) 43,56; M. Silaghi (V 
42,25; M. lonescu (TCII) 40,21: ( 
Cataramă (P) 39,78; 400 m. FEME 
A. Sicoe (UASR) 57,4; M. Cuh 
(UASR) 58,7; G. Dumitrescu (M 
60.2; N. F.ana (R) «1,8; LUNGIM 
FEMEI: M. Pândele (D) 5,42;
Knobloch (TCH) 5,33; S. Gros 
(TCH) 5,27; V. Belmega (P) 5,2’ 
GREUTATE: Ivanov (D) 15,61; <
Creții (UASR) 14,98; M. Raica (M 
11,93; 4x100 tn. FEMEI: Metal»
51,0: Dinamo 51,9.

REZULTATELE MECIURILOR
U.A.S.R. 202 (bărbați 125 + twn. 
77) — CCA 102 (bărbați 86 + fem» 
(6); Rapid 191 (117 + 74) - CC, 
109 (95 + 14); UASR 171 (119 4 
54) _ Rapid 160 ( 99 +61); Dinam 
217 (153 + 64): — TCH 121 (98 4 
53); Dinamo 204 (149 4- 55) — M« 
talul 133 (71 + 62); Metalul 18
(123 + 66) — TCH 146 (95 4-51) 
Progresul 192,5 (127,5 4- 65) —
Voința 126,5 (77,5 4- 51); Recolt
166 (124 4- 42) — Voința 138 (764 
62); Progresul 185 (118 -Ț 6?) - 
Recolta 135 (100 4- 35).

ALEX. DJNCA

Tu. Mureș — Voința Saiu Mart 
72—49 (25—31). Meci foarte dispu 
lat pînfi în min. 33, cînd scorul era 
egal : 47—47. Din acel moment, mu
reșenii și-au revenit, distanțîndu-se

Medicina Timișoara — Voința Ora
dea 54—59 (29—26) ; Rapid Cluj — 
Voința Rm. Vil cea 122—50 ( 59—23) 
Gazdele au avut în Sarosi un foarte 
bun realizator (a marcat 59 de 
puncte).

SERIA a Il-a : Aurul Negru Ploești 
— Știința Craiova 57—85 ( 24—40) 1 
C. S. Bacău — Medicina Iași 54—6C 
(23—26).



4 înceteze agresiunea 
ANGLO-AMERICANĂ 

ÎN ORIENTUL ARAB!
A ÎNCEPUT meciul de atletism 
DINTRE ECHIPELE U.R.S.S. SI S.UA.
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(Urmare din pag. 1)

ii și Iordaniei. El a salutat ini» 
va Uniunii Sovietice în ce privește 
/ocarea conferinței la nivel înalt 
participarea Indiei, pentru exami- 
:a situației care s-a creat în Orien- 
Apropiat în urma agresiunii S.U.A. 
ingliei în Liban și Iordania.

Italia au loc mari demonstrații 
de protest

OMA 27 (Agerpres). —
î întreaga Italie continuă dcmon- 
țiile de protest împotriva interven- 
anglo-americane din Orientul A- 

)iat. La 25 iulie a avut loc o mare 
lonstrație la Florența. Demonstra
te protest au avut loc de aseme- 

în aceeași zi în orașele Arezzo, 
ino, Genova, precum și în insula 
lia. Numai în orașul Apulia au 
t loc la 25 iulie peste 50 demon
ii dc acest.fel.
emonstrațiile pentru pace de la 
i și Catandzaro, au fost organi- 

în comun de partidele comunist 
socialist și organizațiile lor de ti- 
•t.

Jb seninul întăririi legăturilor 
ești cu popoarele din țările 

arabe
ERL1N 27 (Agerpres). —
a Berlin a avut loc un mare mi- 

de protest împotriva intervenției 
ricano-cngleze în Orientul Arab la 
: au participat peste 10.000 deoa- 
li. Participanții la miting au cerut 
agerea imediată a trupelor ame

i fost stabilite seriile campionatelor
europene

înă la începerea celei de a V-a e- 
a campionatelor europene de’ vo- 

masculin și feminin, nu mai este 
t timp.
a 24 iulie, comisia de organizare 
tabilit, prin tragere la sorți, com
enta seriilor aut pentru campio- 
ll masculin cît și pentru cel fe- 
itr.
chipa masculină a țării noastre va 
i in seria B împreună cu echi- 

Ungariei, Belgiei, Olandei și I- 
i, iar formația feminină în seria 
alături de reprezentativele Bulga-

Confirmînd ultimele rezultate din acest sezon

Aipa feminină de handbal a țării noastre a învins 
reprezentativa R. P. Ungare cu 7-2 (4-2)

IUDAPESTA 27 (prin telefon). — 
micul centru industrial Balatonfuzfo, 
lat în pitoreasca regiune a lacului 
aton, s-a disputat azi (n.r. ieri) 
>ă amiază întîlnirea internațională 
handbal dintre reprezentativele fe

line ale R. P. Ungare și R. P. 
nine. Întîlnirea a fost urmărită cit 
It interes de numeroșii spectatori, 

datorită valorii apropiate a celor 
ia echipe, cît și, mai ales, fa.ptu- 

că handbalistele maghiare doreau 
și ia o revanșă după ultimele în- 
igeri suferite în fața reprezentati- 

roniîne. Dar și de data aceasta 
toria a revenit echipei R. P. Ro-

Pe Nepstadion din 
JLETISM Budapesta, se desfă

șoară campionatele 
P. Urtgare. In prima zi, se remar- 

rez-.iltatele cursei de 5000 m. în 
re Iharos și Szabo au sosit în ace
ri timp — 14:13,8. Alte rezultate: 
9 m. g. Retezar 14,4 (rec. egalat): 
ăjină Horvath 4,30 m; suliță: Kulc- 
r 76,36 m.

• Sîmbătă și duminică s-au desfă- 
rat campionatele Franței, în care au 
st stabilite două recorduri națio- 
ile: triplu Battista 15,87 m. și 200 
. Delecour 20,9 sec. Dintre celelalte 
zultate. sînt de reținui; 400 m. Di- 
>nda 47,6 sec.: lungime Bracki 7.63 
,;4xt00 m. 41,3 sec.

e Cu prilejul campionatelor R. P. 
■done au fost înregistrate o serie de 
rformanțe remarcabile: lungime — 
rabowski 7,81 m; prăjină Wazni 4,41 
; 100 ni — Foik 10,5; 5000 m —
rzyszkowiak 13:56,6. 

ricane și engleze din Liban și Ior
dania.

Adunarea reprezentanților intelectua
lității din Berlin a decurs sub sem
nul întăririi legăturilor frățești cu po
poarele din țările arabe, care luptă 
pentru independența lor. In rezoluția 
care s-a adoptat se subliniază nece
sitatea convocării conferinței șefilor de 
guverne ale celor cinci state, pentru a 
examina situația în Orientul Apropiat

Glasul unui american lucid
NEW YORK 27 (Agerpres). —
Ziarul „New York Post" a publicat 

următoarea scrisoare semnată de John 
Ross:

„Toți americanii care raționează să
nătos, indiferent de convingerile lor 
politice știu că infanteria maritimă a 
S.U.A. se află în Liban pentru a păzi 
exploatările petrolifere controlate de 
Statele Unite. Totuși numeroși ame
ricani refuză să recunoască imperia
lismul vădit, caracteristic unor astfel 
de acțiuni. Ei pot să critice pe en
glezi și francezi pentru agresiunea în 
Egipt și Algeria, dar cînd propriul lor 
guvern comite aceeași agresiune, în 
aceeași regiune și din aceleași cauze, 
acești fățarnici declară: „Vai, noi a- 
parăm independența Libanului!". Cum 
poate poporul libanez să beneficieze 
de o adevărată independență, cînd re
sursele sale naturale'se află sub domi
nația monopolurilor străine? Oamenii 
simpli din țările arabe cer pur și sim
plu dreptul de a se gospodări singuri. 
Trupele noastre se află în această re
giune pentru a-i împiedica să facă a- 
cest lucru. In acest mod răscoala pen
tru independența economică și politică 
a Libanului este înăbușită de S.UA".

de volei
riei, Finlandei și Austriei.

Iată și componența celorlalte serii:
MASCULIN: Seria A: Cehoslova

cia, Franța, R.F. Germană, R. D. Ger
mană, Tunisia; Seria C: Bulgaria, 
Polonia, Republica Arabă Unită, Da
nemarca, Finlanda; Seria D: Uniunea 
Sovietică, Iugoslavia, Albania, Austria, 
Turcia.

FEMININ: Seria A: Cehoslovacia, 
Franța, R. D. Germană; Seria B: Uni
unea Sovietică, Iugoslavia, R. F. 
Germană; Seria G: Polonia, Ungaria, 
Olanda.

mîne, care a prestat un joc mai va
riat, cu acțiuni rapide în marea lor 
majoritate încheiate cu puternice și 
precise lovituri la poartă. Rezultat 
final: 7—2 (4—2) pentru reprezenta
tiva R. P. Romîne.

In primele minute, jocul a fost des
tul de echilibrat, ambele echipe ini
țiind acțiuni periculoase. Jucătoarele 
romîne, mai decise în atac, au des
chis scorul și s-att menținut în avan
taj pînă la terminarea primei reprize. 
După pauză ritmul din ce în ce mai 
rapid impus de formația oaspe obligă 
echipa maghiară să joace mai mult 
în defensivă. Numeroasele atacuri 
ale handbalistelor romîne se soldează

Pe peste hotare
Intre 10—14 sep

tembrie se va desfăBASCHET
șura la Milano tra

diționala competiție de baschet dota
tă cu trofeul „Mairano". La întreceri 
vor participa și reprezentativele 
U.R.S.S. și R. P. Ungare. (Agerpres).

M.T.K. a cîștigat campionatul
R. P. Ungare

Ieri s-a desfășurat 
ultima etapă a camFOTBAL
pionatului maghiar de 

fotbal. Pe primul loc s-a clasat 
M.T.K. cu 36 puncte, urmată de Hon- 
ved 34 p. și Ferencvaros 33 p. Au
retrogradat Szeged și Komlo. fată re
zultatele ultimei etape : M.T.K.—Uj- 
pesti Dozsa 2-0, Vasas—Ferencvaros

MOSCOVA 27 (prin telefon). Iubi
torii de atletism din Moscova și un 
mare număr de turiști din mai multe 
țări ale Europei, au luat loc duminică 
după amiază în tribunele marelui sta
dion „V. I. Lenin" din parcul Lujniki, 
urmărind cu un deosebit interes des
fășurarea probelor din cadrul primu
lui meci de atletism dintre echipele 
reprezentative ale Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite ale Americii. Interesul 
acesta este pe deplin justificat, dacă 
ținem seamă că la startul diverselor 
probe sînt prezenți o serie dintre cei 
mai de seamă atleți ai lumii, record
mani mondiali și campioni olimpici. 
Evoluția lor a fost remarcabilă și ar
bitrii concursului au consemnat nu o 
dată în foile de rezultate cifre de o 
valoare înaltă.

După încheierea întrecerilor din 
prima zi de concurs în meciul echi
pelor masculine S.U.A. conduce cu 
61 la 45 puncte, iar în concursul fe
minin atletele sovietice conduc cu 30 
la 22 puncte.

Și acum cîteva cuvinte despre în 
trecerile primei zile:

Săritorii cu prăjina, așa cum se în- 
tîmplă de obicei, au fost cei dinții 
care și-au început disputa, pentru ca 
tot ei să fie și printre cei de pe urmă 
care au încheiat-o. La capătul unei 
lupte foarte strînse, recordmanul so
vietic Vladimir Bulatov a obținut o 
frumoasă victorie asupra cunoscuți- 
lor ame: icani Morris (campionul din 
acest an al S.U.A.) și. Brewer. Iată 
rezultatele: 1. Bulatov (U.R.S.S.) 4,50 
m; 2. Morris (S.U.A.) 4,40 m; 3. Cer- 
nobai (U.R.S.S.) 4,30 m; 4. Brewer 
(S.U.A.) 4,30 m.

Primii patru clasați în proba de a- 
runcarea ciocanului la J.O. de la Mel
bourne au fost iarăși laolaltă. De 
data aceasta, recordmanul lumii Ha 
rold Connolly a obținut o victorie 
clară: 1. Connolly (S.U.A.) 67,28 m;
2. Hali (S.U.A.) 64,94; 3. Samoțve 
tov (U.R.S.S.) 64,64; 4. Krivonosov 
(U.R.S.S.) 62,47 m.

O luptă foarte echilibrată s-a dat în 
cursa feminină de 100 m plat, în care 
victoria a revenit în mod surprinzător 
atletei americane Barbara Jones: 1. 
Jones (S.U.A.) 11,6; 2. Krepkina
(U.R.S.S.) 11,6; 3. Daniels (S.U.A.) 
11,6; 4. Maslovskaia (U.R.S.S.) 11,9.

Atleții sovietici au repurtat o victorie 
clară în alergarea pe 10.000 m: -1. 
Jukov (U.R.S.S.) 29:59,8; 2. Deseat- 
cikov (U.R.S.S.) 30:20,4; 3. Smart 
(S.U.A.) 31:11,4. McKenzie (S.U.A.) 
a fost descalificat pentru jenarea ad- 

cu trei goluri mult aplaudate de pu
blic. Jocul a luat sfîrșit cu meritata 
victorie a reprezentativei R. P. Ro
mîne, chiar la această diferență cate
gorică de puncte.

Punctele au fost marcate de Kaiser 
și Raczne pentru R. P. Ungară și de 
Jianu (2), Scheipp, Roșu, Pădureanu, 
Dumitrescu și Dobre pentru R.P. Ro- 
mînă. Bun arbitrajul lui Mihai Szucik 
(R.P. Romînă). Echipa feminină de 
handbal a R. P. Romîne va mai sus
ține încă un joc, în care va întîlni, 
probabil, tot reprezentativa R. P. 
Ungare. Partida va avea loc marți 
la Balatonfiizfo.

3-3, Csepel—Honved 1-3, Tatabanya—- 
Salgotarjan 1-0, Pecs—Szeged 1-0, 
Szombathelyi—Diosgydr 2-1, Dorog— 
Komlo 3-3.

înotătoarele australiene învinse

Întrecerile de la 
Cardiff au adus noi 

recorduri mondiale.
Britanica Judy Grinham a înotat 1 10 
y. spate în 1:11,9 și tot ea â fost un 
factor important în stabilirea timpu
lui de 4:54,0 realizat de echipa de 
ștafetă 4x100 y. mixt a Angliei, care 
a întrecut în cursă echipa Australiei. 
Alt record mondial a fost stabilit de 
înotătoarele australiene, în ștafeta 
4x100 y. liber, cu timpul 4:14,2. Alte 
rezultate (masculine): 110 y. spate

versarilor. O netă superioritate au 
manifestat-o și mărșăluitorii sovietici 
în proba de 20 km. Campionul olimpic 
Leonid Spirin a obținut o victorie ca
tegorică: I. Spirin (U.R.S.S.) 1.33:43,0;
2. Guk (U.R.S.S.) 1.35:06,0; 3. Hew
son (S.U.A.) 1.41:15,2; 4. Laind
(S.U.A.) 1.49:06,0. Rezultate remar
cabile au fost înregistrate în cursele 
de ștafetă de 4 x 100 m. La bărbați 
echipa S.U.A. (Murchinson, Collimo- 
re, Sigost, Davis) a obținut 39,6 sec., 
iar echipa sovietică (Barteniev, Ko 
novalov, Tokarev, Ozolin) 40,3. La 
femei, echipa S.U.A. (Daniels, Wil
liams, Mathews, Jones) cu 44,8 sec. a 
stabilit un nou record al S.U.A., iar 
echipa sovietică (Krepkina, Maslov
skaia, Kepp, Poliakova) a înregistrat 
45,4.

Rezultate foarte bune au fost înre
gistrate și în celelalte probe ale con
cursului:

BARBATl: 100 m.: 1. Murchinson
(S.U.A.) 10,2; 2. Collimore (S.U.A.) 
10,2; 3. Barteniev (U.R.S.S.) 10,4;
4. Konovalov (U.R.S.S.) 10,4; 400 m: 
Davis (S.U.A.) 45,0; 2. Southern 
(S.U.A.) 47,3; 3. Rahmanov (U.R.S.S.) 
47,5; 4. Nikolski (U.R.S.S.) 48,0;
110 m. g.: 1. Robinson (S.U.A.) 13,9;

Au luat sfîrșit campionatele mondiale 
de lupte clasice

Luptătorii sovietici au cucerit cinci titluri de campioni 
V. Bularca pe locul III

BUDAPESTA, 27 (Prin telefon). — 
Ca și în primele întîlnirî, luptătorii 
sovietici au continuat să domine cu 
autoritate întrecerile. Toți cei opt 
sportivi sovietici s-au calificat pen
tru finalele pe categorii.

Reprezentanții noștri au avut o 
comportare, în general, mulțumitoa
re. Cel mai bine s-au prezentat Va- 
lerju Bularca și Nicolae Baciu.

Mari speranțe s-au pus în Dumi
tru Pîrvulescu (cat. 52 kgr.), un lup
tător cu o bogată experiență de con
curs și cu o tehnică avansată. După 
o victorie fulgerătoare obținută în 
primul tur, Pîrvulescu a învins apoi 
pe Andersson (S) la puncte. In me
ciurile cele mai importante însă, Pîr
vulescu a dovedit o condamnabilă 
nepăsare și lipsă de voință, neți- 
nînd seamă nici de sfaturile date de 
către antrenorii și conducătorii lotu
lui. El a cedat la puncte atît lui 
Egribas (T) cît și lui Mewis (Bel
gia). In special, în fața ultimului, el 
a pierdut un meci pe care-1 avea cu 
două minute înainte de sfîrșit ca și 
cîștigat. 1. Cernea a luptat cu aceeași 
însuflețire pe care i-o cunoaștem. El 
a fost însă întrecut la puncte de I. 
Hodoș (RPU) — campion olimpic — 
și de către Karavaev (URSS) prin 
tuș în min. 5.

V. Micula (cat. 62 kgr.) și-a do
minat adversarul (Sile — Turcia) 
pînă în ultimele minute și l-a condus 
cu un punct din avertisment, dar din 
cauza unei greșeli de apărare i-a dat 
acestuia posibilitatea să obțină două 
puncte și în același timp victoria. 
Gheorghe Dumitru a obținut în turul 
doi victoria prin neprezentarea ad
versarului (Lehtonen-Finlanda, bol
nav), apoi a cedat la un punct di
ferență lui Toth (RPU). Tnvinge în 
turul IV pe Martinovici (Iug.) la 
puncte si cedează apoi la puncte lui 
Vasin (URSS).

Excelent a luptat V. Bularca. El a 
învins la diferențe categorice pe 
Niemi (Finlanda) și pe Kuczinski

Mockton (Austr.) 1:01,7; 440 y. li- 
her Konrads (Austr.) 4:49,4; 1.050 y. 
liber Konrads (Austr.) 17:45.4.

_ Primul meci dintre
RUG»! selecționatele Franței 

și Africii de sud, des
fășurat sîmbătă la Capetown, s-a în
cheiat cu un rezultat surprinzător de 
bun pentru francezi: 3-3. Oaspeții au 
condus chiar cu 3-0 la pauză, prin- 
tr-o lovitură de picior căzută, reali
zată de mijlocașul la grămadă Da
nos.

Rezultate din Cupa Galea
In competiția de te- 

1EN1S nis pentru tineret 
„Cupa Galea" a fost 

desemnată a doua semifinalistă care 
va juca în turneul final de la Vichy. 
In meciul decisiv al grupei de Ia 
Portschach (Austria) echipa Spa
niei a întrecut cu 4—1 pe cea a Iu
goslaviei. In finala grupei zonale de 
la Garmisch' (R. F. Germană) se 
întîlnesc în finală echipele R. F, 
Germană și R. Cehoslovacă.

2. Jones (S.U.A.) 14,0; 3. Mihailov 
(U.R.S.S.) 14,2; 4. Petrov (U.R.S.S.) 
14,5; lungime: 1. Shelby (S.U.A.) 
7,94; Ter Ovanesian (U.R.S.S.) 7.76;
3. Jackson (S.U.A.) 7,49; 4. Fedoseev; 
(U.R.S.S.) 7,38; greutate: 1. O’Brien 
(S.U.A.) 19,14; 2. Long (S.U.A.) 
17,77; 3. Loscilov (U.R.S.S.) 16,98;
4. Lipsnis (U.R.S.S.) 16,70; decatlon
(după prima zi): 1. Johnson (S.U.A.) 
4.529 p (100 m — 10,6; lungime — 
7,17; greutate — 14,69; înălțime — 
1,80; 400 m — 48,2); 2. Kuznețov 
(U.R.S.S.) 4.420 p (10,8 — 7,49 — 
13,80 — 1,85 — 49,6); 3. Edstrom 
(S.U.A.) 4.174 p.; 4. Kutenko
(U.R.S.S.) 3.866 p.

FEMEI: înălțime: 1. Cencik
(U.R.S.S.) 1,65; 2. Dolea (U.R.S.S.) 
1,65; 3. Brown (S.U.A.) 1,55; 4. Tho
mas (S.U.A.) 1,55; disc: 1. Ponoma
reva (U.R.S.S.) 51,84; 2. Brown
(S.U.A.) 49,41; 3. Zolotuhina
(U.R.S.S.) 48,43; 4. Cowel (S.U.A.) 
42,20; suliță: 1. Zalogaitite (U.R.S.S.) 
50,16; 2. Tvetova (U.R.S.S.) 49,38;
3. Larney (S.U.A.) 48,53; 4. Worshn 
(S.U.A.) 47,23.

întrecerile continuă astăzi după a- 
miază.

ILDIKO GYORGYPAL

(R.P.P.) și prin tuș în min. 5 pe da
nezul Anstell, N. Baciu a lăsat, în 
continuare, o frumoasă impresie. L-a 
învins prin abandon în min. 9 pe 
Soucek (R. Ceh.) și apoi la puncte 
pe Brentiace (R.P.P.). A cedat lui 
Kartozia (U.R.S.S.-) la un punct di
ferență. Gh. Popovici a învins la 
puncte pe Sidorovici (R.P.P.) și pe 
Jacquel (Franța) și a fost întrecut 
la puncte de Janssen (S.), L. Bujor 
a pierdut și al doilea meci, în fața 
lui Bogdan (U.R.S.S.) — prin tuș în 
min. 3.

Iată acum și cîteva din cele mai 
importante rezultate ale celorlalți 
concurenți :

Cat. 52 kgr.: Vukov (Iug.) b. p. Gu- 
revici (U.R.S.S.), Gurevici (U.R.S.S.) 
b. p. Egribas (T.), cat. 57 kgr.: 
Svec (R. Ceh.) b. t. 10 Vesterby (S.), 
Karavaev (U.R.S.S.) b. p. Petrov 
(R.P.B.), Ylmaz (T.) b. p. L. Fischer 
(R.D.G.), Karavaev (U.R.S.S.) b. ab. 9 
Svec (R. Ceh.), cat. 62 kgr.: Stas- 
chevici (U.R.S.S.) b. p. Goloșin (Iug.), 
Polyak (R.P.U.) b. p. Ahokas (Fini), 
cat. 67 kgr.: Vasin (U.R.S.S.) b. L 9 
Bielle (Fr.) și pe Broczner (Austria), 
la puncte, Toth (R.P.U.) b. p. Frey 
(S.), cat. 73 kgr.: St. Horvath (Iug.) 
b. p. Nystrdm (S.), Niemi (Fini.) 
meci egal cu St. Horvath (Iug.), 
Garmarnik (U.R.S.S.) b. p. Zibrita 
(R.P.U.), Niemi (Fini.) b. p. Aivas 
(T.), cat. 79 kgr. : Kartozia (U.R.S.S.) 
b. p. Simic (lug.), Dobrev (R.P.B.) 
b. p. H. Antonsson (S.), Kartozia 
(U.R.S.S.) b. p. Szekely (R.P.U.), 
cat. 87 kgr.: Janssen (S.) b. p. Mo- 
giil (T.), Siracov (R.P.B.) meci egal 
cu Anasidze (U.R.S.S.), Gurics 
(R.P.U.) b. p. Siracov (R.P.B.), cat. 
grea: Kaplan (T.) b. p. Reznak 
(R.P.U.), Ahmedov (R.P.B.) b. p. 
Svensson (S.), Reznak (R.P.U.) meci 
egal cu Bogdan (U.R.S.S.).

★
Duminică seara, în jurul orei 24. 

a luat sfîrșit cea de a IV-a ediție a 
campionatelor mondiale de lupte cla
sice. Luptătorii sovietici au obținut 
un mare succes, cinci dintre repre
zentanții U.R.S.S. au cucerit titlurile 
de campioni mondiali și anume: B. 
Gurevici (cat. 52 kgr.), V. Karavaev 
(cat. 57 kgr.), G. Kartozia (cat. 79 
kgr.), Abasidze (cat. 87 kgr.) și I. 
Bogdan (cat. grea). Celelalte titluri 
au revenit următorilor: I. Polayk 
R.P.U. (cat. 62 kgr.), Dogan — Tur
cia (cat. 67 kgr.) și Aivas — Turcia 
(cat. 73 kgr.).

Valeriu Bularca a cucerit medalia 
de bronz în cadrul cat. 73 kgr., rea- 
lizînd cea mai bună performanță ob
ținută de un luptător romîn în cadrul 
campionatelor mondiale. El a termi
nat —• în cadrul finalelor — la ega
litate cu Aivas și a fost întrecut prin 
tuș de Garmarnik (U.R.S.S.). Gh. 
Popovici (cat. 87 kgr.) împarte eu
P. Siracov (R.P.B.) locurile 4—5.

Pe națiuni, reprezentativa U.R.S.S. 
a ocupat locul 1 cu 44 pt., urmată 
de Turcia 26 p., R.P. Ungară 23 pj 
R.P. Bulgaria 12 p„ R.P. Romînă I.î 
p.. Suedia 10% p., R.P.P. Iugoslavîăi; 
R.D. Germana, R.F. Germană, Fit# 
landa etc.

S.UA
S.UA

