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JCotărîrea plenarei C. C. al p. JS. R. din 13-H iulie, 
puternic imbold în muncă pentru sportivii patriei noastre

Ne vorbesc sportivii frumoase în realizarea planului de 
producție și de economii

Din Chemările C. C. al P. M. R. 
cu prilejul celei de a XV-a aniversări 

a eliberării patriei de sub jugul fascist

In aceste zile ziarele au fost citite 
cu și mai mult interes în fabrica 
noastră. Era și firesc. Ele cuprin
deau ansamblul de măsuri luate de 
către partid pentru creșterea nivelu
lui de trai al muncitorilor.

Și eu și soția mea muncim la fa
brica „Kirov". După ce am citit Ho- 
tărîrea plenarei C.C. al P.M.R. din 
13-14 iulie, ne-am făcut socoteli gos
podărești și am constatat cu bucurie 
că, îrt curînd, vom primi amîndoi 
lunar peste 2300 lei. Este o sumă 
care ne va permite îndeplinirea mul

tor dorinți. Gândurile noastre se în
dreaptă cu profundă recunoștință 
și dragoste către partid, inițiatorul 
tuturor măsurilor care duc la îmbu
nătățirea nivelului de trai al oameni
lor muncii.

Pentru mine personal, pentru soția 
mea și pentru toți tovarășii mei din 
fabrică, recenta Hotărîre constituie 
un imbold în desfășurarea activi
tății profesionale și obștești. Ne vom 
strădui din răsputeri să muncim mai 
bine și să obținem rezultate cît mai

ION DUMITRESCU, 
fotbalist, muncitor la fabrica 

„Kirov" București
„Hotărîrea Plenarei C.C. al P.M.R. 

din 13—14 iulie 1959 oglindește din 
plin grija pe care o are partidul nos
tru față de clasa muncitoare. Ca mi
ner mă angajez să lucrez cu un elan 
sporit, știind că astfel prin strădania 
niea și a tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră vom reuși să obținem 
noi suocese în lupta pentru crește-

(Continuare in pag. a 2-a)

Un nou succes al tenisului nostru de masă în „Criteriul european"

MARIANA BARASCH

au cucerit toate titlurile individuale

Trăiască 23 August, ziua eliberării Romîniei de sub jugul fascist, cea 
mai mare sărbătoare națională a poporului romîn !

Cinste și glorie forțelor patriotice populare, care sub conducerea Partf- 
dului Comunist Romîn au înfăptuit insurecția armată și au doborît dictatura 
militară fascistă !

Slavă Armatei Sovietice Eliberatoare, soldaților, ofițerilor și generalilor 
ei care și-au vărsat sîngele pentru eliberarea țării noastre de sub jugul 
fascist !

Glorie soldaților, ofițerilor și generalilor Armatei Romîne, care au luptat 
umăr la umăr cu vitejii ostași sovietici pentru zdrobirea hitlerismului, pentru 
eliberarea patriei noastre !

Trăiască în veci frăția de arme romîno-sovietică!
Trăiască poporul romîn — constructor al socialismului I
Trăiască și să se întărească puternicul lagăr socialist în frunte cu 

Uniunea Sovietică — bastionul de neclintit al păcii și socialismului I Trăiască 
unitatea de nezdruncinat, colaborarea și într-ajutorarea frățească dintre țările 
socialiste care merg în front comun spre înfăptuirea mărețului țel, comu
nismul I

Trăiască atotbiruitoarea învățătură marxist-leninistă, farul călăuzitor 
al mișcării comuniste și muncitorești internaționale!

Trăiască prietenia și colaborarea între toate popoarele pentru triumful 
politicii de coexistență pașnică între state, fără deosebire de sistem social, 
pentru înlăturarea războiului din viața internațională I

Trăiască pacea în întreaga lume !
Salut fierbinte și urări de noi victorii gloriosului popor sovietic în opera 

măreață de construire a comunismului! Caldă recunoștință Uniunii Sovietice 
pentru ajutorul internaționalist frățesc acordat țării noastre în construirea 
socialismului!

Trăiască și să se întărească în veci prietenia indestructibilă și colabora
rea frățească între poporul romîn și popoarele Uniunii Sovietice!

Slavă gloriosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice, detașamentul 
de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale în lupta pentru 
pace, democrație și socialism !

Salut frățesc popoarelor din R. P. Chineză, R. P. Albania, R. P. Bul
garia, R. Cehoslovacă, R.P.D. Coreeană, R.D. Germană, R.P. Mongolă, R-P. 
Polonă, R. P. Ungară, R-D. Vietnam, care construiesc cu succes socialismul 
și luptă pentru apărarea păcii în întreaga lume ! Trăiască și să se întărească 
prietenia și colaborarea între poporul romîn și popoarele țărilor lagărului 
socialist I

Oameni ai muncii! Măsurile adoptate de recenta plenară a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn cu privire la noua ridicare a ni
velului de trai al poporului sînt rodul muncii voastre eroice pentru con
struirea socialismului. înainte pe drumul dezvoltării economiei naționale și 
al creșterii bunăstării poporului muncitor!

Munciți cu avînt pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor puse de ple
nară ! Luptați pentru sporirea continuă a productivității muncii, reducerea

Ne- 4 prețului de cost și îmbunătățirea calității produselor! Introduceți pe scară 
nu- ( largă și folosiți tehnica avansată !

1 Muncitori siderurgiști și metalurgiști! Dați patriei mai multă fontă, 
/ oțel, laminate, metale neferoase! Folosiți la maximum capacitatea agregate- 

2—0 ) lor ! îmbunătățiți calitatea și ieftiniți costul produselor!
Trăiască Uniunea Tineretului Muncitor, ajutor de nădejde al partidului 

în munca politică, organizatorică și educativă în rîndurile tineretului, forță 
activă in opera de construire a socialismului !

Femei din Republica Populară Romînă ! Participați mai activ la opera 
de construire a socialismului și la lupta pentru apărarea păcii! Educați copiii 
în spiritul dragostei înflăcărate și devotamentului fără margini față de po
porul muncitor și patria noastră scumpă !

Membri și candidați ai -Partidului Muncitoresc Romîn! Fiți în primele 
rînduri ale luptei oamenilor muncii pentru înflorirea economiei și culturii 
patriei, pentru continua întărire a orînduiirii noastre democrat-populare !

Trăiască eroica noastră clasă muncitoare! Trăiască harnica țărănime 
muncitoare care pășește cu încredere pe calea agriculturii socialiste ! -Trăiască 
intelectualitatea legată de popor!,

Trăiască Forțele Armate ale Republicii Populare Romîne, scut de nădejde 
al apărării patriei socialiste! Ostași și ofițeri, îmbunătățiți necontenit pre
gătirea voastră politică și militară !

Trăiască unitatea de nezdruncinat a întregului popor muncitor în jurul 
Partidului Muncitoresc Romin și a Guvernului Republicii Populare Romîne !

Slavă Partidului Muncitoresc Romîn, conducător încercat al poporului, 
organizatorul și inspiratorul tuturor victoriilor noastre !

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica Populară 
Romînă !

Victoriile finale ne-au fost asigurate de Mariana Barasch, Radu 
gulescu ți Adalbert Rethi. Printre Învingători, la dublu fete, se 
mărâ ți jucătoarea sovietică Neiole Ramanauskaite.
CONSTANȚA 18 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Întrecerile indi
viduale ale Criteriului european, în
cepute vineri dimineață, au continuat 
în cursul zilei de sîmbătă, pînă seara 
tîrziu, revenind aproape în toate cazu
rile favoriților. Jucătorii romîni au avut 
comportări destul de bune, ei asigu- 
rîndu-ne prin Radu Negulescu, Adal
bert Rethi și Mariana Barasch partici
parea în patru" finale (simplu fete, 
dublu băieți, dublu fete și dublu mixt) 
și în semifinalele de simplu băieți. Iată 
rezultatele: SIMPLU BĂIEȚI, turul III: 
Negulescu (R.P.R.)—Schuller (Austria) 
2—0, Fahazi (R.P.U.)—Slavov (R.P.B.) 
2—0, Biro (R.P.U.)—Iosif Covaci 
(R.P.R.) 2—0, Averin (U.R.S.S.)—
Doppelreiter (Austria) 2—0, Rethi 
(R.P.R.)—Zezula (Austria) 2—0, Roz- 
sas (R.P.U.)—Angclescu (R.P.R.) 
2—0, Motancea (R.P.R.)—Moslein 
(R.D.G.) 2—0, Ness (R.F.G.)—Jancso 
(R.P.U) 2—-0; sferturi de finală: Ne
gulescu—Fahazi 2—0(12, 9). Radu Ne
gulescu și-a dominat adversarul, punc- 
tînd dese ori prin loviturile sale puternice 
de pe stînga. Biro—Averin 2—0 (5, 17). 
Succesul lui Biro se datorează mobi
lității din apărare și contraatacurilor 
sale prompte. Rozsas—Rethi 2—0 
(18, 19). Juniorul romîn a luptat, ce 
e drept, mai mult, dar a păcătuit din 
nou prin lipsă de inițiativă, neinsistînd

suficient în atac. Ness—Motancea 
(27, 20 1). Partidă foarte spectaculoasă1 
și dinamică. Motancea a tras tot 
timpul iar adversarul său s-a apărat 
bine și a atacat prin surprindere.

SIMPLU FETE, turtii II : Barasch 
(R.P.R.)—Jaworski (R.D.G.) 2—0,
Halmos (R.P.U.)—Radu Aurelia 
(R.P.R.) 2—0, Gordes (R.F.G.)—Kreuse 
(R.D.G.) 2—1, Wanek (Austria)—Gri- 
gassy (R.P.U.) 2—I, Ramanauskaite 
(U.R.S.S.)—Ausleitner (Austria) 2—0, 
Ehebrecht (R.F.G.)—Popova (R.P.B.) 
2—0, Răduică (R.P.R.)—Bannach 
(R.D.G.) 2—0, Frisenhahn (R.P.U.)— 
Jako (R.P.R.) 2—0; sferturi de finală: 
Barasch—Halmos 2—I (16, —18, 17). 
Partidă destul de grea peritru Ba
rasch, care nu s-a acomodat cu adver-

3. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 2-a)

Campionatele republicane de box au luat sfirșif

Marea surpriză a finalelor a furnizat-o tînărul 
Mihai Nicolau care l-a învins pe Dumitru Gheorghiu I

Ieri, la Moscova, în preliminariile 
turneului olimpic de fotbal

Echipa U.R.S.S. a întrecut cu 2-0(1-0) 
reprezentativa R. P. Romîne

MOSCOVA, 19 (prin telefon). Cea 
de-a doua întîlnire din cadrul seriei 
a IlI-a a preliminariilor turneului o- 
limpic de fotbal, care a opus azi la 
Moscova echipele U.R.S.S. și R.P. 
Romîne s-a terminat cu victoria echi
pei sovietice cu scorul de 2—0 (1—0). 
Echipa U.R.S.S. a fost superioară for
mației noastre, a avut mai mult timp 
inițiativa și a repurtat o meritată 
victorie. Formația U.R.S.S. s-a re
marcat în acest meci printr-o deose
bită putere de luptă, prin dorința de
osebită de a obține victoria, precum 
și printr-un joc bun sub aspect teh- 
nico-tactîc. Echilibrul dintre compar
timente este una din explicațiile vic
toriei repurtată de echipa gazdă, 
care a jucat la fel de bine în atac, ca 
și în apărare. Astfel, linia ofensivă 
a formației sovietice a avut în cele 
două extreme Urin și Metreveli, doi 
oameni foarte buni (cei mai buni din 
echipă), care au provocat derută în 
rîndurile apărătorilor noștri la fiecare 
acțiune. Interii Gogoberidze și Koro- 
lenkov au știut să le pună în valoare

calitățile. In apărare, cei mai buni 
oameni ai învingătorilor au fost sto
perul Ermolaev, care l-a anihilat pe 
Ene, precum și halful Zavidonov care 
nu l-a lăsat pe Constantin să-și facă 
jocul. Adăugind și forma excelentă a 
lui Razinski, avem o imagine com
pletă a echilibrului și omogenității 
echipei gazde.

Formația noastră a jucat slab, mai 
ales linia de atac. Aripa dreaptă 
Constantin—V. Anghel, în cate se pu
seseră mari speranțe, r.u s-a ridicat 
nici pe departe la înălțimea așteptă
rilor, în ciuda faptului că Anghel a 
făcut4 totuși, cîteva curse frumoase în 
repriza a doua. Singurul care a co
respuns din atacul nostru — și care 
a fost, de altfel, cel mai bun și din 
echipa noastră — a fost debutantul 
Mesaroș II, care-a muncit mult și cu 
folos. In general însă, atacul nostru a 
fost lent, a păcătuit prin joc lateral,

I. DUMITRIU

(Continuare în pag. a 3-a)

Sîmbătă seara, în „potcoava" de la 
stadionul Republicii un public nu
meros și entuziast a fost prezent la des
fășurarea finalelor campionatelor re
publicane de box pe anul acesta, con- 
firmînd încă o dată popularitatea deo
sebită de care se bucură la noi acest 
sport. Interesul publicului pentru aceste 
finale a fost justificat, desigur și de 
prezența pe lista celor ce urmau să-și 
dispute centura de campion, a unor 
tineri talentați care aveau să dea con- 
sacraților o replică puternică și, cum

a fost cazul lui Mihai Nicolau, să 
lupte de la egal Ia egal cu adversari 
experimentați, de certă valoare, și să 
învingă.

Organizarea bună, arbitrajele în ge
neral corecte, ca și lumina „a giorno" 
produsă de reflectoarele televiziunii, au 
dat reuniunii finale un caracter festiv, 
satisfăcînd exigențele publicului spec
tator. Entuziast și competent, acesta 
a ovaționat minute în șir victoria sur
prinzătoare dar cu totul meritată a pu- 
gilistului cîmpinean Mihai Nicolau,

Fază din întilnirea finală dintre A. Olteana (stingă) și Toma Constantin 
(dreapta). Toma Constantin (Dinamo) a cucerit titlul republican la cate

goria cocos, _

care învingînd pe puternicul Dumitru 
Liheorghiu a obținut titlul de campion 
la vîrsta de 19 ani!

O remarcă a acestor finale de cam
pionat o constituie evoluția promiță
toare și a celorlalți boxeri tineri care, 
deși învinși, au dovedit că nu este de
parte ziua cînd din finaliști, ei vor de
veni purtătorii tricourilor de campioni.- 
Este o dovadă în plus că dezvoltarea 
pe bază de mase, atenția și încrede
rea acordată tineretului constituie che- 
zășia ridicării continue a sportului cu 
mănuși.

Iată acum desfășurarea meciurilor 
finale.

In limitele categoriei „muscă" s-au 
întîlnit Mircea Dobrescu și Pui-u Ni- 
colae. După un început prudent, ca
racterizat prin _ „tatonări" cu directe 
de stingă de ambele părți, Puiu for
țează ritmul, trimițînd multe „drepte" 
la figură, la care Dobrescu răspunde 
cu un-doiuri și serii prelungite la față.- 
După două reprize frumoase, cea de 
a treia a scăzut în calitate, purtînd 
pecetea tensiunii, ceea ce a făcut ca 
lupta să se transforme în „bătaie", fie
care boxer urmărind lovitura decisivă;' 
Dobrescu a fost mai tehnic și maijj 
eficace, în timp ce Puiu a greșit după- 
părerea noastră, lovind numai la corp, 
unde adversarul său este greu vulne-

MIRCEA GOSTEâț 
R. CALARAȘANO,'j
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In cinstea zilei de 23 August au loc numeroase 
competiții sportive pe întreg cuprinsul patriei

LA REȘIȚA...

organizarea consiliuluiIn i „
U.C.F.S. din localitate s-au
în cinstea marii sărbători a poporului 
nostru mai multe competiții sportive 
la volei, natație, handbal, popice, tir 
etc. La concursul de tir, care s-a bucu
rat de un frumos succes, au participat 
30 băieți și 7 fete. Pe primele locuri 
s-au clasat Florina Olteanu de la C.S. 
Reșița și D. Fleșeru de la Progresul. 
La jocurile de volei au luat parte 16 
echipe de băieți și 8 de fete. Primul 
loc în turneul masculin a revenit for
mației asociației sportive Metalul, iar 
în turneul feminin echipei asociației 
sportive „Banatul". La întrecerile de 
natație disputate la ștrandul „1 Mai" 
s-a înscris un număr record de înotă
tori (163 băieți și 59 fete) repartizați 
pe diferite categorii de vîrste, începînd 
de la 14 ani. In cadrul „Cupei 23 Au
gust" la handbal au participat 8 echi
pe de băieți și 4 de fete. Victoriile au 
revenit formației de juniori C.S.M. Re
șița și respectiv echipei Școlii medii 
din localitate. După terminarea între
cerilor au fost îiimînaie participanților, 
din partea U.C.F.S. orășenesc, cupe, 
diplome si plachete.

IĂNCU PLAVIȚU-corespondent

orășeuesc 
desfășurat

IN RAIONUL BUZĂU...

’ Luînd inițiativa de a organiza cît 
mai multe competiții în cipstea marii

(Urmare din pag. 1}
rea continuă a producției și producti
vității muncii, în realizarea de cît 
mai multe economii

1ON UNGUREANU 
miner, mina Petrila, finalist 
al Spartachiadei de iarnă 1959

puternic imbold in muncă pentru sportivii patriei noastre

„Mă cuprinde o puternică emoție șî 
bucurie cînd mă. gîndesc la gri ja ne
contenită pe care partidul nostru o 
are pentru ridicarea nivelului de 
itrai al oamenilor muncii. Ca sportiv 
am simțit zi de zi această grijă. Ho- 
tărîrea partidului aduce o importantă 
contribuție la creșterea nivelului nos
tim de trai".

GH. STANCIU 
campion republican de gim
nastică, muncitor la I.I.S

Triumf—Cluj

Campionatele republicane de box au luat sfîrșit
(Urmare din pag. 1) 

rabil. Victoria a fost atribuită lui Do- 
brescii.

Pentru titlul la categoria „cocoș" 
s-au întîlnit Toma Constantin și An
drei Olteanu. Toma a boxat, în gene
ral, în stilul său obișnuit, cu lovituri 
Bargi, laterale, multe în vînt. In pri
mele două runduri. Olteanu boxînd co
rect, în linie și eficace, a punctat in
sistent cu stingi, dublate adesea de 
drepte puternice la față, ceea ce l-a 
pus în evidentă dificultate joc Toma. 
Wumai în ultima repriză, desfășurată 
într-un ritm rapid. Toma a obținut 
-avantaj datorită finișului său bun. 
Considerăm totuși că acest infim 
.avantaj nu a putut compensa inferio- 

/ritatea sa din primele două reprize 
așa cum a apreciat juriul — care 

ii-a acordat victoria la puncte. Andrei 
Olteanu, ale cărui calități s-au evi
dențiat încă o dată sîmbătă seara, se 
anunță un boxer de mare valoare, cu 

(«condiția ca el să continue să se pre
gătească conștiincios.
1 Disputa dintre „penele" Emil Cișmaș 

i:și Andrei Farcaș nu s-a ridicat Ia va- 
rtoarea așteptată, datorită evoluției cu 
: totul necorespunzătoare a fostului 
i-campion. Farcaș a dezamăgit, prac- 
:.ticînd un box obstructionist, care cu 
■greu poate fi văzut chiar la începători. 

: După două avertismente, în repriza a
■ itreia, el a fost — spie satisfacția ge- 
țanerală — descalificat. Bine pregătit, 
■latent, nelăsîndii-se antrenat în boxul 
■confuz al lui Farcaș,. Emil Cișmaș a 
•cîștigat titlul de campion.
■ Obișnuiți cu evoluția din acest an 

■za lui Mihalic, eram tentați să consi
derăm că clujeanul va cîștiga ușor în- 
tolnirea decisivă cu Vasîle Czegeli. To. 
'tuși, buna pregătire a lui Czegeli a 
dus la un meci echilibrat, disputat în- 
•.ir-o notă de dirzenie, în care am avut 
■satisfacția să asistăm ia un box spec
taculos, cu lovituri clare și variate. 
IFără avertismentul (poate cam pri
pit) jie care l-a primit Czegeli în re- 
®riza a ireiaz meciul era deschis ori

aniversări a eliberării patriei noastre, 
consiliul asociației sportive Voința Bu
zău, în colaborare cu comitetul orășe
nesc U.C.F.S., a deplasat zilele tre
cute în comuna Beceni un grup de bo
xeri. voleibaliști, fotbaliști și jucători 
de tenis de masă. Celor peste 30 spor
tivi care au făcut această deplasare li 
s-a făcut o frumoasă primire pe sta
dionul din localitate, 1000 de iubitori 
ai sporturilor din comună au putut a- 
platida, pentru prima dată, pe boxerii 
veniți la Beceni. Au plăcut în mod de
osebit întîlnirile dintre Nicolae Ena- 
che-Iulian Ira, Glieorghe Radu-Mihai 
Dabija cît și demonstrația dintre llie 
Păunoiu, campion republican de ju
niori, și antrenorul echipei Voința. Bu
zău, Marin Dumitru. Publicul a urmă
rit cu interes și întîlnirea .de fotbal 
dintre Voința Buzău și selecționata 
Beceni, deși pînă la urmă gazdele au 
pierdut cu scorul de â—0. După ter
minarea concursurilor sportivii asocia-’ 
ției Voința au fost aplaudați cu căl
dură de spectatorii din Beceni care 
și-au exprimat dorința reînoirii acestei 
vr ■'?

M. DUMITRU-corespondent

LA SIGHET...

De ctirind a luat sfîrșit în localitate 
competiția festivă de volei „Cupa Ma
ramureșului", închinată celei de a 
XV-a aniversări a eliberării țării uoas-

„Am luat act cu multă bucurie de 
Hotărîrea plenarei C.C. al P.M.R. din 
13—14 iulie a.c. Atît pentru mine cit 
și pentru ceilalți tovarăși de muncă, 
conținutul Hotărîrii constituie un pu
ternic imbold pentru sporirea produc
ției și a productivității muncii și 
ducerea prețului de cost.

Fiecare dintre noi va răspunde 
darul minunat al partidului prin 
forturi mereu sporite, aducind un 
port și mai însemnat la construirea 
socialismului în țara noastră".

re-

la
e-
a-

ANA SUSAN MOCAN’U 
componentă a lotului republi
can de volei și căpitan al e- 
chipei Someșul-Cluj, munci
toare în laboratorul de ana
lize al fabricii de țigarete 

Cluj

cărui rezultat. Finalmente ,a cîștigat 
Ia puncte Iosif Mihalic.

Constantin Dumitrescu a obținut 
victoria și totodată titlul la categoria 
ușoară, învingînd la puncte pe Fran- 
cisc Pazmani. Față de valoarea adver
sarului, ne așteptam ca Dumitrescu să 
învingă ușor'. Ce păcat că el n-a ieșit 
din cunoscutul, stil steril, ineficace. 
Deși sîmbătă seara a încercat cîteva 
acțiuni ofensive, campionul nu a con
vins.

După nn meci dramatic, Mihai Sto- 
ian l-a învins pe llie Dragnea, cîști- 
gînd astfel titlul la categoria semimij- 
locie. După o primă repriză în care 
Dragnea, ofensiv, obține avantaj dato
rită unor croșeuri de dreapta, în run
dul următor Stoian preia inițiativa, 
folosind îndeosebi „serii" la figură și 
la plex. Dragnea ripostează uneori cu 
contre care rar își ating ținta. Atent, 
Stoian lucrează de la distanță contra- 
carînd astfel preferințele lui Dragnea 
fientru lupta de aproajre.

Partida dintre Șerbu-Neacșu și Mir
cea Balaș pe cît a fost de scurtă pe 
atît a fost de dramatică. Practicînd 
cunoscutul său box sobru, cu lovituri 
puternice și cu adresă, Șerbii Neacșu, 
după cîteva „serii" puternice și-a ex
pediat definitiv adversarul la jxxdea 
printr-un fulgerător croșeu de dreapta 
la bărbie (rep. I min. 2), realizînd 
singurul K. O. al finalelor.

MECIUL CONSACRĂRII...

După frumoasa victorie obținută joi 
scara împotriva experimentatului Tiță, 
așteptam nerăbdători întîlnirea lui Mi
hai Nicolau cu Dumitru Gheorghiu. 
Deși convinși de valoarea tînărului 
pugilist din Cîmpina, ne îndoiam to
tuși că acesta va putea face față pu
ternicelor „drepte" ale lui Gheorghiu. 
După primul sunet dc gong, am văzut 
însă un Nicolau curajos, atent, care 
nu numai că a.știut să evite „dreapta" 
lui Gheorghiu dar care a luat meciul 
pe cont propriu, punctînd insistent cu 

tre. La această competiție au luat par
te cele mai bune 16 echipe din raionul 
și orașul Sighet. întrecerea, s-a bucu
rat de un succes deplin, prilejuind, par
tide dîrz disputate și constituind, în 
același timp, o frumoasă propagandă 
pentru volei în raionul nostru. De a- 
semenea, desfășurarea meciurilor a 
dat prilej de. afirmare multor tineri cu 
reale calități și perspective în acest 
sport. Astfel, s-au evidențiat loan Htt- 
zău (comuna Bîrsana), Gheorghe Cla- 
pusceac și Mihai Brînzeniuc („Sănă
tatea" Sighet), Niițu Huzău și Ștefan 
Kreszanics („Stăruința" Sighet), Va- 
sile Mereută (T.I.L. Sighet) etc. Vic
toriile finale au revenit echipelor Stă
ruința Sighet Ia fete și T.I.L. Sighet 
la băieți, care au cîștigat prima ediție 
a acestei competiții.

GRIGORE și VAS1LE DABALA
corespondenți

Un nou succes al tenisului nostru de masă in „Criteriul europeanJJ

(Urmare din pag. 1)

sara 
soft.

(R.P.R.)—Averin
(R.P.R.) 2-0,

sa, posesoare a unei palete cu 
Gordes—Wanek 2—0 (12, 19), 

Ramanauskaite—Hhebrecht
13). .încălcarea sovietică 
net adversara, purtind-o 
variate și atacînd decisiv 
Frisenhahn—Răduică 2—1
13), După primui set pierdut, învin- 
gătoarea s-a concentrat mai mult, a 

' acționat hotărît în atac, luîndti-și ast- 
. fel revanșa ; semifinale: Mariana Ba- 
rasch—Ritta Gordes 2—0 (18, 5), Ne- 
iole Ramanauskaite—lulia Frisenhahn 
2—0 (14, 16). DUBLU BĂIEȚI, sfer
turi de finată : Negulescu, Rethi 
(R.P.R.)—Moslem, Leskowicz (R.D.G.) 
2—0, Jancso, Fahazi (R.P.U.)—Dop- 
pelreiter, Zezulă (Ausțria) 2—0, Mo- 
tancea, Angelescu (~ ~ ‘
(U.R.S.S.), Indolean (R 
Rozsas, Biro (R.P.U.)—Ness, Russ 
(R.F.G.) 2—1; semifinale: Negulescu, 
Rethi—Jancso, Fahazi 2—0 (11, 5). 
Jucătorii noștri au dominat cu clari
tate, atacînd tot timpul. Rozsas, Biro— 
Motancea, Angelescu i—0 (16, 15).
DUBLU FETE, seminale: Mariana 
Barasch (R.P.R.) Neiole Ramanauskai
te (U.R.S.S.)—lulia Frisenhahn, Ju
dith Ilalmos (R.P.U.) 2—0 (13, 3). 
Ursei Eliebrecht, Ritta 
(R.F.G.)—Christa Bannach,
Kreuse (R.D.G.) 2—1 (19, —20, 17). 
DUBLU MIXT, semifinale: Mariana 
Barasch, Negulescu (R.P.R.)—Judith

2—0 (18, 
și-a depășit 
prin mingi 
pe forbend.
(—13, 11,

Gordes
Karin

Mihai NICOLAU (Energia Cîmpina) 
campionul republican la cat. mijlocie

upercuturi și un-doiuri la bărbie, adică 
tocmai acolo unde nu-i convenea lui 
Gheorghiu. In repriza a doua Gheor
ghiu atacă deslănțuit și reușește cu 
o dreapta puternica să-și trimită ad
versarul în corzi. L-am văzut pe Ni
colau clătinîndu-se pe picioare și ne 
așteptam să-l vedem la podea. Dar, 
printr-un mare afort de voință (în acest 
moment a cîștigat el întîlnirea finală), 
Nicolau se regăsește și iese din corzi 
trimițînd un-doiuri, pe care Gheorghiu 
le recepționează din plin. In ultima

Meciul feminin de șah Rominia - Polonia
După patru runde echipa noastră

Cu desfășurarea partidelor întrerup
te din rundele a Ifl-a și a lV-a s-a 
încheiat prima jumătate a meciului fe
minin de șah Romînia-Pojonia.

In general, reluarea întîfnirilor ne
terminate nu a furnizat surprize Ma
joritatea rezultatelor se întrevedeau 
de la analiză. Teodorescu a cîștigat 
finalul cu Hofttj, în care deținea a- 
vantajul unui pion. Polihroniade a o- 
pus o rezistență dîrză în partida cu 
Spakowska, dar finalul de turnuri în 
care poloneza avea doi pioni legați 
nu putea fi salvat. Cu aceste rezulta
te, scorul rundei a Ill-a este de 7—1 
în favoarea echipei romîne.

Teodorescu și Perevosnic au pierdut 
partidele cu Spakowska și Samo- 
lewicz iar Mălină pe cea cu Pogo- 
revici. In întrerupta cu furcinska, Na
talia Iliescu avea un considerabil a- 
vantaj pozițional. Curînd ea l-a trans
format intr-unui material, trecînd par
tida într-un final de turnuri în care

I faimos, Rozsas (R.P.U.) 2—4'(12, 12), 
lulia Frisenhahn, Jancso (P.P.l;.)—Ur
sei Ehebrecht, Ness (R.F.G.) 2—0
(14, 20).

CONSTANȚĂ 19 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Spectatorii pre- 
zetiți duminieă seară in „Sala spor- 
turilor" din localitate au aplaudat 
cu căldură succesul deplin obținut 
de juniorii "romîni în cele cinci finale 
ale întrecerilor individuale, înaintea 
desfășurării meciurilor decisive au 
avut loc semifinalele probei.de simp'.u 
băieți: Rozsas—Nets 2—0 (19, 17) 
și Negulescu—Biro 2—1 (17, —13. 
i 7 >. Biro extrem de mobil și dirțjind 
cu ■ precizie mingile din apărare l-a 
incomodat serios pe Negulescu, care 
a avut de susținut cel mai dificil 
meci al concursului. Talentatul junior 
romul a punctat mult cu reverul său 
dar s-a și grăbit deseori în atac, mai 
cu seamă îrt setul II și llf. fn acest 
ultim set scorul a fost măi mult în 
favoarea lui Biro pînă către sfîrșit: 
10—4 14—10, 16—13, 17—16. Difl a- 
cest moment Negulescu a tras necru
țător de pe ambele părți ale mesei 
făcînd cinci puncte în șir 1

FINALELE n-au avut „istoric", re
venind clar tinerilor noștri jucători 
într-un timp record: 2 ore și 15 mi
nute 1 De remarcat că printre învin
gători se numără și talentata junioară 
sovietică Neiole Ramanauskaite, care 
a făcut pereche cu Mariana Barasch.

repriză ne-a fost dat să asistăm la 
un lucru rar întîlnit. Enervat ( o ve
che meteahnă a lui), Gheorghiu lo
vește cu capul (primește avertisment) 
și împinge. Pierzînd controlul, la un 
atac, el se aruncă cu tot corpul înain
te și, eschivat de Nicolau, se răstoar
nă peste corzi căzînd după ring. Con
form regulamentului, el este numărat. 
In cele cîteva secunde rămase pînă 
la gongul final, Gheorghiu nu a mai 
avut ce face. Sîntem convinși că chiar 
fără acest stupid accident, a cărui vină 
o poartă enervarea excesivă, Gheor
ghiu tot era în inferioritate. Salutam 
victoria tînărului elev al maestrului 
Traian Marinescu (care a fost pre
miat cti acest prilej' pentru rezultate 
deosebite în ridicarea tinerelor talente) 
și îl sfătuim să muncească’ cu aceeași 
sîrguintă pentru a obține și pe viitor 
rezultate de valoare.

La categoria semigrea, centura de 
campion a revenit lui Petre Zaharia 
care l-a depășit pe Ghețu Velicu, prin- 
ir-un box mai tehnic.

Spre regretul publicului spectator, 
ultimul meci al finalelor, cel al grei
lor (V. Mariuțan—I. Petrov) n-a co
respuns din nici un punct de vedere. 
Am asistat la o partidă penibilă, între 
doi fricoși, pe care numai repetatele 
avertismente ale arbitrului i-a făcut 
să mai schimbe din cînd în cînd cite 
o lovitură. Lipsit de glorie, Mariuțan 
a dobîndit un titlu pe care nu știm 
daca, în general, îl poate justifica.

în concluzie, se poate spune că reu
niunea finală a campionatelor repu
blicane s-a ridicat la un nivel sujierior, 
că se întrevăd premizele unor com
portări corespunzătoare în viitoarele 
întîlniri internaționale. Cu ghidul Ia 
Olimpiadă ne bucurăm de evoluția pro
mițătoare a unor tinere talente alături 
de pugiliști consacrați. Rămîne ca ei, 
cu ajutorul antrenorilor și a forului 
de specialitate, să se pregătească cu 
conștiinciozitate, să nu precupețească 
nici un.efort pentru ca la Roma să 
confirmăm succesul obținut la Mel
bourne.

are un avans de 17 p. 
avea doi pioni liberi legați îm- 
a unui pion izolat al negrului.

albul 
potriv. , ___ _.,o____
Creînd amenințări de mat. Iliescu a 
capturat pionul advers și a cîștigat 
apoi cu ușurință.

Tot doi pioni avansați au decis re
zultatul în partida Polihroniade — 
Litwinska. Reprezentanta noastră a 
cîștigat partida stabilind la 5—3 în 
favoarea echipei romîne scorul rundei 
a IV-a.

In feițil acesta, după disputarea a 
32 de partide” rezultatul este favora-. 
bil gazdelor cu scorul de 24'/2—7‘^‘; 
In patru runde echipa noastră a reu
șit să acumuleze un avans de peste 
...două runde, avînd nevoie acum de 
nnmai 8 puncte (din celelalte 32 parti
de) pentru a cîștiga întîlnirea. Șa-: 
histele noastre merită felicitări pen-1 
tru jocul excelent prestat pîna acum.

V. CH.

Iată rezultatele finalelor: simplu băieți: 
Radu Negulescu (R.P.R.) — Rozsas
(R.P.U.) 2—0 (7,12); simplu fete:
Mariana Barasch (R.P.R.) — Neiole 
Ramanauskaite (U.R.S.S.) 2—0 (15, 
15); dublu băieți: Negift'escu, Rethi 
(R.P.R.)—Rozsas, Biro (R.P.U.) 2—0 
(14. 14); dublu fete: Mariana Barasch, 
(R.P.R.), Neiole Ramanauskaite 
(U.R.S.S.) — Ursei Fliebrecht, 1-țtta 
Gordes (R.F.G.) 2—0 (18, 15); dublu 
mixt: Mariana Barasch, Radu Ne
gulescu (R.P.R.) — lulia Frisenhahn, 
Jancso (R.P.U.) 2—0 (15, 21). Cupa 

...................... fe-challange „București" oferită de 
derația romînă de-specialitate a r 
nit reprezentativei R.P. Romîne 
a adiționat 49,5 p. Urmează R. 
Ungară (38 p), R.F. Germană (18 
etc.

P.
0)

H I P I S M

recoltat o 
că pe <fe>-

SOVATA ÎNVINGĂTOARE

Principala alergare a reuniunii de 
ieri de la Băneasa a lost premiul lx->- 
nora, în care au concurat iruri tuși de 
generație. Iapa Sovata r .......
biruință ușoară, dovedind  ...  
lanțe scurte își păstrează valoarea ei 
ridicată. Armăsarul de doi and Snagov, 
frate cu Sovata, a obținut și el o Xru- 
nrcasă victorie, care îl clasează printre 
primii în generația sa.

Rezultatele tehnice sînt următoarele:
I. Răsărit (Lazăr), Granit, Petrică. 

Cota: 3,SO — 24,30 lei.
II. Lăcusta (Huțuleag), Brînduț'., 

Glaucos. Cota: 2,30 — 11,20 — 36,50 lei
III. Pagoda (Picui F.) Simeria, Ja

guar. Cota: 5,80 — 26,70 — K.60 lei. Or
dinea triplă: 118,90 lei.

IV. Sovata (Crișan), Norocoasa S' 
cer. Cota: J,70 — 11,80 — 23.00 lei

V. Jeni (Drăghici), Sibianoa. Pascal. 
Cota: 10,30 — 62,40 — 43,20 lei. Ordinea 
triplă: 167.00 lei.

VI. Snagov (Cîmpeajiu). Faraon, Acra 
Cota: 2.10 — 21,00 — 26,20 lei.

VII. Bucuria (Cîmpeanu), Ga2eta, 
A.anta. Cota: 3.40 — 16,20 — 3,80 lei.

VIII. Ping Pong (Crișan), Nea Va- 
sile, Arthur II. Cota: 2.00 — 19,90 — 
8,40 lei

alergările de miercuri

Miercuri 22 iulie va avea loc o reu
niune de trap. Atracția principală 
constă în întîlnirea fruntașilor cailor 
de trei aml cu căli aduiți. I,n premiul 
Bimbovicioara concurează: Priveliștea 
2M0 (Oană), Firav 2100 (Dinu Tr.). Co
leta 2120 (Niculae Gh.), Licurici III 
2120 (Anghel), Ollmp II 2140 (Voronin), 
Japoneza _ 2140 (Ștefănescu), Harbuz 
2140 (Crainic Tr.), Hopușor 2160 (Mol
dovan), Vîrtej VI 2160 (Avram)

Altă- alergare interesantă este pre
miul' Cîmpuiung în care participă: Wi- 
netu WOO (Ciobanu G). Pafta 1700 
(Szabo A.). Fantezia 1720 (Tănise), No
vac 1740 (Mihăilescu), Nărăvaș ’ 1740 
(Dinu Tr.). SSiifonist 1740 (Voronin) 
Oradea 1740 (Moldovan), Tarcău 1740 
(Oenă I), Straja 1740 (Ștefănescu).

Pentru caii de do: ani sînt rezervate 
două probe.

Premiul Curtea de Argeș este rezer
vat conducătorilor amatori.

CironosDort
Așa arată un buletin Pronosport cu 

12 rezultate exacte la concursul nr. 29: 
I. U.R.S.S. — R.P.R. (pron la 

pauză) (prel turn. oWmpic) i 
II. U.R.S.S. — R.P.R. (pron fi

nal) (prel turn, olimpicx ’ 1
III. Dinamo Bacău — S K.V.O.

Rostov (URSS) (pron. la pauză) 2
IV. Dinamo B-acău — S.K V.o.

Rostov (U*RSS> (pron. final) X
V. C.S.M. Baia Mare — S.K V.O.

Lwow (URSS) (pron. la pauză) 2
VI. C.S.M, Bala Mare — S.K V.O.

Lwow (URSS) (pron. finali X
VII. Szegedi V.S.E. — Cscpel Auto

IC. de Vară R P.U.) X
VIII, jaszberenyi Vasas — Oroszla-

nyi Banyasz (c. de Vară a
RP.U) x

IX. Szajlitok — SzOlnoki MAV (C.
de Vară R.P U.i X

X. S-lgotarjan K-S E. — KiStext
(Cupa de vară R P.U.) 1

XI vacu Petofi — Budaj Sparta-
cus IC. de vară RP.U.) 2

XII. Borsodi Banyasz — Egyctertes
IC. de Vară R.P.U ) X

Pentru acest concurs au fost de
puse aproximativ 273.080 variante.

probei.de


Turneul internațional interorașe 
de fotbal din R. P. Polonă

Dinamo a cucerit „Cupa Eliberării" la ciclism
VARȘOVIA 19 (Prin telefon). As- Bucureștenii au transformat două 

lăzi a ’continuat turneul inteinațio-. din cele cinci penaltiuri, iar buda- 
nal inter-orașe de fotbal. In semifi
nale s-au înregistrat 
rezultate :

Varșovia — Cracovia 
1-1)-'

Katowice—Sofia 6—3
Astfel că în finală se va disputa 

meciul Varșovia—Katowice, la Var
șovia, iar pentru locurile 3—4 jocul 
Cracovia—Sofia.

In turneul de consolare au 
loc alte două partide:

Bratislava—Berlin 2—1
1— 1) și

Budapesta—București 2—2 (2—1,
2— 2). Echipa Budapesta s-a cali
ficat în meciul pentru locurile 5—6 
(cu Bratislava) în urma unei pre
vederi regulamentare în cazurile de 
egalitate după prelungiri: fiecare 
echipă a beneficiat — după joc — 
de cîte cinci lovituri de la 11 rn.

următoarele

2—1 (0—0,

(2-2).

avut

(0-0,

Echipa U. R. S. S. a -întrecut cu 2-0 (1-0)
reprezentativa R. P. Romîne

(Urmare 'din pag. 1) 
prin lipsă de pătrundere și finalitate. 
Șutul la poartă a fost un capitol la 
<are ne-am prezentat foarte deficitar. 
In această privință, este semnificativ 
sa arătăm că în prima repriză atacul 
nostru a tras numai de 3 ori la 
poartă, fără ca vreunul din aceste 
șuturi să meargă pe cadrul porții. 
< In comparație, este dc menționat ci
fra șuturilor la poartă ale echipei so- 

'etice în aceasta primă repriză : 8, 
•î care 7 pe poartă).
n afara lui Mesaroș, din echipa 

noastra s-au mai remarcat : Vasile 
Alexandru, care s-a achitat de sarci
na dificilă de a-1 ține pe Gogoberidze, 
Popa și Todor. Portarul nostru a a- 
vut unele intervenții oportune și spec
taculoase. Călinoiu, inexplicabil de 
emotiv, a fost mult sub așteptări, iar 
ceilalți n-au depășit un nivel medio
cru.

FILMUL JOCULUI
au ~»‘rat pe teren în ur- 

formații :
: Razinski — Soldatov,
Bagrici — Liniaev, Zavi- 
Urin, Korolenkoy, Kaloev,

Echipele 
motoarele

U R.S.S. 
Ermolaev, 
donov — 
Gogoberidze, Metreveli.

R.P..R : Todor — Popa, Călinoiu, 
Macri — Vasile Alexandru, Nunvei- 
ler — V. Anghel, Constantin, Ene I, 
Mesproș 11, Ba bone.

Arbitru : Piattiniemi (Finlanda).
Gazdele au lovitura de începere și 
far în primul minut Todor apără un 

;ut al lui Metreveli. Jucătorii sovietici 
atacă insistent și echipa noastră este 
obligată să joace în apărare. Ca ur
mare a acestei dominări. echipa 
U. R.S.S. reușește să deschidă scorul. 
In minutul 10, Urtn face o cursă ra
pidă, depășește apărarea noastră și 
trage pe jos. Ia colț, fără ca Todor 
să mai poată interveni: 1 " ’ ’
romînă are o revenire și 
de trei minute (min. 
4 cornere. care rămîn 
tat. Atacul nostru nu 
apărarea adversă. Un 
periculos al echipei noastre este cel 
din min. 16, cînd. Razinski intervine

1—0. Echipa 
. i în interval 

13—16) obține 
însă fără rezul- 
poate trece de 
prim atac mai

După un meci echilibrat

Știința Cluj-Csepel Budapesta 1-2 (0-1)

stadionului ,,Gh.

aparține
Înaintașii
deseori, 
apărată de Nicoară.

CLUJ 19 (prin telefon). Orașul 
rostru a găzduit astăzi meciul inter
național de fotbal dintre Știința și 
Csepel Budapesta,
Ungare. Cei 15.000 de spectatori pre- 
'.enți în tribunele 
uheorghiu-Dej" au asistat' la o între
cere foarte echilibrată, oaspeții ob- 
inînd victoria după mari eforturi. In- 
r-adevăr, echipa clujană a reușit să 
lea o replică neașteptată formației 
naghiare și să’ pună deseori în pe- 
icol — mai ales în repriza secundă 

— poarta apărată de Toth I.
lată, pe scurt, filmul întîlnirii. Ini- 

iativa -----i:_‘ ' L
rețilpr. 
ncearcă 

moarta
nul punct este înscris de către Gon- 
ios : aflat pe centrul terenului, Gon- 
los trage prin surprindere de la 25 
ie metri. Nicoară nu reușește decît 
;;i atingă mingea, care intră în poar- 
ă. După acest gol, jocul se echilibrea- 
:ă, ambele formații avînd ocazii de a 
nscrie, dar pe care le ratează.

La reluare, studenții forțează ega- 
area. Ei inițiază numeroase atacuri 
pectaculoase, viu aplaudate de către 
mectatori. In min. 55, Marcu face o 
ursă individuală si trage în bară, 

campioana R.P.

la început oas- 
de la Csepel 

de la distanță 
Pri-

pestanii trei, astfel că ultimii s-au 
calificat cu 5—4.

Jocul propriu-zis a fost viu dispu
tat și echipele au condus pe rînd. 
Scorul l-a deschis Varga, în min. 
T3, dar budapestanii au egalat 
după un minut prin Novak dintr-o 
lovitură liberă de la 30 m. In min. 
42, Budapesta a luat conducerea 
prin golul marcat de Taliga. După 
pauză jucătorii romîni au avut ini
țiativa și au egalat prin Dridea în 
min. 77. In prelungiri nici , tina din 
echipe nu a reușit să marcheze, 
astfel că scorul final a rămas 2—2. 
In această parte a jocului Dridea 
și Matesz au fost eliminați din 
joc. Echipa budapestană sa califi
cat totuși, cum am arătat, prin lo
vituri de la 11 m.

Miercuri, București va întîlni Ber
lin la Katowice pentru locurile 7—8.

Anghel. Apoi tot
Gogoberidze

min. 
grea, 
cursă

la o centrare a lui 
gazdele presează, Gogoberidze și 
Metreveli remarcindu-se prin acțiuni 
spectaculoase. In min. 26, Razinski 
respinge în corner la un șut cu capul 
al lui Babone, iar în același minut 
lămurește o situație dificilă, la un cor
ner. In min. 27, Călinoiu și Popa sînt 
obligați să intervină amîndoi pentru 
a opri o acțiune rapidă a lui Metre
veli. Imediat după aceea, Todor apără 
un șut tras de la distanță, peste apă-.- 
rătorii noștri masați Tn careu, de că
tre Bagrici. Portarul nostru apără a- 
poi un șut al lui Metreveli. Atacantă 
romîni greșesc jucînd prea mult pe 
sus, joc care convine apărătorilor ad- 
verși. In cîrrip, echipa noastră face 
un joc spectaculos, dar lent, pe care 
apărarea foarte decisă a gazdelor îl 
destramă cu promptitudine. In 
40, Todor lămurește situația 
creată în careul nostru de o 
derutantă a lui Urin.

REPRIZA A DOUA...
...începe cu un atac al echipei 

R.P.R. La centrarea lui Anghel, Nun- 
veiler intervine și trimite mingea cu 
capul, în bară. Razinski plonjează, 
rămîne Ia pămînt și Ene reia puternic 
spre gol, din volee. Golul era ca și 
marcat, cînd... Razinski cu un reflex 
extraordinar sare de la pămînt și 
împiedică marcarea unui gol care ar 
fi schimbat poate' fizionomia partidei. 
Continuăm să dominăm, dar steril. 
In min. 56, echipa U.R.S.S. benefi
ciază de un corner, pe care-1 execută 
Urin. Todor iese din poartă pentru a 
respinge, trimite balonul pînă la... 
Metreveli și acesta reia cu capul spre 
ooarta goală, unde se găseau însă 
Călinoiu și Popa și fundașul nostru 
dreapta respinge cu capul. In min. 
60, echipa romînă are o nouă ocazie 
de a marca. Razinski boxează min
gea.pînă la V. Alexandru, care — din 
afara careului — trage precis spre 
poartă. Gol ? Nu, căci Razinski cu 
un nou reflex reușește să devieze ba
lonul. In faza, următoare (ruin. 61), 
Urin execută un corner, balonul ajunge 
la Metreveli și acesta înscrie: 2—0. 
După acest gol, echipa noastră ce- 

din imediata apropiere a porții. Min
gea — revenită în teren — este ur
mărită de Munteanu, care reia puter
nic în colțul stîng al porții : 1 — 1. 
Este rîndul oaspeților să inițieze în 
min. 57 un atac periculos, care se 
soldează cu un nou gol: extrema 
stingă Fiilop, după un schimb de 
mingi cu întreaga înaintare, înscrie 
cu capul 2—1. Știința caută să ega
leze, joacă mai mult In careul oaspe
ților, dar numeroasele ocazii pe care 
le are rămîn nefructificate. După 
meci, antrenorul echipei Csepel Ja- 
vor Pal a declarat : „Nu tn-am aștep
tat să cîștigăm așa de greu. Echipa 
clujeană a jucat bine, mai ales în re
priza secundă. Mi-au plăcut Kromely, 
Georgescu, Costin și Marcu.

Arbitrul Ion Cîmpeanu a condus 
cu mici scăpări, care n-au influențat 
rezultatul, următoarele formații : 

ȘTIINȚA: Nicoară — Kromely, Geor
gescu. Costin — Petru Emil (Pînzaru 
din min. 46), Nedelcu I — Munteanu, 
Marcu, Nedelcu II Suciți (Băluțiu din 
min. 77), Moldovan CSEPEL BUDA
PESTA: Toth I — Bulla, Koczian 1, 
Takacs — Ughy, KJeiban — Toth II, 
Kisuczky, Ciondos, Pal, Fiilop (Svcrec 
din min. 75).
RADU F1SCH, corespondent regional

Atacă Ion Cosma (Dinamo). Fază din cursa ciclistă de fond „Cupa Eli
berării" organizată de clubul sportiv Victoria

(Foto B. Ciobanu)
Canicula a îngreunat evident sar

cina celor 25 rutieri care s-au întrecut 
ieri dimineață pentru cucerirea primu
lui loc în principala cursă a competi
ției dotată cu „Cupa Eliberării". Deși 
membrii caravanei au fost deosebit 
de activi in aprovizionarea alergăto
rilor cu... bidoane cu apă, totuși ^mi
cul aliat" în lupta cu căldura n-a reu
șit sfi-i „salveze" pe participant din 
toropeală. Așa se face că după un 
rulaj destul de lent, plutonul ajunge 
compact la punctul de întoarcere (si
tuat lacîțiva kilometri de Alexandria). 
Din el rămăsese pe parcurs doar D. 
Stănescu 
plutonul 
de timp, 
gănesti, 
U.C.F.S.
pentru a face noi provizii de ... apă. 
Dar tocmai atunci plutonul — în care 
domnise acalmia —• se agită și cu 
toate eforturile pe care le face, Băr- 
bulescu nu mai poate prinde primul

dează pasul, dar nici localnicii nu mai 
insistă și jocul continuă într-un ritm 
mai lent. In min. 72. Urin pătrunde 
pe centru, trece de Călinoiu, Todor 
îi iese înainte, dar atacantul sovietic, 
vrînd să trimită mingea peste portar 
ratează o mare ocazie, trimițînd peste 
Todor dar și peste... bară! In min. 
75, Anghel face o cursă frumoasă, 
centrează, Mesăroș reia spre poartă 
dar RazinsW respinge în corner. In 
min. 83, Toilor respinge în corner un 
șut al iui Zavidonov. In final, atacul 
nostru joacă lent, cu șuturi imprecise.

Raportul de cornere: 9—6 (5—1) 
pentru echipa R.P.R.

DECLARAȚII. DUPĂ MECI
Antrenorul sovietic ARCAD1EV: 

Echipa sovietică a cîștigat pentru 
că jucătorii săi au alergat mai mult 
și mai repede. In aceasta a constat 
superioritatea echipei noastre, care 
— în general — s-a prezentat mai. 
bine decît în meciul cu R.P. Bulga
ria. In urma jocului de la 27 iunie, 
noi am luat unele măsuri care și-au 
arătat roadele. Echipa sovietică a 
jucat cu mai mult elan, cu o mai 
mare dorință de a obține victoria. 
Echipa romînă a jucat ceva mai 
bine în cea de a doua repriză. Ceea 
ce i-a lipsit în principal a fost vi
teza în acțiuni, mai °—:"
tare. ■

Botescu, antrenorul 
„Am fost surprins de 
aripei drepte, de la

ales la înain-

echipei R.P.R.: 
forma slabă a 
care așteptam 

mai mult. Consider că pentru meciul 
de la 2 august, echipa nu mai poate 
fi mult modificată. Rămine totuși ca 
o problemă postul de stoper. Cît 
despre atac, o reintrare a lui Dinu- 
lescu ar putea aduce o .ameliorare 
în jocul acestui compartiment".

și-a

Pregătirile lotului B 
la fotbal

Lotul reprezentativ B de fotbal 
început pregătirile în vederea meciu
lui cu echipa B a U.R.S.S. de la 2 
august. Din lot fac parte următorii 
jucători: Toma (CCA) și Birtașu
(Progresul) portari; Zavoda II 

(CC.A), Pahonțu (Petrolul), Caricaș 
(Progresul), Neacșu. I (Petrolul), 
Ioniță (CSA Sibiu)-fundași; Bone, 
Mihăilescu (CCA), Petrescu (Progre
sul )-niijlocași; Tătara (CCA), Oaidă 
(Progresul), Sever, Niculescu (Fa
rul) Toth, Ciurdărescu (Jiul) Bădu- 
lescu (Petrolul), Seredai (Tractorul), 
Unguroiu și Badea (Fiacăra Moreni). 
La aceștia se va adăuga, la înapo
ierea din R.P. Polonă, mijlocașul 
Fronea (Petrolul). — Antrenorul lo
tului esfe I. Lupaș.

Concursul cu premii 
al ziarului nostru

ÎNTREBAREA Nr. 1
(5 puncte)

Care a fost cea mai mare com
petiție de mase organizată în țara 
noastră, în anul 1948?

ÎNTREBAREA Nr.
(10 puncte)

Ce meciuri a susținut 
noastră reprezentativă de
pe gheață la Criteriul european din 
1959 și cir ce rezultate s-au'în
cheiat aceste jocuri ?

2

echipa 
hochei

(Recolta). Spre București 
se menține, o bunff bucată 
în aceeași formație. La Dră- 
Eugen Bărbulescu (Șc. sp. 
București) se oprește singur

H. NAUM

Dinamo Bacău a terminat la egalitate 
cu S. K. V. 0. Rostov: 3-3 (0-1)

(prin telefon) — 
meci internațional 

teren propriu de dinamo- 
localitate a satisfăcut pe 
numeroșii spectatori, care 

la stadionul „23 August". 
Dinamo Bacău—S.K.V.O.
ridicat fa un înalt nivel 

multe

Cel 
sus-

eu

BACAU, 19 
de al doilea 
ținut pe 
viștii din 
deplin pe 
au venit 
lntîlnirea
Rostov s-a 
tehnic și a fost presărată 
faze frumoase.

Dinamoviștii, deși lipsiți de o se
rie de titulari, au dominat mai mult, 
dar n-au putut destrăma ermetica a- 
părare a oaspeților, în care a excelat 
stoperul Bociarov. Fotbaliștii din 
Rostov și-au bazat jocul pe acțiuni 
de contraatac și au reușit în felul 
acesta să marcheze două goluri în 
repriza a doua.

In min, 9, Lazăr ezită să-l atace 
pe Smirnov și jucătorul sovietic în
scrie nesbingherit pe lingă Faur, 
șit în întîmpinarea mingii. F„ 
s-a produs abia în repriza a dona. 
In min. 48 Asan îl deschide frumos 
pe Filip, care din careu reip fulge-

, îe-
în întîmpinarea mingii. Egalarea

miri. 48 Asan îl deschide frumos

C.S.M. Baia Mare-S. K.V.O. Lwow1-1 (0-1)
BAIA MARE, 19 (prin telefon).— 

Peste 8.000 spectatori au urmărit o 
partidă interesantă, terminată cu un 
rezultat de egalitate : 1-1. Prima re
priză a aparținut echipei din Lwow, 
care s-a impus printr-un joc de an
samblu, cu preluări în viteză. Oaspe
ții au tras multe șuturi periculoase 
la poarta apărată de Vlad II. In a- 
ceastă perioadă apărarea băimăreni- 
lor a fost supusă unui examen greu. 
Ea a rezistat totuși destul de bine, 
a cedat doar în minutul 17 cînd 
Kosciuk driblînd apărarea a tras în

l< ' ■

STITI SPORT?
Un 

meci 
Dacă

ÎNTREBAREA Nr. 3
(15 puncte)

gol marcat cu mina, într-un 
de fotbal, poate fi valabil ? 
da, în ce situație ?

CUPON DE CONCURS Nr. 5

SPOJRTOZ
Nr. 3445

astfel bidonul cu apă îl cos- 
scump: pierderea șansei de

grup. Și 
-iă foarte 
a concura în final la un loc bun și' 
obligația de a rula singur (un gen 
de contra-cronometru) pînă Ia sosire. 
Agitația produsa la Drăgănești n-a 
fost un simplu Ioc. de paie. Contintiînd 
să ruleze în forță plutonul mai triază 
(îndeosebi pe dealuri) încă 7—8 ci
cliști. Urmează „tradiționalele" tato
nări dinaintea finalului. Cea mai se
rioasă s-a produs la Mihăilești. Doi 
alergători au reușit o evadare, obți- 
nînd la un moment dat un avans de 
100—150 m. Plutonul, acționat îndeo
sebi de Gh. Radulescu, îi readuce 
însă în pluton după o „vînătoare" de 
cîțiva kilometri. Urmează alte atacuri 
anihilate de pluton. In sfîrșit cu 4—5 
kilometri înainte de sosire se des
prind din nou doi rutieri: C. Mo:- 
ceănu și D. Munteanu. Plutonul nu 
rezistă atacului lor, astfel că „fugarii" 
obțin într-un timp relativ scurt un 
avantaj greu de remontat. La sprint, 
C. Moiceanu nu poate răspunde ata
cului lansat de D. Munteanu (îi ieși
se piciorul din ratrapă) și acesta din 
urmă cîștigă sigur primul loc. lată 
clasamentul final: 1. D. Munteanu
(Victoria) a parcurs 140 km în 3 h. 
45:20. 2. C, Moiceanu (Dinamo) — 
același timp; 3. Ion Cosma (Dinamo) 
3 h. 45:35; 4. Șt. Poreceanu (Victo
ria); 5. W. Ziegler (Dinamo); 6. V. 
Dobrescu (Victoria): 7. Aurel Șelarii 
(Dinamo); 8. E. Mihăilă '(Victoria) 
— același timp. In întrecerea juniori
lor — desfășurată pe 50 km 
învins Dan Penescu (Dinamo) 
h. 22:43, urmat la peste 3 min 
Mihălțeanu (Victoria) și E.
(Dinamo). Cursa rezervată fetelor a 
fost cîștigată de Elena Capotă (Di
namo). „Cupa Eliberării" a reve
nit — datorită în special comportării 
juniorilor dinamovipi — clubului spor
tiv Dinamo.

— a 
cu 1 
de S.
Sima

rălor în plasă. După două minute, 
Sorin Avram urmărește o minge la 
care nu intervenise Bociarov și în
scrie pe lingă portar. După a'.te cinci 
minute, dinainoviștii marchează din 
nou. Radulescu face o cursă pe ex
tremă și din colțul terenului cen
trează. Mingea lovește bara 
vine în teren la Asan. Atent, 
înscrie nestingherit. După un 
tin contraatac al echipei din 
îl pune pe Egorov in poziție 
și scorul devine: 3-2. In min 
la capătul unui contraatac,

și re- 
acesta 
miilu., 
Rostov 
de șut 
62, tot 

la capătul unui contraatac, Odințoo 
egalează. Scorul de 3-3 (0-1) reflectă 
just situația de pe teren.

Au jucat formațiile: S.K.V.O. ROS
TOV: Ji'.o-Certcov, Bociarov, Cheijer- 
Sitkkunov, Pavlov-Smirnov, Egorov, 
Vclcenkov, Odințov, Masaiiov; DI
NAMO BACAU: Faur-Giiosanu, Lazăr 
(Anghel), Cîrnaru-Vățafu, 
(Ujvari)-Radulescu, Filip 
Asan (S. Avram), Ujvari (Asan), 
Pnblik (Cincu).

" IE IANCU, corespondent 

Anghel
(Blitz),

cauza unei furtuni repriza a 
a început cu 15 minute întîr- 
Ploaia torențială ce nu a în- 
pînă la sfîrșitul partidei și te- 
desfundat au îngreunat jocul.

bara laterală, de unde mingea a 
ricoșat în plasă. Trebuie să remar
căm că S.K.V.O. a ratat două oca
zii mari prin Kosciuk (min. 11 și 
15), iar în min. 31 și 32 Vlad II a 
plonjat la picioarele lui Kosciuk și 
Ivanov. Localnicii au ratat și ei la 
rîndul lor prin Sulyok (min. 19), Fe- 
renezi (min. 20) șf Vlad I (min. 38).

Din ..........................
doua 
ziere. 
cetat 
renul
In această perioadă au” dominat’mai 
mult localnicii. După mai multe o- 
cazii ratate de Ionescu, Sulyok și 
Vlad I, în min. 72 Ionescu egalează 
printr-o foarfecă spectaculoasă. Peste 
6 minute Vasilescu a salvat de pe 
linia porții, iar în min. 82 Ivanov 
a nimerit bara. In minutul următor 
a fost rîndul lui Vlad I să tragă în 
bară. Man Aurel (Baia Mare) a ar
bitrat corect și autoritar.

C.S.M. BAIA MARE: VLAD II— 
MALA1ERU, Gergely I, VAS1LESCU- 
GERGELY 111, FEWER — Sulyok, 
Drăgan (Rusu), Ferenczi (Ionescu', 
VLAD I, Rush (Dragan). S.K.V.O. 
LWOW: Susla (Panteev)—SCASTIN, 
VISOTSKI (Gabatko), Maslovskin— 
R1BAK, Voroskin 
venkov, Jurikov 
CIUK, IVANOV.

— Morozov, Kurce- 
(Kudofev), KOS-

V. SĂSĂRANU 
coresp. regional



Libertate lui Glezos!
Sportivii clubului Victoria București 

s-au ridicat in apărarea iui Manolis Glezos
„Actul infam săvîrșit la adresa lui 

Manolis Glezos de autoritățile gre
cești a indignat profund opinia pu
blică din lumea întreagă. Pretutin
deni. oamenii de bună credință, îngri- 

, jorați de atentatul la libertatea și 
viața lui Manolis Glezos și prin a- 
ceasta la Fbertățile democratice ale 
poporului grec, și-au unit glasul ce- 
rînd să fie puși imediat în libertate 
Manolis Glezos și ceilalți luptători 
greci pentru democrație, pace și priete
nie între popoare.

Prin acuzațiile aduse lui Manolis 
Glezos, prin vîlva făcută în jurul a- 
cestui proces, cercurile reacționare din 
Grecia caută să distragă atenția po
porului grec de la uneltirile lor împo
triva păcii și a independentei poporu
lui, de la faptul că împotriva voinței 
maselor largi teritoriul țării a fost pus 
la dispoziția imperialiștilor, pentru 
amenajarea de baze pentru arme tele
ghidate".

Aceste cuvinte rostite vineri după 
amiază de tov. ELENA TONCEANU, 
secretara clubului sportiv Victoria 
București, erau ascultate cu deosebit 
interes de sportivii care se adunaseră 
în sala de festivități a clubului. în
grijorați de primejdia care amenință 
pe marele patriot grec, luptător 
pentru pace șț democrație, Manolis 
Glezos, ei și-au alăturat glasul mili
oanelor de oameni cinstiți din întreaga 
lume care cer vu hotărîre eliberarea 
lui Glezos și a celorlalți patrioți greci 
arestați odată cu el.

Sportivii clubului Victoria Bucu
rești și-au spus apoi cuvîntul lor răs
picat „Este groaznic să ne gîndim 
că pentru fapta sa eroică și pentru 
«ctiv'tatea sa neîntreruptă închinată 
binelui și fericirii poporului grec, a- 
cest mare patriot este astăzi persecu- 
lat în propria sa țară", spunea jucă
torul de hochei pe iarbă MIHAI TO-

MESCU, muncitor la fabrica de în
călțăminte pentru copii.

A luat a.poi cuvîntul halterofilul 
GHEORGHE CONSTANTIN, munci
tor. El a arătat, printre altele, că 
Manolis Glezos a fost tîrît într-un 
proces nedrept. „Manolis Glezos în
truchipează voința spre mai bine a 
maselor de milioane de oameni din 
Grecia, a spus vorbitorul. Cerem gu
vernului grec să țină seamă de voința 
poporului său și a opiniei publice mon
diale, care își dă seama că acuzațiile 
ce i se aduc lui Glezos sînt neînte
meiate".

Rînd pe rînd au mai luat cuvîntul 
ciclistul CONSTANTIN DATCU, bas- 
chetbalista ELENA CORNEA, jucăto
rul de hochei pe iarbă MIRCEA DE- 
GHEN. etc.

ROMEO IORDAN, căpitanul echipei 
de fotbal Victoria, a dat apoi citire 
unei moțiuni adoptate în unanimitate 
de participanții la adunare:

„De mai multe zile la Tribunalul 
militar din capitala Greciei continuă 
procesul intentat împotriva lui Mano
lis Glezos și a celorlalți democrat! 
greci. Cu fiecare zi ce trece iese tot 
mai mult în evidență absurditatea a- 
cuzației ticluite de poliția politică 
greacă. Acest monstruos proces arată ’ 
oamenilor din lumea întreagă că sco
pul lui este să înăbușe glasul forțe
lor patriotice, să intimideze poporul 
grec care dorește pace și democrație.

Noi, sportivii, tehnicienii și salaria- 
ții clubului sportiv Victoria Bucu
rești, alături de toți oamenii cinstiți 
din lume, cerem cu toată tăria 
anularea acestui act al autorităților 
grecești, cerem cu hotărîre înceta
rea mascaradei judiciare de Ia Atena 
și eliberarea neîntîrziată a lui Mano
lis Glezos și a celorlalți luptători 
pentru apărarea libertății și indepen
denței naționale a Greciei!“

Campionatele mondiale de scrimă
Echipele U.RJ5.S. (la băieți)

BUDAPESTA, 19 (prin telefon de 
la trimisul nostru special). -— Sîm- 
bătă seară, în Sala Sporturilor a 
răsunat din nou imnul sovietic. De 
data aceasta pentru echipa de 
floretă băieți, care a cîștigat în mod 
strălucit titlul de campioană mon
dială.

In ultimele meciuri din serii, 
U.R.S.S. a întrecut Italia cu 9-4, iar 
echipa R.F.G. pe aceea a R. Ceho- 
slovace cu 9-7. Primul meci al semi
finalei a opus echipele R.F.G. și 
Franței. Francezii au pierdut surprin
zător cu 9-3. Apoi, reprezentanții 
U.R.S.S. s-au întîlnit cu cei ai R.P.U. 
Întîlnirea a prilejuit asalturi deose
bit de spectaculoase și a dat cîștig 
de cauză floretiștilor sovietici. Scor: 
9-5.

Pentru locurile 3-4 s-au întîlnit du
minică echipele R.P.U. și Franței. 
Echipa ungară, în mare vervă, a 
condus cu 7-4, a fost însă egalată la
8- 8, pentru ca în cele din urmă să 
obțină victoria la tușă.

In finală s-au întrecut deci echi
pele U.R.S.S. și R.F. Germane. Ho- 
tărîți să cîștige, floretiștii sovietici 
au inițiativa încă din primele asal
turi. Ei conduc cu 3-1 și 7-2, obți- - 
nînd victoria cu categoricul scor de
9- 3. Și astfel, formația U.R.S.S. (Si- 
tikin, Jdanovici, Midler, Svejnikov) 
a devenit campioană mondială. A 
fost formația cea mai bine pregăti
tă, cea mai omogenă.

Paralel cu întrecerile pentru sta
bilirea primelor patru locuri la flo
retă băieți au început și asalturile 
din serii ale echipelor de floretă fete 
(R. P. Ungară—Olanda 10-6; R. P. 
Romînă—Anglia 9-7; R.P. Polonă— 
Italia 9-7; R.F. Germană—Anglia 
9-2; Franța—Olanda 8-8; U.R.S.S.— 
Italia 9-4). Sînt eliminate astfel — 
în serii — echipele Italiei, Angliei 
și R.P. Polone, în întrecere rămînînd 
doar șase echipe. In această situație 
comisia tehnică aplică o formulă pu-

și R. P. Ungare (la fete) campioane 
țin uzitată în scrimă, hotărînd ca 
echipele U.R.S.S. și R.F.G. să se 
califice direct în finală. Echipa noa
stră a fost dezavantajată prin fap
tul că ea avea să tragă cu aceea a 
R.P. Ungare, în timp ce alte două 
echipe, mai slabe, ale Franței și 
R.P. Polone, urmau să se întîlnească 
între ele. Noi pierdem cu 9-5, scor 
cu care se termină și întîlnirea Fran
ța—R.P. Polonă. Apoi, în semifinale, 
U.R.S.S. întrece Franța cu 9-3, iar 
reprezentativa R.P. Ungare pe aceea 
a 'R.F. Germane cu 9-4.

Susținute frenetic de către specta
tori, floretistele R. P. Ungare au reu
șit o performanță excepțională 1 Numai 
așa poate fi calificată victoria ior în 
fața redutabilei formații a U.R.S.S. 
Cîștigînd asalt după asalt, gazdele au 
condus la un moment dat cu 7—2. 
Trăgătoarele sovietice au refăcut pînă 
la 7—6. Dar, în asaltul următor, re
prezentantele R. P. Ungare cîștigă 
din nou. Cu un rezultat de 8—6, flo
retistele țării gazdă au devenit cam
pioane mondiale (celelalte două asal
turi nu s-au mai tras, deoarece chiar 
în ipoteza că ar fi cîștigat, echipa 
U.R.S.S. n-ar mai fi putut reface han-

mondiale la floret
decursul campionatuluidicapul). In 

echipa R. P. Ungare au evoluat urm 
toarele jucătoare: Rejtd, Domolky, I 
hasz, Kovâcs și Seceline.

In întîlnirea pentru locurile 3— 
echipa R. F. Germane a întrecut 
aceea a Franței cu 9—2.

In clasamentul general pe echi 
al probei, reprezentantele țării no 
stre se află pe locul 5 (la egalita 
de puncte cu echipa R.P. Polor 
dar cu un tușaveraj mai bun). Ace 
loc nu reprezintă, de fapt, valoar 
reală a trăgătoarelor noastre, ca 
— față de comportarea generală d 
vedită în întrecerea pe echipe — 
putea situa printre primele pat 
formații. Formula impusă însă 
comisia tehnică ne-a împiedicat 
mod direct să realizăm acest luci

Luni este zi de odihnă. Intrecer 
vor continua marți cu proba de sp 
dă (individual), a cărei finală es 
programată miercuri. Joi, în ultir 
zi a întîlnirilor din cadrul actua 
ediții a campionatului mondial, 
vor confrunta concurenții înscriși 
proba de sabie.

ELENA MATEESCU

In concursurile de înot din Capitali

Recorduri și performanțe de valoar
La Complexul Tineretului din Ca

pitală s-au desfășurat două impor- 
(concursul de ve- 
Capitalei în vede- 
selecționata Sofiei 

a campionatului 
juniori), în cadrul

Meciul atletic U. R. S. S—S. U. A
• După prima zi sportivii sovietici conduc cu 81—77 • Rudenkov l-a învins r_ ______ r
3 cm de recordul mondial al lui Jesse Owens • Bulatov a stabilit un nou record al Europei la prăji- 
nă • Atletele sovietice au cîștigat 4 din cele 5 probe ale primei zile.

Calhoun 13,7
14,4. ' 
sian
7,53 
4,64 
m ;
47,2,
m. — Deseatcikov 31:40,6, Pearnakivi 
32:49,6, Truex 33:33,0. Ciocan — Ru
denkov 66,76 m, Connolly 66,00 m, 
Krivonosov 62,94 m, Backus 60,49 m. 
Greutate — O’Brien 19,26 m, Davis 
18,86 m, Ovsepian 17,67 m, Lipsnis 
16,61 m. Marș 20 km — Golubnicii 
1 h 38:20,2, Vedeakov 1 h 39:38,4, Ha- 
louse 1 h 41:57,8, Timcol 1 h 54:01,2. 
Ștafetă 4X100 m — S.U.A. 39,8 sec., 
U.R.S.S. 40,0 sec. Decatlon — Kuz
nețov 4625 p. (10,8 sec. 7,40 m, 15,48 
m, 1,90 m, 49,6 sec.),. Herman 4391 p., 
Edstroem 4340 p., Ovanesian 4340 p. 
FEMEI: 100 m — Jones 11,7, Krep- 
kina 11,9, Popova 11,9, Rudolph 12,3;

- înălțime — Cencik 1,77 m, (record 
al U.R.S.S.) Dolea 1,65 m, Flynn 1,65 

j m, Ronigc 1,54 m. Disc — Ponoma
reva 55,21 m, Kuznețova 49,56 m, 
Brown 49,25 m, Kurrel 43,70 m. Su
liță — Kalende 55,37 m, Șastitko 52,25 
m, Lorney 45,81 m, Wood 45,33 rn.; 
ștafetă 4X100 m — U.R.S.S. 44,8 sec, 
S.U.A. 45,0 sec.

După prima zi echipa U.R.S.S. con
duce cu scorul de 81—77.

La ora cînd închidem ediția (dife
rența de timp dintre R.P.R. și S.U.A. 
este de 7 ore) se desfășoară probele 

. zilei a doua.

30.000 de spectatori au luat loc sîm- 
bătă după-amiază în tribunele stadio
nului Franklin Field din Philadelphia. 
Deasupra imensei cupe de beton flu
tură drapelele de stat ale U.R.S.S. și 
S.U.A. Pe mari pancarte stau scrise 
cuvintele „Bun venit, sportivi ai 
ti. t.S.S." In loja presei se află ne- 
numărați ziariști, reprezentanți ai 
companiilor de televiziune din toate 
statele Americii. După defilarea celor 
două echip, oaspeții sînt salutați de 
primarul orașului. Se intonează imnu
rile U.R.S.S. și S.U.A. și la ora 15 
(ora New York-ului) se dă startul în 
prima probă. Termometrul arată 30 
grade la umbră. O atmosferă sufo
cantă, o caniculă rar întîlnită. Cursa 
de 10.000 m se aleargă în condiții ex
trem de dificile, fiind marcată de un 
episod dramatic : americanul Bob Soth 
care ținuse piept lui Deseatcikov și

Pearnakivi aproape 12 ture și jumă
tate se prăbușește leșinat pe pistă.

In ciuda caniculei, prima zi a meciu
lui a tost marcata de o serie de rezul
tate excelente. V. Bulatov a stabilit 
un nou record european la prăjină; 
O'Brien, a aruncat peste 19 m la greu
tate. O strălucită victorie a repurtat 
Rudenkov, învingîndu-1 pe recordma
nul mondial la aruncarea ciocanului 
Connolly; campionul olimpic Bell a 
fost doar la 3 cm de recordul lumii 
la lungime. Atletele sovietice au mani
festat o netă superioritate cîștigînd 
4 din cele 5 probe disputate. De ase
menea la decatlon, după prima zi, 
Kuznețov se află în „zona" unui nou 
record al lumii.

Iată rezultatele tehnice. BARBAȚI : 
100 m — Norton 10,3 sec., Poynter 
10,3 sec., Barteniev 10,5 sec., Ozolin 
10,5 sec. ; 110 mg. — Jones 13,6,

pe Connolly • Bell la

Mihailov 13,9, Berezuțki
— Beli 8,10 m. Ovane-Lungime

7,86 m, Willey 7,57 m, Fedoseev 
m. Prăjină — Bragg și Bulatov 
m, Petrenko 4,32 m, Morris 4,27 
400 m — Southern 46,2, Milles 
Ignatiev 47,4, Gracev 47,6. 10.000

Selecționata masculină de 
învingătoare

selecționata mascu- 
a orașului Cluj și e-

Vineri seară,
lină de baschet ____ T___ T. -
chipa feminină de tineret a orașului 
București au susținut noi întîlniri 
cu selecționatele de baschet ale orașu
lui Chișinău.

Clujenii au jucat mult mai bine ca 
In prima partidă, reușind o frumoasă 
victorie cu scorul de 85—74 ( 36—36) 
Albu (30) și Saroși (21) au fost cei 
mai buni jucători ai clujenilor, iar

de la gazde s-au remarcat Gușițkin 
(20) și Sevcenko (12).

In jocul feminin, tînăra echipă 
bucureșteană n-a reușit nici de data 
aceasta să se ridice la valoarea ei. 
Jucătoarele noastre au jucat foarte 
slab în apărare, pierzînd partida cu 
scorul de 49—28 ( 22—13'.

tante concursuri 
rificare a lotului 
rea meciului cu 
și faza regională 
republican pentru 
cărora au fost înregistrate o serie 
de rezultate valoroase printre care 
cîteva recorduri. Iată rezultatele teh
nice ale concursurilor:

CONCURSUL DE VERIFICAREA 
LOTULUI CAPITALEI, MASCULIN: 
200 m. liber: 1. G. Blajec 2:12,4 — 
nou record republican (vechiul re
cord era detinut de Emil Voicu cu 
2:12.6); 2. Emil Voicu 2:16,2; 400 m. 
liber: 1. St. Ionescu 4:47.9 — nou 
record republican (vechiul record era 
de 4:48.9); 200 m. bras: 1. Tiberiu 
Rînea 2:49.5 — nou record de ju
niori categoria l-a și a ll-a ; 2. Al. 
Schmaltzer 2:49.9; 200 m. delfin ; 1. 
Al. Popescu 2:36.8; 100 m. spate:

D. Caminschi 1:09.1; 100 m. liber: 
1. G. Blajec 59.5; 2. E. Voicu 1:00.9; 
" C. Ciorbă 1:10.0; ~

St. Kroner 1:09,6; 
1:10.6; 100 m. bras: 
tzer 1:17.7; 1.500 m. 
nescu 19:19.1 ; 2. C. 
— nou record republican de juniori 
categoria l-a (vechiul record era de
ținut de același înotător cu 20:07.3). 
C. Mocanii a înregistrat un nou re
cord de juniori categoria l-a și pe 
distanța de 800 m.
1.500 m.) cu
100 m. bras: 1. Sanda Iordan 1:28.1; 
100 m. liber:
1:10.7; 2. Ingrid Rothe 1:11.4; 200 m. 
bras: Sanda Iordan 3:09.6; 100 .... 
spate :
400 m.
5:39.0;
Rotam 
1:23.0.

FAZA REGIONALA A 
NATULUI REPUBLICAN 
JUNIORI: JUNIORI
I-a : 100 m. bras: 
(Rapid) 1:25.7; 1.500 m. liber: 1. I. 
Kulineac (Dinamo) 20:56.3; 
delfin: 1. C. Voicu (Cetatea Bucur) 
1:10,9; 400 m. liber: 1. I. 
drescu (Rapid) 5:39.3; 200 m. delfin: 
1. V. Medianii (Cetatea Bucur) 2:57.8;

1.

3.
1.

100 m. delfin:
2. Al. Popescu
1. Al. Schmal- 

liber : 1. St. Io- 
Mocanu 19:50.2

(în cursa de
10:26.0. FEMININ :

1. Ingrid Waechter

100 ni.
Henrieta Țincoca 1:20.8;

Waechter
1. Măriuca
Ștefăneșcu

1.
liber: 1. Ingrid
100 m. delfin:

1:21.5; 2. Nicoleta
m.

CAMPIO- 
PENTRU 

CATEGORIA 
1. P. Mureșanu

100 rn.

Alexan-

Veliștii romini 
concurează la Zopot
Duminică dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptindu-se spre Zopot 
(R.P. Polonă), un Iot de velișfi care 
vor reprezenta țara noaslră 
mare 
avea 
22 si

La 
Mânu 
Romașan-Ion ne va reprezenta
la clasa star, iar Vasile Costescu- 
Gh. Petrescu și Millio Tașcu-Mihai 
Saghin la F.D. („Olandezul zbură
tor”). Lotul este însoțit de antreno
rii D. Teodorescu și M. Băiceanu.

la un 
concurs internațional care va 
loc în această localitate, între 
27 iulie.
clasa finn vor concura Puiu 
și Petre Purcea. Cuplul Paul

• ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIONALA 
de atletism 
Norvegiei și 
rată la Oslo 
83 de atleții 
sportivii din 
noi recorduri
Jahnke a alergat 13:52,0 (v.r. 13.56,2) 
iar la triplusalt Hinze a sărit 15,52 m.

• ATLETUL BORIS KRIUNOV a 
stabilit un nou record al U.R.S.S. în 
proba de 200 mg: 22,9 (v.r. aparți
nea lui V. Bogatov cu 23,2).

• DE CITEVA ZILE SE AFLA LA 
TIRANA echipa selecționată masculi
nă de volei a provinciei Canton (R.P. 
Chineză), In primul meci echipa chi
neză a jucat ctz formația Partizan. 
Voleibaliștii albanezi au terminat în
vingători cu 3—0.

• SIMBATA A LUAT SFIRȘIT LA 
PARIS cel de al 46-lea tur ciclist al

dintre reprezentativele 
R.D. Germane desfășu- 

a fost cîștigată cu 129— 
germani. Cu acest prilej 
R.D.G. au stabilit doua 
ale țării lor. Pe 5000 m

PE SCURT
Franței care a măsurat 4365 km. In 
clasamentul fițjal primul loc a fost 
ocupat de spaniolul Bahamontes cu 
123 h 46:45,0 urmat de Anglade 
(Franța) la 4,01 mim, Anquetil (Fran
ța) la 5,05 mim, Riviere (Franța) 
5,17 min. etc. Ultima etapă (Dijon— 
Paris — 331 km) a fost cîștigată de 
francezul Grousard în 9 h 55:52,0.

• ECHIPA SELECȚIONATA DE 
FOTBAL a Algeriei a susținut primul 
meci din cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în R. Cehoslovacă jucînd 
la Kosice cu o selecționată sindicală. 
Fotbaliștii algerieni au repurtat vic
toria cu scorul de 2—1.
• DE CITEVA ZILE A SOSIT IN

U.R.S.S. o echipă de alpiniști francezi 
care se află acum în tabăra „Bczen- 
ghi“ de lîngă Piatigorsk și se pregă
tește să efectueze o serie de ascen
siuni pe cele mai înalte vîrfuri ale 
munților Caucaz.

• COMITETUL EXECUTIV al con 
siliului orașului Moscova a aprobat 
construirea unui complex sportiv pe 
lîngă Institutul de cultură fizică din 
capitala U.R.S.S. Noua bază sportivă 
va cuprinde un stadion de 60.00Q 
locuri, o hală acoperită cu teren de 
fotbal și o pistă de atletism de 300 m. 
un bazin acoperit de 50 m, un pati
noar artificial și alte numeroase te
renuri. Pe teritoriul acestui „oraș al 
sporturilor", care se va întinde pe o 
suprafață de 200 ha, va fi construit 
și un sat olimpic pentru 5500 de per
soane. (Agerpres)

200 m. bras: 1. K. Roth (Stiint 
3:04.6; 4x100 m. ' - - - .
Bucur 5:06.1; 100 m. spate: 
Șerban (Clubul școlar) 1:21.3;
m. liber: 1. I. Kulineac (Dinam 
1:02.3; 4x100 m. liber; 1. Știin
6:17.0; JUNIORI CATEGORIA K 
4x100 m. mixt: 1. C.C.A. (M. 
chez, I. Condiescu, N. Burduja, 
Cristofor) 5:10.0 — nou record t 
publican pentru juniori categoria 
ll-a; 100 m. bras: 1. I. Condies 
(C.C.A.) 1:23.5; 100 m. delfin: 1. 
Burduja (C.C.A.) 1:17.1; 1.500 i
liber: 1. C. Rusu (Dinamo) 22:38. 
400 m. liber: 1. N. Burduja (C.C.A 
5:30.6; 200 m. delfin: 1. R. Crist 
for (C.C.A.) 3:37.4; 200 m. bras: 
Gh. Rozolea (C.C.A.) 3.13.4; 100 i 
liber: 1. N. Burduja (C.C.A.) 1:08. 
100 m. spate: 1. M. Cerchez (C.C.Î' 
1:19.5;
10:50.2;
l-a: 200
(Cetatea 
mixt: 1.

mixt: 1. Cetat 
1.

1

4x200 m. liber: 1. C.C.
JUNIOARE CATEGOR 

m. bras: 1. Lidia Schube
Bucur) 3:53.6; 4x100 i
Dinamo 6:24.1; 100 m.

ber: 1. Dan Maria (Dinamo) 1:18 
100 m. bras: 1. Aurelia Patrii (R 
pid) 1:42.0; 100 m. delfin: 1. Lec 
tina Marinescu (Știința) 1:50.9;
ni. spate: 1.
(Știința) 1:30.2;
GORIA Il-a : 100 m. spate: 1. An 
marie Weireich (Știința) 1:39.2; 2 
m. bras: 1. Ritta Schlesinger (Știi 
ța) 3:34.0; 4x100 m. mixt: 1. C.C. 
6:39.2; 100 m. liber: 1. Maria VI 
duță (Dinamo) 1:16.6; 100 m. bra 
1. Măriuca Rotaru (Rapid) 1:34.8.

Leontina Marinei
JUNIOARE CAT

Știrile
INTILNIREA TRIUNGHIULARA I 

ATLETISM dintre echipele de junii 
și junioare ale R.P. Ungare, H P. R 
mine și R.P. Bulgaria a început d 
minicâ și se va termina luni la Tal 
banya. In cadrul prime; zile de eo 
curs atleții romîni au ieșit învingăti 
în cinci probe: 10 km marș: 1. I 
Popa 49:42,0; 2. Dumitru Roateș 50:43 
110 m g: Mircea Axente 15,0; 100 1 
Eltd Kineses 10,9; _
dureru 12,2; disc 
44,33 m.

SIMBATA SEA'RA 
Belgrad primul joc 
finalelor „Cupei Europei Centrale*' 
fotbal. Echipele PîStizan Belgrad 
Honved Budapesta au terminat Ia ei 
litate: 3—3 (1—1). In min. 87 scor
era favorabil echipei maghiare. F< 
mația gazdă a egalat apoi. în urr 
unui penalti. Cealaltă semifinală 
avut loc a Budapesta între M.T.K. 
Vojvodina Novisad. Fotbaliștii rrnaghi: 
au obținut victoria cu 2—l (0—0) 
nrinutul 89 Veselinovici a fost elimin 
de pe teren.

A LUAT SFIRȘIT 
nai de tenis de la 
tate: simplu bărbați 
lyas (R.P.U.) — Mei 
neză) 6—2, 6—2, 6—4, 
Adam (R.P.U.) 6—4. 3—6. 6—01 6-
(Simplu femei — finală: lC6rmdcziP.ro 
man (ambele R.P U) 6—3, 6—2. dub 
bărbați — semifinale: Siksai, Komaronr 
Viziru. Bsrdan 2—6, 6—3, 6—2, ?-
9—7. Finala: Gulyas, Katona-Siksel. K 
niaromi 3—6. 6—4, 6—2 La dublu fem 
pe primul loc s-a clasat perechea nr 
gh*>6ră Bardoczi, Brosman. In fini 
de simplu bărbați: Gulyas a aband 
nat în fața lui Scholl (R.F.G.).

SO m g: Marla F 
Olimpia Catarar

s-a desfășurat 
în cadrul sen

turneul Internați 
Budapesta. Rezi 
— semifinale: < 
Fu-cin (R.P. CI 
Scholl (R.F.G.l
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