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Opinia publică mondială 
a științei

salută uriașa victorie
sovietice

TOATA ADMIRAȚIA PENTRU NOUA 
REALIZARE A ȘTIINȚEI SOVIETICE
De câteva zile omenirea trăiește 

bucuria unui eveniment epocal, prile-

Record de 
precizie, 

record
de timp

— Asta da., re
cord! Era așteptat 

, la 00,05 și-a sosit 
' la 00,02...

(Desen
de D Petri că)

Petrolul a răni calificarea, pierzisd ca 2-1 
un meci pe care putea ușor să-l ciștipe
led. -pe stadionul din Ploeștă, la 

ora 16,30, la fluierul arbitrului italian 
Pietro Bonetito, ajutat la tușă de com- 
paitrioții săi Alfio Grignani și Râul Ri- 
ghi, ,pe teren s-au aliniat echipele:

WIENER SPORTGLUB : SzandwaM
— Neudauer, Biillwatsch, Hasenkopf — 
Oslanski, Barschandt — Horak, Bock, 
Zindisch, Hammerl, Skerlan.

PETROLUL: Sfetcu — Pahonțu, 
Neacșu, Florea — Fronea, Tabarcea
— Constantinescu, D. Munteanu, Dri- 
dea, babone, Bardatz-Bădulescu.

Președintele Sfatului popular regio
nal Ploești, tovarășul Gh. Stan, îm
preună ou vicepreședintele clubului 
Wiener Sportclub, Raivtensirauch Ernst, 
și președintele olttolui Petrolul, Ma
nea Ionesou, au felicitat pe jucători 
înainte de meci. Un grup de pionieri 
și pioniere au înmînait apoi jucătorilor 
vienezi și ploeșteni frumoase buchete 
de flori.

Primele 10 minute aparțin Petrolu
lui, apoi jucătorii vienezi pun stăpînâ- 
re pe joc și domină mai mult în 
câmp. Apărarea Petrolului manifestă 
nesiguranță și nu marchează strict 
oamenii. In minutele 10 și 12 ale pri
mei reprize au loc faze periculoase ța 
poarta echipei Petrolul, care sînt lă
murite însă de apărarea ploeșteană. In 
minutul 15 Babone trimite o minge lui 
Constantinescu, care pasează în conti
nuare lui Dridca. Centrul atacant plo- 
eștean nu știe ce să facă cu mingea 
și în ultima clipă o trimite lui Babone 
care de la 16 metri trage puternic 
pe jos în bara dreaptă a porții. Din 
bară mingea ricoșează la portar. A fost 
o mare ocazie a Petrolului de a des
chide scorul. In minutele 22 și 23 se 
execută patru cornere la poarta lui 
Sfetou, care au constituit situații foar
te grele pentru echipa ploeșteană. La 
ultimul din aceste cornere, în minutul 
23, executat de Windisch, llorak mar- 
cliează nestinglier.it cu capiul: este 1-0 
pentru W.S.K. Vina pentru marcarea 
aoestui gol o poartă Florea, care nu 
l-a marcat pe Horak. Pînă în minutul 
28 jocul se desfășoară rapid de la o 
poartă la alta. Tn minutul 28 la o min
ge înaltă trimisă din adâncime de Bar-' 
schandt spic poarta lui Sfetcu, sar 
Pahonțu și Horak. Mingea îl depă
șește pe Pahonțu iar Horak urmăreș
te, sare peste Neacșu și trimite mingea 
cu capul in plasă. In repriza întâi 
mai pot fi remarcate minutele 34 și 3> 
când Munteanu și Drîdea pierd ocazii 
favorabile de a concretiza. Tn minutul 
42 Babone, ajuns pe centru, trage pu
ternic la poarta apărată de Szandwald. 
Portarul respinge Ia Bădulesou care de 
la aproximativ 10 metri trage peste

Joi 17 septembrie 1959

juit de lansarea de către Uniunea So
vietică a primei nave cosmice către 
un alt corp ceresc — Luna. După 
reușitele experiențe anterioare ale sa- 

in „Cupa Campionilor Europeni11

bară. Tn general, tn prima repriză 
vienezii au dominat terenul, s-au miș
cat mult mai ușor decit ploeșteni i, au

V. GRAD1NARU
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1958 de la Sofia ; raportul Federației de 
R.P.F. Iugoslavia asupra desfășurării

canice din 
atletism a 
crosului balcanic din 1959 de la Belgrad ; fixarea 
datei ediției viitoare — Jubiliare — a J. B. din 
1960 de la Atena ; definitivarea programului săr
bătoririi celei de a 30-a aniversări de la instituirea 
Jocurilor Balcanice de atletism etc.

Succes lucrărilor Congresului ordinar al Jocurilor Balcanice!
Mîine dimineață la cabana clubului Cetatea 

Bucur, de pe malul lacului Herăstrău, vor avea 
loc lucrările Congresului ordinar a| Jocurilor Bal
canice pe 1959.

Pe ordinea de zj a acestui Congres figurează : 
raportul secretarului permanent al J. B.; raportul 
Federației de atletism a R. P. Bulgaria asupra des
fășurării celei de a XVII-a ediții a Jocurilor Bal

Atleții iugoslavi și greci au sosit ieri în Capitală, 
optimiști și dornici să se comporte cît mai bine
De ieri dimineață primit dintre vii

torii protagoniști ai celei de a 
XVIII-a ediții a Jocurilor Balcanice de 
atletism sînt oaspeții Capitalei 
noastre.

Din acceleratul de Timișoara au 
coborît conducătorii, antrenorii, a- 
tleții și atletele echipelor re
prezentative «le R.Pf. Iugoslavia. 
Am revăzut cunoștințe vechi: Artur 
Takaci, conducătorul lotului, Ștefan 
Lenert, conducătorul echipei mascu
line și pe Marija Radoslavl jevici. Toți 
trei ne-au mai vizitat țara în urmă 
cu 12 ani la întrecerile din cadrul 
J.B.E.C. Lenert a câștigat atunci să
ritura în lungime, iar Marija Rado- 
savljevici a ocupat primul loc la 
aruncarea greutății, probă la care va 
concura și în acest an. Ara revă
zut de asemenea pe mulți dintre 
atleții care ne-au fost oaspeți la 
ultimele ediții ale Campionatelor

(Gonii rutare In pag. a 2-a)
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vanților sovietici privind lansarea mai 
întîi a sateliților artificiali și apoi a 
rachetei cosmice, devenită planetă ar
tificială, iată că acum, oamenii de 
știință din Uniunea Sovietică au ui
mit din nou lumea cu această gran
dioasă realizare.

Deschizînd oale spre cosmos, știința 
sovietică pune la îndemîna științei 
universale o uriașă experiență tn a- 
cest domeniu.

îmi exprim toată admirația pentru 
noua realizare a științei sovietice și 
sînt convins că în curînd pe suprafața 
Lunii vor putea păși primii navigatori 
umani.

VASI1.E IONESGU
membru în colegiul Ministerului 
Învățământului și Culturii, pre
ședintele Federației Romiîne de 

Scrimă
ÎNCEPUTUL EREI NAVIGAȚIEI 

INTERPLANETARE
Ziua de 14 septembrie, ora 00,02, 

cînd pentru prima data a fost reali
zată o legătură între Pămînt 
și Lună se înscrie ca o dată memo
rabilă în istoria științei mondiale. 
Locuitorii de pe toate meridianele au 
salutat cu o nestăvilită bucurie genia
lul succes al oamenilor de știință so
vietici. care au reușit să consemneze 
iu cartea de aur a civilizației o per
formanță fără precedent.

Intr-adevăr, noua rachetă cosmică 
sovietică constituie împlinirea uneia 
dintre cele mai îndrăznețe aspirații 
ale omului — zborul interplanetar.

GH. UNGUREANU
președintele consiliului orășe

nesc U.C.F.S. Ploești

Lotul atleților, iugoslavi la sosirea in Gara de Nord (Foto: B, Ciobaau)

Zile luminoase
In aceste zile întreaga omenire 

urmărește cu un uriaș interes vizita 
pe care președintele • Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Nikita Hruș- 
ciov, o întreprinde în Statele Unite ale 
Americă. Toți cei ce iubesc pacea 
așteaiptă un bilanț cît mai pozitiv al 
acestei călătorii epocale, care să ri
sipească norii neînțelegerii de pe cerul 
vieții politice internaționale. In 
această ordine de idei schimbul de vi
zite între conducătorii U.R.S.S. și 
S.U.A. reprezintă un pas de covârșitoa
re importanță pe drumul coexistenței 
pașnice — deziderat pentru a cărui 
realizare Uniunea Sovietică depune de 
multă vreme Impresionante eforturi.

Anii din urmă au creat un climat 
favorabil apropierii dintre cele două 
mari state. Numeroase au fost acțiu
nile care au contribuit la aceasta. 
Expoziția sovietică deschisă în sala 
Collseumului din New York și cea a- 
merioană în parcul Sokolniki din Mos
cova, virtuozitatea balerinilor sovietici 
pe scena de Ia Madison Square r--n-den 
si măiestria instrumentiștilor oi estrei 
Metropolitaine House în sala Marelui 
Teatru din Moscova, vizitele reciproce 
pe care le-au făcut oamenii politici, 
oamenii de știință, ziariștii, turiștii. 
Iar sportul n-a jucat nici el ultimul rol 
în găsirea punților de înțelegere. De 
nenumărate ori sportivii sovietici șl a- 
mericani și-au strîns prietenește mîna 
după încheierea întrecerii de pe sta-

BUCUREȘTI 500

Fermecător prin armonia construcțiilor sale scăldate intr-o adevărată „mare" 
j de verdeață, „Parcul sportiv Dinamol". constituie una din podoabele de astăzi 

ale Capitalei

■ ■ ■
dion. Volumul acestor competiții a fost 
mereu sporit, in două meciuri de 
uriaș interes s-au întrecut atleții. 
S-au întilnit, de asemenea, luptătorii, 
halterofilii, hocheiștii. Vîslașii și bas- 
chethaliștii americani au evoluat în 
Uniunea Sovietică, patinatorii, schio
rii, trăgătorii sovietici au fost oaspeții 
sportivilor americani. Primirile de 
care s-au bucurat sportivii celor două 
țări au fost prietenești, pline de cor
dialitate. Tinerii americani au decla
rat că nu vor uita niciodată zilele pe
trecute la Moscova, Nenuinărați cetă
țeni americani au ținut să-și exprime 
marea satisfacție de a-i vedea în 
S.U.A. pe glorioșii reprezentanți al 
sportului sovietic.

Din întrecerea sportivilor sovieticii 
și americani s-au născut multe recor
duri. Dar, deasupra cifrelor consemna
te în foile de arbitraj, un fapt de o 
deosebită importanță este prietenia ce 
s-a legat între tinerii celor două mari 
țări.

Cu atît mai semnificative sînt deci 
cuvintele cu care și-a încheiat scurta 
cirvîntare de pe aeroportul Andrews 
tovarășul Hrușciov: „...trebuie să
trăim în pace și prietenie pe pămînt, 
tot așa cum trebuie să trăiască în 
pace și prietenie toate popoarele de pe 
pământul acesta, care ne este mama 
noastră, a tuturora și care ne răs
plătește cu atâta generozitate cu daru
rile sale”.

„Trebuie 
ca prin toate puterile noastre 

să dezvoltăm 
Jocurile Balcanice"

...ne-a declarat Artur Takaci, 
Secretar permanent al J.B. de atletism

ARTUR TAKACI este o personalita
te în lumea atletismului internațional. 
El este vicepreședinte al Federației de 
atletism a R.P.F. Iugoslavia și Secre
tar permanent al Jocurilor Balcanice 
de atletism. La sosirea sa în Capitală 
ue-a declarat următoarele:

„Sînt fericit că in calitatea mea de 
Secretar permanent al I.B. pot salata 
pe conducătorii Federației romîne de 
atletism, pe atleții romini și pe orga
nizatorii celei de a XVIII-a ediții a 
Tocurilor Balcanice.

Sînt convins că și această ediție 
a T.B. se va desfășura in spiritul tra
dițiilor extraordinare ale prieteniei spor
tivilor și colaborării.

Jocurile Balcanice de atletism se 
află înaintea aniversării a 30 de ani 
de la înființarea lor. Rezultatele 
de pirul acum, succesele înregis
trai e și colaborarea rodnică a 
sportivilor din Balcani, ne dau pers
pectiva pe care trebuie s-o urmăm. 
'Trebuie ca prin toate puterile noastre 
să dezvoltăm locurile Balcanice!

Doresc mult succes Federației romi
ne de atletism, ca și organizatorilor, 
acestor întreceri, iar atleților și atlete
lor din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Romîrtia și Turcia le urez ca intr-o, 
luptă sportivă și prietenească să reali
zeze rezultate cit mai burte'li

nestinglier.it


CE VOR FACE AI NOȘTRI ?
De 11 ani încoace, iubitorul de atle

tism bucureștean ia, toamnă de toam
nă, drumul stadionului Republicii și, 
de fiecare dată, pornind spre stadion 
se întreabă, cu emoție dar și cu spe
ranță: Ce vor face ai noștri? Intr-ade
văr, confruntările de pe stadionul' Re
publicii sînt în primul rînd examene 
ale atletismului nostru. Un astfel de 
examen se anunță a fi și Jocurile Bal
canice. Mai greu însă decît toate ce
lelalte. De data aceasta, spectatorul 
obișnuit al „internaționalelor" va avea 
prilejul să urmărească pentru prima 
oară un concurs atletic între cincie- 
chipe. Se va da o luptă aprigă pen-1 
tru fiecare loc în clasament, pentru 
iiecare punct. Ineditul și frumusețea*

ANA COMAN

acestui gen de întrecere atletică expli
că cu prisosință marele interes cu 
care publicul nostru sportiv așteaptă 
Balcaniada.

întrebarea se pune, așadar, din 
nou; dar mai stăruitor ca oricînd: Ce 
vor face ai noștri?. Acum este vorba 
mi 'de a cîștiga un titlu sau altul,, de 
ia îmbunătăți o performanță sau , alta, 
este vorba de a cuceri VICTORIA Țn- 
tr-o competiție de mare amploare, de 
a ne înscrie pentru prima oară nu
mele în palmaresul învingătorilor la 
Jocurile Balcanice. Ce așteaptă deci 
de la atleții noștri iubitorul de atle
tism, care dorește din tot sufletul să 
aplaude succesul țării noastre în ambe
le întreceri balcanice ?

PROGRAMUL TEHNIC

ora 9,00 100 m (decatlon)
ora 9,40 săritura în lungime (decat

lon)
ora 17,00 Festivitatea de deschidere 

a celei de a XVIlI-a ediții 
a Jocurilor Balcanice de a- 
tletism

ora 17,30 400 m garduri (serii) 
săritura în înălțime bărbați 
aruncarea greutății (decat
lon)
aruncarea discului femei

ora 17,45 100 m femei (serii)
ora 18,00 100 m bărbați (serii) 

săritura în înălțime (decat
lon)

ora 18,10 800 m femei
aruncarea ciocanului

ora 18,20 800 m bărbați
ora 18,30 100 m femei (finală)
ora 18,35 100 m bărbați (finală)
ora 18,40 400 m garduri (finală)
ora 18,45 aruncarea greutății bărbați 
ora 18,50 10.000 m
ora 19,30 400 m (decatlon)

■ora 9,00 110 m garduri (decatlon) 
aruncarea greutății (pentat
lon)

ora 9,15 aruncarea discului (decatlon) 
■ora 9,35 săritura în înălțime (pentat

lon)
ora 10,15 200 m (pentatlon)
'ora 15,30 80 m garduri (serii)

Așteaptă să-i vadă luptind din răs
puteri, cu tot sufletul, depășin- 
du-se pe ei înșiși, înfruntind cu curai 
adversari mai puternici. Sprinterii să 
spargă bariera rezultatelor mediocre, 
să profite de pe; urma participării în- 
tr-o companie extrem de valoroasă. 
Semifondiștii și fondiștii să adopte tac
tica cea mai bună și, purtați pe sus 
de încurajările tribunelor, să aducă 
puncte de mare preț pentru echipă. 
Săritorii în lungime și de triplu să 
dea o replică cît mai dîrză atleților 
bulgari, favoriții probelor. Săritorii în 
înălțime să-și încununeze bunele rezul
tate din acest an printr-o minunată 
victorie. Săritorii cu prăjina să nu se 

t Atleții iugoslavi
(Urmare din pag. 1)

noastre internaționale: Milka Babo- 
vici, Olga Sikovec, Djurdja Borovec, 

.Velisa Mugosa, Vlado Marianovici, 
Stanko Lorger, Stojan Sarici etc.

Deși obosiți de lunga călătorie, 
„totuși atleții iugoslavi s-au arătat ne
răbdători să facă o ușoară încăl
zire, să se mai „desmorțească".

— „Pe cînd sînt așteptați ceilalți 
„concurenți din Bulgaria, Grecia și 
Turcia ?... Cum merge acum Ioana 
Luță ?... Ce face lolanda ?... Cum se 
simte Zoltan Vamoș ?... Am citit în 
ziarele noastre despre ultimele rezul
tate ale atleților romîni. Sînt în- 
tr-adevăr bune și îi recomandă elo
gios pentru apropiatele întreceri"... 

'Fiecare dintre atleții iugoslavi avea 
de pus întrebări și ■ cu greu le-am 
putut face față. Parcă ei ar fi fost 

' ziariști și nu noi 1
Stojan Sarici, cunoscut publicului 

nostru de la „internaționalele" din 
1957 nu și-a putut ascunde bucuria 
de a fi iarăși în București, de a 

.putea concura din nou pe stadionul 
Republicii. „In ce formă e acum 
Zoltan Vamoș? Cu siguranță că va 

‘merge bine, nu? El mi-a „suflat" 
locul trei la 800 m în 1957. Sosirea 
noastră n-a putut fi stabilită atunci 
decît după fotografie ca într-o verita
bilă cursă de sprint. I-am aflat ulti
mele rezultate. Sînt foarte valoroase, 
mai ales cel de la 1.500 m. După 
părerea mea el este principalul fa
vorit al curselor de semifond"...

După o odihnă binemeritată de cî- 
teva ore atleții iugoslavi au făcut 
pe stadionul Dinamo un ușor antre
nament.

săritura cu prăjina (decat
lon)
aruncarea suliței bărbați 
săritura în lungime bărbați 

ora 15,45 200 m bărbați (serii) 
ora 16,00 200 m femei (serii) 
ora 16,10 1.500 m 
ora 16,25 110 m garduri (serii) 
ora 16,30 aruncarea greutății femei 
ora 16,40 400 m bărbați (serii) 

săritura în lungime femei 
aruncarea suliței (decatlon) 

ora 17,10 200 m femei (finală) 
ora 17,20 1.500 m (decatlon) 
ora 17,50 3.000 m obstacole 
ora 18,05 4x100 m bărbați

ora 9,00 80 m garduri (pentat’on) 
ora 9,30 săritura în lungime (pentat

lon)
ora 15,30 maraton (plecare) 
ora 15,35 săritura cu prăjina 
ora 17,00 200 m bărbați (finală)

aruncarea discului bărbați 
săritura în înălțime femei 

ora 17,05 400 m femei (serii) 
ora 17,15 400 tn bărbați (finală) 
ora 17,2Ș 110 m garduri (finală) 

triplu salt 
ora 17,40 80 m garduri (finală) 
ora 17,45 aruncarea suliței femei 
ora 17,50 maraton (sosire) 
ora 18,10 400 m femei (finală) 
ora 18,30 5.000 m 
ora 18,50 4X100 m femei 
ora 19,00 4X400 m 
ora 19,10 Festivitatea de închidere a 

celei de a XVIlI-a ediții a 
Jocurilor Balcanice de atle
tism.

lase intimidați de faima adversarilor, 
să urce cît mai sus, peste ștachetă și- 
în clasament. Aruncătorii de su
liță și ciocan să obțină locu
rile de frunte la care le dau
dreptul rezultatele și comportarea an
terioară la Balcaniade. Mecanismul 
ștafetelor să funcționeze fără greșeală. 
Iar atletele noastre, alergătoare, sări
toare, aruncătoare, îil privința cărora 
sînt mai puține griji, să obțină o a 
treia victorie la Jocurile Balcanice.

Ce vor face ai noștri? E greu de 
spus de pe acum. Să sperăm că răs
punsul la această întrebare va fi aido
ma cu ceea ce așteaptă de la ei în
tregul nostru popor.

și greci au sosit
După-amiază, la aeroportul interna

țional Băneasa, i-am așteptat pe atle
ții din reprezentativa Greciei. Un 
avion special a adus în Capitală 
grosul lotului atleților greci, iar cu 
cursa Taromului au venit aseară 
restul de opt. sportivi. In total au 
sosit 42 de atleți. In schimb n-a 
venit nici o atletă.

Imediat după sosire am vorbit cu 
secretarul onorific al Federației de 
atletism a Greciei, D. Xirouhakis, 
care ne-a declarat următoarele : „Fără 
îndoială vom asista la o frumoasă 
întrecere între cei mai buni atleți 
ai țărilor balcanice. Echilibrul de 
forțe care există între majoritatea 
participanților lasă să se întrevadă 
un concurs foarte interesant. In ceea 
ce ne privește, considerăm că echipa 
deplasată la București, din care nu 
lipsesc campionii sau foștii campioni 
balcanici Giorgios Roubanis, Evanghe- 
los Depastas, Giorgios Papavasiliu, 
Giorgios Tsakanikas, Antonios Kouna- 
dis, Christos Hiotis etc., este cea 
mai bună formație a Greciei care 
a luat parte la vreuna din edițiile 
de după război ale Jocurilor Balca
nice.

Cine va cîștiga întrecerea echipelor 
masculine ? Iată o întrebare la care 
nu se poate răspunde cu ușurință. 
Bineînțeles, cred că nu există vre
unul din conducătorii sau din atleții 
loturilor participante care să nu 
spere, sau măcar să dorească victo
ria echipei lor".

Cea mai reprezentativă figură a 
echipei de atletism a Greciei pentru 
actuala ediție a Jocurilor Balcanice 
este fără îndoială Giorgios Roubanis. 
Aseară, îndată după sosirea pe aero
portul Băneasa, Roubanis, cîștigătorul 
medaliei de bronz la Jocurile Olimpice 
de la Melbourne, ne-a declarat:

„Cupa Dinamo", o reușită competiție la caiac-canoe
O bună parte dintre finaliștii cam

pionatului republican de caiac-canoe 
s-au întilnit la sfîrșitul săptămînii tre
cute pe lacul Snagov în cadrul unei 
interesante competiții rezervată pro
belor olimpice. Prilej de verificare a 
stadiului de pregătire a multor con- 
curenți la titlul de campion republi
can, concursul de la Snagov a fost 
dominat de canotorii de la Dinamo. 
De subliniat masiva participare a 
sportivilor de la celelalte cluburi bucu- 
reștene: C.C.A., Recolta, Progresul, 
Voința, Rapid, Victoria precum și. a 
tinerilor canotori ai Clubului sportiv 
Banatul Timișoara care, de altfel, au 
avut o comportare meritorie. întrece
rile au fost viu disputate, unele prile
juind constatări din cele mai îmbucu
rătoare. Ne referim la „cursele" exce
lente făcute de Simion Ismailciuc și 
Ichim Lipalit, la pasionantul „duel" 
Sideri — Husarenco, la evoluția timi
șoreanului Kleitsch ca și la apariția 
unui nou echipaj de caiac dublu for
mat din dinamoviștii Ivanov — Teodo- 
rov, care au realizat un timp foarte 
bun.

REZULTATE TEHNICE: K 1—1.000 
m.: 1. Sideri (Dinamo) 4:17,0: 2. 
Husarenco (Dinamo) 4:18,7; 3. Kleit
sch (Banatul Timișoara) 4:30,3; K 
2—1.000 m.: 1. Ivanov — Teodorov (Di
namo) 3:47,0; 2. Danielov — Timofan 
(Dinamo) 3:54,5; 3. Terentie — laco- 
vici (Dinamo) 3:57,2; C 1—1.000 m.:
1. Simion Ismailciuc (Dinamo) 4:44,5;
2. Ichim Lipalit (Dinamo) 4:45,9; 3. 
Igor Lipalit (Dinamo) 4:50,4; C. 2— 
1.000 m.: 1. Kalinov — Sidorov (Di
namo) 4:28,2; 2, Iacovic — Ălexe (Di

Buletinul jocurilor
& Pentru astăzi și-au anunfat sosirea e- 

chipele R. P. Bulgaria (dimineața cu trenul) 
și Turciei (în cursul dupâ-amiezii cu auto
buzul).

O Televiziunea a luat frumoaso inițiativă 
de a transmite întrecerile programate pen
tru sîmbâtâ și luni. In afara acestor trans
misiuni directe, în fiecare seara a concursu
rilor telespectatorii vor putea urmări filme 
cu aspecte ale întrecerilor din ziua res
pectiva. In felul acesta pe lîngă cele cîteva 
zeci de mii de spectatori care vor asista la 
concursuri din tribunele stadionului Republicii, 
alte zeci de mii de pasionați ai sportului 
din Capitals și din alte orașe vor vedea, 
prin intermediul televiziunii, întrecerile din 
București.

• Ca și la ultimele două edifii ale Cam
pionatelor noastre internaționale, înregis
trarea sosirilor în cursele de viteză va fi 
făcută cu ajutorul aparatului de construcție 
romînească Telesid.

ieri în Capitală
„Pentru noi, grecii, locurile Bal

canice au avut întotdeauna o impor
tanță deosebită. Așa se explică de ce 
am venit din America — intrerupîn- 
du-mi pentru o să pt amină pregătirea 
tezei de doctorat la Universitatea Ca
lifornia din Los Angeles — specia! 
pentru a concura la Balcaniadă. N-am 
avut încă prilejul să cunosc Bucu- 
reștiul, dar aștept cu nerăbdare să vi
zitez acest oraș despre care am auzit 
numai lucruri frumoase. In ceea ce 
privește proba de săritură cu prăjina 
de la actualele locuri nu pot spune

GIORGIOS ROUBANIS

nimic deoarece nu-mi cunosc adversarii 
la forma lor actuală. In prezent, mă 
aflu în plină pregătire pentru Olim
piada de la Roma, dar tocmai în a- 
ceasta perioadă am pus accentul pe 
dezvoltarea calităților fizice, astfel că 
n-am mai sărit de 2 luni Voi folosi 
însă răgazul pînă la concurs și sper 
intr-un rezultat bun".

namo) 4:29,4; 3. Lipidov — Koroliov 
(CCA) 4:46,2; K 1—500 (fete): 1. Ste
la Munteanu (Banatul Timișoara) 
2:33,0; 2. Ștefania Galler (Progresul) 
2:35,1; 3. Monica Moșuțiu (Banatul 
Timișoara) 2:38,0; K 2—500 (fete):
1. Lipalit — Bardaș (Dinanșo) 2:06,3;
2. Cracoveanu — Cherteș (Recolta) 
2:15,5; 3. Reberger — Nerescu (Bana
tul Timișoara) 2:21,5; K 1—4x500 m.: 
1. Dinamo I (Bărdaș — Anastasescu 
— Sideri — Teodorov) 8:22,9; 2. Di
namo II 8:34,8; 3. Banatul Timisoara 
9:13,0.

SIMBATA și DUMINICA: finalele 
campionatului republican

Sîmbătă și duminică, vom avea pri
lejul să i urmărim din nou pe canoto
rii noștri fruntași. Participanților la 
„Cupa Dinamo" li se vor adăuga însă 
ceilalți finaliști ai campionatului re
publican de caiac-canoe care se va 
desfășura sîmbătă și duminică pe la
cul Snagov. Ediția din acest an a cam
pionatului republican cunoaște o par
ticipare numeroasă. Din orașul Bucu 
rești se vor prezenta la startul pro
belor 116 concurenți, din Galați 30, 
din Timișoara 30, din Brăila 6, din 
Tg. Mureș 18, din Tulcea 16, din Cluj 
6 și din Arad 26. In general, la fie
care dintre probe participă între 6 și 
11 echipaje. Iubitorii sporturilor nautice 
vor putea să urmărească evoluția cu- 
noscuților noștri canoiști Simion Is
mailciuc, Dumitru Alexe, Ichim și 
Igor Lipalit, Kalinov, Sidorov etc. 
precum și a caiaciștilor noștri fruntași. 
Deosebit de interesant este „asaltul" 
pe ca. 3 îl vor da fără îndoială cano

Partida Gh. Viziru—Tiriac 
va desemna pe campionul 

de tenis al R. P. R.
CLUJ 16 (prin telefon). — 

Miercuri dtină-amiază s-a desfășurat 
prima finală a campionatului repu
blican de tenis. Titlul de campioni 
la dublu bărbați a reven t conform 
așteptărilor perechii Gh. Viziru—M. 
Viziru care a întrecut în patru seturi 
cuplul Bardan—T. Bădin : 6—7, 6—4. 
6—0, 6—1.

Au fost desemnați finaliștii în ce
lelalte probe. La simplu bărbați cam
pionul va fi ales între actualul deți' 
nător al titlului, maestrul sportului 
Gh. Viziru și adversarul său de 
anul trecut din finală Ion Țiriac. 
Gh. Viziru l-a întrecut pe T. Bădin 
cu 6—2, 6—4, 6—2. iar Țiriac s-a 
calificat în fața lui AL Viziru tot în 
trei seturi : 6—1, 6—0, 6—4.

Semifinalele la simplu femei: Ju- 
lieta Namian—Eva Stăncescu 6—3, 
3^-6, 6—4; Ecaterina Horșa—Elena 
Roșianu 6—4, 9—11, 6—2; dublu 
femei; Eva Stăncescu, Julieta Na
mian—Elena Roșianu, Livia Avram 
6—2, 6—3; Mina Ilina, Hermina Bre
ner—Irina Ponova, Ecaterina Horșa 
6—0, 4—6, 7—5; dublu mixt: Cara- 
lulis, Namian—Serester, Pusztai 6—4, 
6—4; Gh. Viziru, Horșa—Țiriac. Bre 
ner 8—6, 4—6, 2—2 (întrerupt din 
cauza întunericului).

R. FISCH-coresp. regional

Rezultatele 
semifinalelor campionatului 

republican de șah
Ultimele partide ale semifinalelor 

din Capitală n-au adus surprize, pri
mii clasați păstrîndu-și locurile ante
rioare. In prima grupă s-au calificat 
Ciociltea (10 din 13), Drimer 9'/2, 
Urseanu 9 și Varabiescu 8. Crețules- 
cu a făcut un efort puternic pentru a urca 
în clasament, totalizînd și el 8 puncte, 
dar cu un coeficient Soneborn mai 
slab. In continuare clasamentul defi
nitiv al grupei este: Moisini 7, Sei- 
meanu, Ungureanu, Jancso 6, Duță 5'/2, 
Mitrofan, Colina, Braunstein 4'/2, Gru- 
bea 2‘/2. In a doua grupă, pe primele 
locuri s-au clasat Troianescu și Ghi- 
țescu 10‘/2, Pavlov 9. Al patrulea cali
ficat este Gavrilă l cu 8'/2 p. Urmea
ză: Fischer, Gheorghiu 7*/2, Marcovici 
7, Rozvan, Sutiman 6. Stelea 5>/2, 
Klein, Rotaru 4*/2, Goia 2'/2, Vasiles- 
cu U/2.

S-au încheiat întrecerile semifinalei 
feminine de la Timișoara. A cîștigat 
tinăra studentă din București, Eleono
ra Gogilea cu 9‘/2- puncte din 12 par 
tide. S-au calificat pentru finală ș. 
Sanda Filipescu 8‘/2, Elena Ududec, 
Elena Sigalas și Doina Mai/er 71/,. 
Pe următoarele locuri: Zina Mînin, 
Vera Szigmond 6*/2, Ecaterina Ivan, 
Elisabeta Szabo 6, Aura Teodorescu 
51/,, Hilda Petri 5, U. Pankov, E. 
Rankov I 

torii din provincie pentru cucerirea' 
locurilor fruntașe.

Programul întrecerilor este următo
rul: sîmbătă, de la ora 9 la 10 se 
vor disputa seriile; de la 10,00 la 12.00 
probe de fond; după-amiază, de la o- 
rele 16,00 la 18,30 probele de viteză 
500 m, ștafeta fete și K 4—10.000 ni. 
Duminică: ora 10,00: probe de viteză 
1.000 m. și ștafeta băieți.

Concursul de canotaj academic 
din Capitală

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 
pe lacul Herăstrău faza regională a 
campionatului republican de canotaj 
academic, lată echipajele clasate pe 
primul loc:

FETE: 4+1 rame: Rapid (Georges
cu, Fudulu, Aloman, Pilder + Ber- 
can); simplu: D. Mihalache (Meta
lul); dublu: Rapid (Costăchescu, 
Bușe); 4+1 vîsle: Rapid (Ghițoiu, Du
mitrescu, Radu, Bustea -j- Scepchin); 
8+1: C.S.S. (Ionescu, Ștefan, Bog
dan, Predescu, Iliescu, Limpede, Rop- 
ceanu, Simian -ț- Ispas).

BĂIEȚI: 4+1: Rapid (Vintilă, Begu, 
Cristescu, Tomescu + Briban); sim
plu: D. Ciomîrtan (Știința); 2 fără 
cirmaci: Dinamo (Călin, Teodorov); 
2+1: Știința (Gheresi, Dragotă + Io
nescu); 4 fără cirmaci: Constructorul 
(Solomonescu, Greci.mer, Danciu, An- 
ghel); 2 vîsle: C.C.A. (Jire, Bondar): 
8+1: Voința (Purcel, Marinescu, Cior
nei, Sarser, Rădulescu, Mihăilescu, 
Gorchi, Niță + Guist).

■ Finalele campionatului republican 
vor avea loc la 26—27 septembrie la 
Snagov,



Petrolul a ratat calificarea, pierzînd cu 2-1 
un meci pe care putea ușor să-1 cîștige

(Urmare din pag. 1)

:at extremele și au fost mult mai 
ni în jocul cu capul decît jucătorii 
ștri. înaintarea petrolistă și în spe- 

1 Dridea, n-a dat satisfacție.
In repriza a doua aspectul jocului 

schimbă total. Din primul minut 
trolul atacă dezlănțuit poarta apăra- 
de Szandwald. In minutul 48 Dri- 

a primește o minge pe centru de 
Constantinescn, depășește pc 

llwafsch și aflat complet lilier în 
a porții trage peste bară. A fost 
ocazie excepțională a Petrolului de 
înscrie. în minutul 10 al celei de a 
ua reprize Munteanu trimite o pasă

Rjarta lui Wiener Sport Club a fost mereu in pericol in repriza a 
•a. Dar, cum se vede și in jotogra-fie, portarul vienez a avut intervenții 
tise. Foto : T. Roibu

lui Bădulescu și acesta reia cu 
nu in colțul opus al porții. Scorul 
ine astfel 2—1 pentru W.S.K. După 
st gol vienezii fac un joc de si- 
-anță în apărare jucînd cu 7—8 
neni în careul de 16 m și cu cen- 
1 atacant retras între mijlocași. In 

să folosească jocul pe extreme, și 
special pe Bădulescu care în repri- 
a doua a mers foarte bine, Petro- 
a înghesuit jocul în fața porții, 

a ce a convenit apărării vienezilor 
îtru degajarea terenului. Echipa plo- 
eană a avut în repriza a doua nu- 
oase ocazii de marcare, pe care 
j ratat.
n minutul 67 Tabarcea execută o 
•tură litieră de la 25 m de poarta

Ieri in Giulești

ewski (Sofia)—Rapid București 2-1 (0-0)
.iȘa întîlnirii de fotbal Rapid- 

«&ki a produs o mare deziluzie spec
iilor, nu atît datorită înfrîngerii 
erite de fotbaliștii noștri cu 2—1 
-0), cît jocului submediocru pres- 
de ceferiști.

ocul începe în nota de dominare a 
rriștilor, care pun la încercare pe 
tarul Dervenski. Acesta însă reține 
siguranță șuturile trase de Ene și 
:aru In plină dominare a bucureș- 
ilor’țmin. 17), Iordanov șutează 
ertlic dar Dungu reține. Stancu are 
misiune dificilă — aceea de a-1 
zi“ pe internaționalul Abadgiev, al 
ui joc face o frumoasă impresie, 
'oducerea în linia de atac a lui 
in și a lui Lazăr dă vigoare atacu- 
ceferist, care acționează cu mai 

It nerv. In poartă, Todor ia locul 
Dungu. In minutul 59 asistăm 

un schimb de mingi între A. Lazăr 
Ene, iar ultimul șutează puternic, 
d posibilitatea lui Dervenski să se 
larce. In minutul 60 ceferiștii trec
i mari emoții: interul Iordanov de- 
ește toată apărarea bucureștenilor 
singur în fața lui Todor, se pripește 
șutează în brațele acestuia. Imediat 
onul trece în terenul oaspeților și, 
'ă un schimb Copil-Ozon-A. Lazăr, 
mul leia puternic... dar afară! Se 
e că și de data aceasta scorul va 
îîne alb. In min. 67 însă interul 
apta Socolov scapă de sub suprave- 
rea lui Popescu, face o cursă splen- 
ă pe partea dreaptă și centrează 
ct în piciorul lui Iordanov, care 
i în plasă, făcînd inutilă in
venția lui Todor. După numai 5

.A. întilnește azi o selecțonată
a R. P. D. Coreene

izi după-amiază, pe stadionul Di
no, începînd de la ora 16,30, va 
a loc o interesantă partidă de fot- 
, între o selecționată a R.P.D. 
eene și echipa Casei Centrale a 
natei.
n deschidere, începînd de la ora 
15 se dispută jocul de categoria B 
tre Metalul Titanii București și 
■M. Reșița. 

lui Szandwald. Mingea, lovită cu e- 
fect, depășește toată apărarea și se 
îndreaptă spre colțul drept al porții, 
în ultimul moment însă Bullwatsch 
salvează de pe linia porții. Gazdele 
asaltează pur și simplu poarta viene- 
zilor. Petroliștii execută patru cornere. 
La ultimul corner Babane șutează ful
gerător însă portarul respinge și min
gea e degajată în afara careului. Mi
nutele 80, 86 și 88 produc mari emoții 
spectatorilor din tribune și vienezilor, 
însă situațiile sînt lămurite fie de 
portarul Szandwald, care a fost în 
Iormă excepțională, fie de jucătorii 
noștri, care au tras imprecis la poartă.

Din punct de vedere al calității jo- 

oului, repriza a doua a fost mai bu
nă ca prima, aparținînd în întregime 

p'.oeștenilor. Petrolul merita victo
ria. Jocul a fost, în general, mult 
mai bun decît cel desfășurat la 
Vîena.

De la vienezi s-au remarcat: Szand- 
wald, Barschandt, Horak și Skerlan. 
De la ploeștem cei mai buni au fost: 
Tabarcea, cel mai bun de pe teren, 
care a luptat inepuizabil, a alimen
tat echipa în permanență, a jucat și 
la înaintare și la apărare, Bădulescu, 
D. Munteanu și Babone.

DECLARAȚII DUPĂ MECI
PESSER, antrenorul echipei vie- 

neze: „Slut foarte mulțumit de re- 

minute, apărarea b'ucureștenilor și în 
special Langa ezită să intervină, iar 
Abadgiev înscrie nestingherit. Todor 
are o parte de vină în acest’gol, deoa
rece dacă ieșea în întîmftinarea atacan
tului bulgar putea să-i micșoreze un
ghiul și, deci, să evite golul. Punc
tul rapidiștilor este înscris de Ene, din- 
tr-o lovitură indirectă, în urma unui 
fault comis de Stoianov asupra lui 
A. Lazăr. Formațiile: LEWSKI: Der
venski (Bojilov) — Vasilev, Filippv, 
Stoianov — Arsov (Gheorghiev), Sa- 
lanianov — Abadgiev, Socolov (Kosta- 
dilov), Iordanov, Iliev, Kostov (Gai
darov).

RAPID: Dungu (Todor) — Neac- 
șu, Dodeanu, Stancu (Langa) — Po
pescu (Bodo), Koczka (Popescu) — 
Copil, Raab (Ozon) Ene, R. Lazăr 
(A. Lazăr), Văcaru.

R. CÂLARĂȘANU

Știri din fotbal
e Restanța de categoria B Foresta 

Fălticeni—Știința București se va dis
puta în ziua de 14 octombrie.

e Pe lîngă echipa de fotbal Com
binatul Poligrafic București funcțio
nează un centru de juniori. La acest 
centru au loc în fiecare marți și joi 
de la ora 15, pe terenul C.P.B., meciuri 
de selecționare la care pot participa 
tineri dornici să activeze în cadrul 
centrului.

• Jocul de categoria B Carpați Si
naia—Drubeta Tr. Severin, care tre
buia să se dispute duminică, se ami
nă pentru miercuri 16 septembrie.

• Jocurile AMEFA Arad—C.F.R. A- 
rad și Tractorul Orașul Stalin—CSA Si
biu se dispută sîmbătă 19 septembrie.

Intîlnirea Știința Buc.—SNM Con
stanța programată în Capitală se 
dispută duminică la ora 10.30 pe te
renul CAM.

• Duminică dimineață; pe stadio
nul Giulești, un bogat program : ora 
9.30: Rapid—Steaua roșie (cat. A, 
fem. handbal), ora 10.30 Rapid — 

zultat. Ambele echipe au practicat 
un joc'plin de însuflețire. De la Pe
trolul mi-au plăcut Tabarcea, Dridea, 
Munteanu și Bădulescu. Arbitrajul a 
fost bun. Vreau să remarc că jocul, 
deși a fost în forță, bărbătesc, a fost 
totuși corect. A fost mai bun ca cel 
de la Viena. Petrolul este o echipă 
bună și de aceea in repriza întîi nu 
trebuia să se apere, ci să atace așa 
cum a făcut in repriza a doua".

ILIE O ANĂ, antrenorul echipei plo- 
eștene: .Rezultatul ne nedreptățește 
pentru că în repriza a doua am fost 
mult mai bum. decît vienezii. Prin joc 
ca și prin ocaziile avute, meritam o 
victorie la cel puțin două puncte di
ferență. Am avut neșansa de a nu 
fructifica nici una din ocazii. Ambele 
goluri ale oaspeților s-au marcat din 
greșeli ale apărării noastre.

Pe marginea meciului 
( de la Ploești

la o 
ine ci \ 
pier-

. Am asistat ieri, la Ploești, 
'adevărată ,.minune". După un 
| nul in deplasare, Petrolul a 
dut acasă, un joc pe care trebuiai 

Isă-l cîștige la cel puțin 2—3 punc-J 
te diferență! Spre părerea de răuf 

ia echipei, a celor peste 30.000 del 
spectatori, a noastră, a tuturora,\ 
care așteptăm de vreo vatra arii/ 

(o campioană care să susțină mail 
mult decît două jocuri în interesau-} 

,ta competiție a campionilor Eu-\ 
ropei. ' f

Ne-am dus la Ploești mai m.ult\ 
decît siguri că vom asista la vir.-l 

'toria Petrolului. 0—0 de la VienaS 
promitea. 2—5-ul lui W.S.K. deC 

'săptămîna trecută, in campionatul] 
Austriei, promitea. Promitea, în\ 
sfirșit, jocul „acasă". Orice s-ar/ 

\spune, repetăm, ploeștenii trebuiati\ 
să bată și credeam în aceasta Z 
tPină s-au aliniat echipele pe te-] 
ren. I-am văzut pe petroliști trans-1 
pirați din senin, le-am citit pe fi-i 
guri o emoție care depășea ,.miza\ 

'jocului. l-am văzut 45 de minute} 
șutind în gol, anapoda, dind prase 

'la adversari, l-am văzut primi ndx 
două goluri cind se apărau mai] 
strașnic! De ce? Aceeași emoțieL 
exagerată, deși își cunoșteau adver-1 

I sarul. I
Cind au reușit să se mai scu-f 

dure de această... năpastă — deși\. 
nu total — i-am văzut dezlănțuiți.f 
jucînd la o poartă, cum trebuia să] 
joace de la început. I-am văzut a-( 
'tunci pe oaspeți dezorientați, aler-j 
gind incoace și încolo, fără orizont^ 
'dind prase la ai noștri și convin-S 
gindu-ne că nu sînt grozavi, căt 
pot fi bătuți. Am văzut de patru] 
ori mingea in plasă și tot de pa-f 
tru ori pe Szandwald apărind extra-\ 
ordinar (de cel puțin trei ori nes-/ 
tingherit de înaintașii petroliști.] 
prezenți la faze in poziții excep-t 
ționale). J

Nu știu de ce îmi vine să daut 
vina pe antrenor. Cred că prea] 
'mult le-a vorbit desprre meciul a-C 
cesta. Altfel nu se explică emo-l 
tivitatea excesivă a băieților, iar\ 
in al doilea rind, cred că a greșit/ 
că nu a intervenit, incă din pri-\ 
mele minute, pentru a calma echi-S 
pa. ]

Dacă Petrolul juca in prima re-l 
priză ca intr-a doua... 1

Și cind scriu aceste rînduri mă\ 
gindesc la pregătirea reprezentau-] 
velar noastre... \

M. C.

Știința Cluj (cat. A. fotbal) și ora 
12,55: Rapid—CSM Reșița (cat. A. 
mase, handbal).

• Meciul Dinamo București—Di
namo Bacău se dispută pe stadionul 
Dinamo duminică dimineața la ora 
10.30, avînd în deschidere, de Ia 

8.45, meciul de campionat regional 
Dinamo I—CSA.

Pentru concursul Pronosport de duminică 
20 septembrie, Programul Loto-Pronosport in
dică următoarele pronosticuri :
I. Farul Constanfa-Petrolul Ploești X
II. Rapid București-Știința Cluj 1,X
III. Steagul Roșu Orașul Stalin-Casa Cen

trală a Armatei 2,1
IV. Jiul Petroșani-Progresul București X,1
V. U.T. Arad-Minerul Lupeni 1
VI. Prahova Ploești-CSMS lași 1,2
VII. CFR Pașcani-Victoria Suceava 1,X
VIII. Știința Timișoajja-CFR Timișoara 1,X,2
IX. Jiul Craiova—Știința Craiova 2,1
X. Chimia Făgăraș-CSM Baia Mare 1
XI. Poiana Cîmpina-CSM Reșița 1,X
XII. Rapid Clui-CFR Clui X

Înaintea campionatelor mondiale

Echipa feminină de baschet a R. P. Romine 
participă la două importante întreceri 

internaționale
Au fost fixate datele începerii campionatelor 

categoriei A
♦ In vederea campionatelor mon

diale feminine care vor fi găzduite 
între 10—20 octombrie de Moscova 
reprezentativa noastră de baschet va 
participa la două importante întreceri. 
Prima va avea loc între 22—25 sep
tembrie în R. Cehoslovacă și va con
sta din trei jocuri susținute în fața 
echipelor de senioare și de tineret ale 
acestei țări. Programul acestor par
tide este următorul: 22 septembrie, la 
Kyjov: R.P. Romînă — R. Cehoslova
că (senioare), 23 septembrie, la Gott- 
waldov: R.P. Romînă — R. Ceho
slovacă (senioare), 25 septembrie, în- 
tr-o localitate încă nedesc-mnată; R.P. 
Romînă — R. Cehoslovacă (echipe de 
tineret).

♦ Cealaltă întrecere este constituită 
de turneul internațional ce va fi găz
duit de capitala țării noastre în zilele 
de 2, 3 și 4 octombrie. La turneu 
participă reprezentativele de senioare 
ale R.P. Bulgaria, campioană a Eu
ropei, R.D. Germane, R.P. Romîne și 
selecționata de tineret a R.P. Romîne.

♦ Biroul F.R. Baschet a stabilit 
data începerii campionatelor republi
cane masculin și feminip. întrecerea 
băieților va începe duminică 11 oc
tombrie, iar a fetelor la 18 octombrie. 
Echipele feminine care au jucătoare 
în lotul care ne va reprezenta țara 
la campionatele mondiale de la Mos
cova susțin primele meciuri după data 
de 20 octombrie. La campionatele ca
tegoriei A, ediția 1959/1960, participă 
următoarele echipe, la băieți: Dinamo 
Tg. Mureș, Voința lași, Dinamo Ora
dea, Steagul roșu Orașul Stalin, Me

Actualități din notație
® Juniorii se pregătesc pen tru meciul eu R.D.G. • înotătoa

rele clubului Rapid participă la campionatele europene feroviare

In aceste zile, la bazinul Complex
ului sportiv al tineretului din Capi
tală se simte din nou atmosfera întil- 
nirilor internați anale. Juniorii noș
tri, care vor întîlni la sfîrșitul aces
tei săptămîni pe cei ai. R. D. Germa
ne, dornici să confirme frumoasele lor 
comportări de la recentele campio
nate republicane, lucrează intens, 
Printre ei remarcăm pe E. Voicu, In
grid Wăchter, C. Mocanu, Sanda 
Iordan, T. Rînea, L. Daroczi, Maria 
Both, Helga Boicehovschi, N. Burdu- 
ja, și alții. Paralel, antrenorul T. An- 
gelescu se ocupă de omogenizarea lo
tului nostru reprezentativ la polo pe 
apă, care va susține, de asemenea, 
două partide amicale cu juniorii ger
mani. Din lot fac parte o serie de 
tineri talentați ca Alexandrescu, Chir- 
văsuță, Culineac, Mărculescu, Daroczî, 
Frățiiă, Covaci, Fleșeriu, Lenghel, 
Reiter etc.

Oaspeții și-au anunțat sosirea pen
tru-ziua de azi, iar mîine va sosi ar
bitrul sovietic Anatolie Blumenthal, 
care va conduce cele două meciuri 
de polo.

• Miercuri seara a părăsit Capita
la, îndreptîndu-se spre Londra, lotul 
feminin de natație al clubului Rapid, 
înotătoarele noastre vor lua parte la

SPORT

PREMIILE PRONOSPORT

In urma trierii și omologării variantelor 
depuse la concursul Pronosport nr. 37 din 13 
septembrie au fost stabilite următoarele pre
mii :

Premiul I : 17 variante cu 12 rezultate 
exacte revenind fiecărei variante cîte 4431 
lei.

Premiul II 2774 variante cu Îl rezultate 
exacte revenind fiecărei variante cîte 21 lei. 

Fond de Dremii 301.369 laL 

talul MIG București, Știința Timișoa
ra, Progresul București, Știința Bucu
rești (fostă Olimpia), Știința Cluj, 
C.C.A., Rapid București, Dinamo Bucu
rești. La fete: Progresul București, 
C.S.M. Tg. Mureș (fost Alimentara), 
Rapid București, Voința Orașul Stalin, 
C.S. Oradea, Știința București (tost 
Olimpia), Voința București, Clubul 
sportiv școlar Banatul ’ Timișoara. 
Constructorul București, Universitatea 
București (fost I.C.F.), Știința Cm . 
Voința Tg. Mureș. Echipele masculine 
Steagul roșu Orașul Stali \ P> 
București și echipele feminine Voința 
București și Știința Cluj au promovat 
din campionatul categoriei B și res
pectiv din campionatul de calificare.

Categoria B 
la handbal

In etapa a IH-a a campionatului 
de handbal categoria B s-au înregis
trat următoarele rezultate :

Seria I: Știința Timișoara — Stă
ruința Odorliei 29—14 (14—11); Tex
tila Cisnădie — I. C. Arad 9—6 
(4—1); Voința Sighișoara — Dinamo 
Tg. Mureș 20—12 (11—4).

Seria a Il-a: C.S.A. Marina Con
stanța — Recolta Hălchiu 15—6 
(9—3); C.S. Buzău — Știința Bucu
rești 12—13 (5—7); Petrolul Teleajen 
— Dinamo Bacău 9—11 (3—4); Ști
ința Galați — Petrolul Ploești 18—II 
(8-6).

campionatele europene feminine fe
roviare de înot și sărituri, care vor 
avea loc în capitala Angliei, în zilele 
de 21 și 22 septembrie. Lotul este 
format din Nicoleta Ștefănescu, Mă- 
riuca Rotaru, Elena Ghinea, Ana Gri- 
goraș, Ildico Csordas, Maria Dan, 
Emilia Lupu și Eljna Gheorghe (an
trenor — C. Vasiliu).

Din toate sporturile
A X-A EDIȚIE A CURSEI CICLISTE ORGV 

NIZATA DE ZIARUL „ÎNAINTE" BRAILA 
Vineri, sîmbătă și duminică se desfă

șoară tradiționala cursă ciclistă organi
zată de ziarul „înainte" Brăila. Printre 
participant figurează și o sene de cicliști 
fruntași de la Dinamo, C.C.A., Victoria și 
Voința București. Alergătorii vor avea de 
parcurs 3 etape și anume ; vineri : Brăikr- 
Făurei — Brăila; sîmbătă: Brăila - Galaji -r 
Brăila ; duminică : Circuit pe străzile Brăi
lei. (Valeriu Stoiu-corespondent)
CAMPIONATUL DE CALIFICARE LA LUPTE 

CLASICE PE ECHIPE
Turul III al campionatului de calficore 

la lupte clasice pe echipe, ce se va ds- 
puta la 20 «septembrie, va reuni la Craiora 
și Tg. Secuiesc următoarele echipe : grupa 
I (la Craiova) : S.P.C. București, D na «o 
Galați, Jiul Craiova, U.V. Arad și Vulfu- 
rul Tulcea ; grupa a ll-a (la Tg Secuiesc} « 
Corvinul Hunedoara, Someșul Satu Mare, 
Rapid Cluj și Voința Tg. Secuiesc.

i.E.B.S. COMUNICA :
La Jocurile Balcanice de atletism sînt va

labile biletele cu seria 41 care au fost 
puse în vînzare la casele ob.șnuite.

Deoarece biletele sînt din seriile ce *• 
pun în vînzare în mod obișnuit la stadioaul 
23 August, spectatorii sînt rugați să res
pecte următoarele indicațiuni : posesorii bi
letelor de trib. I vor avea acces prin ftrj 
Maior Ene ; posesorii biletelor de trib, a 
ll-a și peluză care au indicația „intrarea 
prin șos. tancului" vor avea acces prin itf. 
Puțul cu apă rece, iar cei cu bilete de trib, 
a ll-a și peluză cu indicația „intrarea prin 
b-dul Muncii" vor avea accesul prin »tr. 
Izvor.

Sînt valabile permisele roșii și a,ba.1r» 
din piele la trib. I sect. B, verzi penlrv 
z’ariști la masa presei dar numai însoțita 
de tichetul eliberat de comisia de organi
zare a J.B., albastre dermatin, verzi deruta 
tin, gri dermatin cu ștampila atlet.sm, murai 
eliberate de U.C.F.S. oraș București, pre
cum și carnetele de antrenori și arbitri <ki 
atletism, vizate la zi, la tribuna I.

PREMIILE PRONOEXPRES

In urma trierii și omologării variantelor 
depuse la concursul Pronoexpres nr. 36 cm» 
fost stabilite următoarele premii :

Categoria a lll-a : o var.antă a 65.436 fei.
Categoria a IV-a : 60 variante a 1.030 lei 

fiecare.
Categoria a V-a : 204 variante o 534 lei 

fiecare.
Categoria a Vl-a : 1.309 variante a 83 tei 

fiecare.
Categoria a Vll-a : 4.406 variante a 24 Ml 

fiecare.
Fond de premii 458.052 lei.

Tragerea din urnă a numerelor concareaH 
lui Pronoexpres nr. 37 va avea loc dsnai* 
nică 20 septembrie la ora 19 în sala dîflt 
str. Doamnei 2 și va fi urmată de GMț»

Intrarea liberă. u



Reprezentativa de volei a U.R.S.S.,
Ci

In turneul internațional de^ polo de laJWoscoi

neînvinsă în „Cupa Continentelor
Paris 16 (prin telefon). In progra

mul marii competiții de volei „Cupa 
Continentelor" ce se desfășoară în 
capitala Franței a figurat luni seara 
partida dintre reprezentativele U.R.S.S. 
și R. P. Romînă. Numerosul public 
prezent in tribunele- sălii de sport 
„Pierre de Coubertin" a manifestat 
un deosebit interes pentru această 
întîlnire, cunoscînd valoarea ridicată 
a ambelor echipe. Meciul s-a înche
iat cu victoria categorică a voleibaliș
tilor sovietici: 3—0 (12, 9, 12). învin
gătorii au dovedit o formă excelentă 
și acțiunile lor inițiate de Mondzele- 
veski și-au găsit foarte buni realiza
tori în Cesnokov, Kovalenko și Bu
robin. Alături de aceștia au mai evo
luat cu succes Gaikovoi, Poiarkov, 
Litin și Agaev. Jucătorii romîni au 
fost inegali în comportare ridieîndu- 
se numai rareori la valoarea adversa- 
r lor lor. Dacă atacul reprezentativei 
romîne ar fi fost mai bine pus în va
loare de ridicători rezultatul ar fi 
devenit cu totul altul. Alte rezultate 
înregistrate luni: R. P. Chineză— 
Brazilia 3—1 (10, 5, —10, 14). R.
P. Ungară-R. P. Polonă 3—2 (—8, 
— 11. 12, 14, 12), R. P. Bulgaria— 
Franța 3—0. Echipa romînă benefi
ciază de două zile libere (marți și 
miercuri) înaintea ultimelor trei me
ciuri ale turneului. De altfel, joi vo
leibaliștii romîni au de susținut o în
tîlnire foarte importantă în compania 
celor bulgari.

Iată clasamentul înaintea partide-
lor de miercuri ale căror rezultate nu
ne-au parvenit din cauza orelor tîrzii
de disputare :

1. R. P. Bulgaria 5 4 1 13: 5 9
2. U.R.S.S. 4 4 0 12: 0 8
3. R. P. Romînâ 5 3 2 11:10 8
4. R. Cehoslovac# 4 3 1 11: 4 7
5. R. P. Ungara 5 2 3 8:13 7
6. R. P. Chinez# 4 2 2 8:8 6
7. R. P. Polon# 4 1 3 6: 9 5
8. Franjo 4 1 3 4:9 5

Brazilia 5 0 5 2:15 5

Echipa R. P. Romine a terminat la egalitate 
cu puternica formație a R.P. Ungare: l-l(0-1

MOSCOVA 16 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Astă seară bazi
nul Lujniki din capitala Uniunii So-' 
vietice a găzduit primele meciuri din 
cadrul importantului turneu interna
țional de polo la care participă repre
zentativele Uniunii Sovietice, R. P. Ro- 
mîiie, R. P. Ungare și Italiei. In prima 
sa partidă, întîlnind puternica formație 

a R.P. Ungare — de mai multe ori cam-

tn „Cursa. de 6 zile“

și europeană — tînă-

GOTTWALDOV 16 (prin telefon).— 
In pitoreasca localitate Gottwaldov 
din R. Cehoslovacă și-au dat în aceste 
zile întîlnire cei mai buni motocicliști 
din Europa. Reprezentanții a 16 na
țiuni, prezenți la startul „Cursei de 
6 zile", s-au angajat de luni într-o 
pasionantă luptă. Fiind martori ai a- 
cestui excepțional spectacol sportiv, 
am putut să constatăm cîtă dîrzenie, 
voință și curaj trebuie să dovedească 
acești temerari sportivi, posesori ai 
unei pregătiri deosebite. La Gottwal
dov vremea este splendidă (doar di
mineața este puțin mai frig) și pei
sajul de un colorit minunat este și 
mai atrăgător sub lumina puternică a

După meciul de fotbal R. P. Bulgari a -U.R. S.S.

atifîcarea în 1 «racul

este mea

pioană olimpică
ra echipă a țării noastre a obținut cel 
mai valoros rezultat din palmaresul 
său: 1—1 (0—1). Este Iară îndoială 
un rezultat de prestigiu la obținerea 
căruia întreaga echipă și-a dat în mod 
egal contribuția, dar care după aspec
tul jocului nedreptățește formația noas
tră. Și intr-adevăr după o repriză a- 
proximativ egală, jucătorii noștri s-au 
comportat excepțional în repriza se
cundă, dar superioritatea lor nu a pu
tut Ji concretizată, arbitrul jocului re- 
fuzîndu-ne un gol perfect valabil și 
două lovituri clare de la 4 metri

Meciul a început sub 
lupte indîrjite. i ' 
pregătesc atent acțiunile prelerînd să 
încerce poarta numai din poziții clare. 
In minutul 4, după ce Blajec ratează o 
situație clară, Zahan este eliminat din 
joc, fapt de care profită echipa adver
să care înscrie prin Kanizsa. Este rîn- 
dul nostru să jucăm în superioritate 
numerică, dar Blajec și Zahan ratează 
din nou. La reluare inițiativa aparține 
jucătorilor romîni. După o serie de 
faze spectaculoase echipa noastră reu
șește. să egaleze prin Grințescu. In mi-

nutul 14 Zahan este eliminat din r 
Cu toate acestea jucătorii noștri nu 
descurajează și continuă să atace, 
minutul 16 Blajec scapă singur s 
poartă și este faultat de Markovits < 
arbitrul nu acordă 4 metri. Cîteva 
tunde mai tîrziu faza se repetă și 
nou sîntem privați de o lovitură de 
deapsă. In minuțul 18 Blajec reușt 
totuși să înscrie, dar arbitrul nu ne 
cordă golul. Sfîrșitul meciului găs< 
pe jucătorii noștri în plină domin 
dar rezultatul nu mai poate fi mc 
ficat

,._j semnul .unei 
Ambele formații își

Formațiile : R.P.R.: Mureșan-Băd 
Zahan-Blajec-Szabo, Grințescu, K 
ner; R.P.U.: Boros-Hevesi, 
Markovits-Kanizsa, Rusoran
□ar.

In a doua partidă a serii 
Uluit cele două formații ale 
Sovietice. Meciul a luat sfîrșit tot 
un rezultat de egalitate: 4—4 (3— 
Au înscris Novikov 2, Kartașev și 
mionov pentru 
2, Markarov 
U.R.S.S. II.

Domi'il
II, Arazelor de soare. Dar motocicliști1 

trebuie să străbată prin aceste atît 
de frumoase locuri un traseu dificil, 
presărat cu numeroase obstacole na
turale și artificiale. Sportivii romîni 
se comportă excepțional. După două 
etape grele atît echipa A (Gh. loniță, 
L. Szabo, Mihai Pop, Barbu Predes- 
cu) cit și echipa B (Mircea Cernescu, 
Gh. Ion, Iosif Popa, Șt. Iancovici) se 
află pe primele locuri 
penalizare! Concurentul
Szabo participă numai la întrecerile 
individuale și se află, 
în lotul motocicliștilor cu 0 puncte 
penalizare. Această performanță este 
deosebit de bună dacă ținem seama 
de faptul că ambele echipe ale Ufliu- 

-( nii Sovietice au fost penalizate, că 
formația R.D. Germane — cîștigătoa- 
rea concursului de regularitate și re
zistență disputat anul acesta la Erfurt
— are 1 punct penalizare, că o serie 
de redutabile echipe naționale (Bel
gia, R.P. Bulgaria, Olanda B, Italia A 
și B, R.P. Polonă A și B etc.) au pără
sit plutonul formațiilor nepenalizate.
Din cei 237 alergători care au pornit 
să parcurgă traseul primei etape aii 

1 abandonat, după numai două zile de 
concurs, 18! Dar seria dificultăților 
pe oare trebuie să le învingă motoci- 
cliștii angrenați în această mare în
trecere internațională de regularitate 
și rezistență nu s-a sfîrșit. Etapele 4 
și 5 vor fi cele mai grele! In ultima 
zi a concursului, cea de a șasea, 
participanții la „Cursa dc 6 zile" vor 
avea de parcurs și un circuit de viteză 
pentru departajare, lată acum situația 
echipelor care se întrec pentru cuce
rirea „Vasului de argint":

R.P. Romînă (A și B), R. Ceho
slovacă (A și B), Finlanda, Olanda 
A, R.D. Germană B. R.F. Germană A
— 0 puncte penalizare; R.P. Bulgaria, 
Italia A, Italia B, R.D. Germană A. 
R. P. Polonă B (1 punct penalizare), 
Belgia (3 p. pen.), U.R.S.S. — echipa 
A — 23 p. pen. ; Olanda B, R. P. Po
lonă A, U.R.S.S. — echipa B (100 p. 
pen.). Elveția 333 p. penalizare.

V. VOICHIȚA

cu 0 puncte 
romin Vasile

de asemenea, 
0 puncte

de la Moscova

s-au
Unit

U.R.S.S. I și Sidlov 
și Vilkin pen

GH. N1COLAES*’*'

impic
Jescliisă.«

MOSCOVA 16
Luni și marți s-au
„Aripile Sovietelor" _____
din cadrul turneelor pe echipe, iar 
miercuri s-au desfășurat în același loc 
întrecerile turneelor individuale pentru 
juniori și junioare. In aceste zile de 
concurs sportivii romîni au repurtat 
două frumoase succese prin Mariana 
Barasch la simplu junioare și Ma
ria Alexandru, Geta Pitică, care au 
cîștigat turneul de senioare (pe echi
pe). Iată rezultatele înregistrate: Ju
nioare. R.P.R— U.R.S.S. 1—3, R.P.R.
— U.R.S.S. II 2—3. Finala. U.R.S.S.
I
U.R.S.S. I 3-5, R.P.R.
II 5—4. Finala. U.R.S.S.
5—3.

(prin telefon), 
disputat în sala 
ultimele meciuri

In faime ui individual de junioai 
Jandrescu după ce a întrecut-o 
Alarkunaite cu 2—0 (14, 18) a f< 
învinsă de Friesenhan cu 1—2 (—1 
16, —18). Barasch, aitacînd aproa 
continuu, a trecut de Koseakina 
2—0 (11, 18), de Sevelova cu 2- 
(11, 4), de “ 
(21, 17) și, 
tot cu 2—0 
Barasch s-a 
pierzînd nici 
Ramanauskaite a învins pe Frieserih 
cu 2—1. In primul tur al turr»-'«i 
individual de juniori, Gheorg 
pierdut Ja Novikov cu 0—2, 
nescu Ia Lisinas tot cu 0—2, ii 
Rodea la Biro cu 1—2. In schir 
Rethi a învins pe SHapocinikov 
2—0 și pe Lisinas (în tur II) 
2—0. In turul III el a fost învr 
însă dei Kalnînis cu 2—0 (—19, —15 
Finala i-a revenit iui Aver 
(U.R.S.S.) care a trecut de Kalnif 
cu 2—1. Rethi a ocupai locul 3 î 
vingînd pe Biro cu 2—0 (15, 13

o proLt (
acest lucru ne-ani putut da seama și 
la București. La Sofia, unde sovieticii 
au prezentat o echipă radical schim
bată — numai 4 dintre jucători au 
luat parte și la meciul de pe stadionul 
„23 August" — diferența aceasta a 
ieșit și mai mult în evidență. Fotba
liștii sovietici au avut unele acțiuni 
frumoase în repriza a II-a, mai ales 
pe aripi, au fost de cîteva ori la un 
pas de egalare, dar lipsa de expe
riență a marilor meciuri internaționale 
(la oare, firește, culorile U.R.S.S. sînt 
apărate de reprezentativa A.), nu Ie-a 
permis să găsească soluțiile cele mai 
bune și mai rapide în rezolvarea di
verselor faze în fața porții adverse.

Ca tehnică individuală, fotbaliștii 
bulgari ne-au impresionat deosebit de 
plăcut. „Stopurile" lor din aer, felul 
cum controlează balonul, fentele lor 
derutante, precizia paselor din miș
care, toate acestea vorbesc 
poate de limpede despre progresul 
fotbalului bulgar, subliniat de-altfel 
de succesele obținute pe pian interna
țional. In mod deosebit s-a impus in
terul stingă Kolev, care deși păzit 
strașnic de Liniaev, a reușit să-și 
pună partenerii în poziții favorabile 
și să se infiltreze el însuși în apă
rarea adversă, dezartieulînd-o de mul
te ori, pttnînd-o îu pericol. Este un 
jucător remarcabil .care, fără exage
rare, își are locul printre cei mai buni 
fotbaliști din iunie.

Sub aspectul jocului colectiv, echipa 
bulgară nil a mulțumit însă. Nu toți 
jucătorii au avut roluri bine contu
rate și cu eficiență în efortul 
tiv. Apărarea, în special, a 
slăbiciuni. Dacă Rakarov n-a 
nimic din vitalitatea lui, din 
și rapiditatea intervențiilor, în 
stoperul Manoiov nu mai constituie o 
barieră de netrecut. Cu atît mai puțin 
fundașul stînga, Dimitrov. Duminică, 
reprezentativa Romîniei, jucînd, bine
înțeles, fa valoarea ei reală, a.r fi 
putut obține victoria în fața echipei 
Bulgariei.

Ocazia... nu e pierdută. Avem toate 
șansele să câștigăm meciul de la Bucu
rești și putem spera într-un rezultat 
bun și la Sofia. Firește, fotbaliștii 
bulgari, teoretic cel puțin, au un a- 
văntaj față de nai și’ de sovietici. 
Dar, preliminariile turneului olimpic 
nu sînt „jucate" încă...

JACK BERARIU
AL. INOVAM

enta
„Vasil
45.000

stadionul 
printre cei 
așteptau cu întri- 
austriac Stoll să

Duminică, pe 
Lewski" din Sofia, 
de spectatori care 
gurare ca arbitrul 
fluiere lovitura de începere a meciu
lui de fotbal dintre R.P. Bulgaria și 
U.R.S.S., se aflau și peste 200 turiști 
romîni sosiți în frumoasa capitală a 
Bulgariei în cadrul interesantei ex
cursii organizate de O.N.T. „Carpați". 
Asistînd la o Întîlnire sportivă tn care 
nu evoluau reprezentanți ai țării 
noastre, grupul de turiști romîni avea 
totuși emoții aproape la fel de mari 
ca și ceilalți spectatori de pe stadion, 
sau care urmăreau la radio, în Bul
garia și U.R.S.S., această importantă 
partidă de fotbal, fiindcă de rezultatul 
meciului de I; Sofia erau legate per
spectivele fotbaliștilor noștri în pre
liminariile Turneului Olimpic. O vic
torie a echipei U.R.S.S. transforma 
intr-o simplă formalitate ultimele două 
întîlniri dintre reprezentativele R. P- 
Bulgaria și R.P. Romînă, în timp ce 
oricare alt rezultat ne repunea în 
cursă atît pe noi cît și pe bulgari, 
fără să anuleze nici șansele fotbaliș
tilor sovietici...

Și dacă spectatorii, cufundați în tot 
felul de calcule, erau atît de încordați, 
vă închipuiți cît de emoționați au fost 
jucătorii celor daltă echipe în momen
tul cînd au pășit pe teren. Dealtfel 
caracterizînd, a doua zi, desfășurarea 
partidei, cronicarul de fotbal al zia
rului „Naroden Sport" din Sofia, scria: 
„...Situația era așa: ctșiigi — mergi, 
mai departe — pi erei — adio... goma! 
lată amprenta pe care a purtai-o me
ciul de ieri".

Nu vom intra în detaliile acestei 
întîlniri, ale cărei principale, momente 
le-am relatat, pe scurt, e adevărat, îrt 
cronica noastră de luni. „Miza" mare 
a partidei a făcut ca echipele să joace 
nervos, să nu-și pună în valoare tot 
potențialul lor tehnic. S-a pus accen
tul mai mult pe elan, pe forța de 
luptă.

Deși ne interesează în mod special 
echipa Bulgariei — viitoarea noastră 
adversară în aceste preliminarii — 
vom spune în primul rînd cîteva cu
vinte despre reprezentativa U.R.S.S. 
Nu am avut pînă acum ocazia să 
vedem „la lucru" prima garnitură a 
fotbalului sovietic, aceea care joacă 
un rol de frunte pe plan internațio
nal, echipa lui Netto, Iașin, Salnikov, 
Ivanov etc. Este clar însă că există 
o sensibilă diferență între prima e- 
chipă și selecționata olimpică. Despre

oît se

colec- 
dovedit 
pierdut 
energia 
schimb

Primul tur al marelui turneu 
candidaților se apropie de sfîrșit.

al
.A 

mai rămas de jucat o singură rundă 
pînă la oonsumarea primului sfert

Au fost fixate loturile reprezentative 
de rugbi in vederea intiinirilor 

cu echipele R. 0. Germane
In vederea dublei întîlniri de rugbi 

cu reprezentativele A și de tineret ale 
R. D. Germane, Federația romînă de 
specialitate a fixat următoarele loturi:' 
LOTUL A: Penciu, A. Barbu, Țîbu- 
leac, Sava, Wusek, Nistor, Mateescu, 
Gherasim, O. Stănescu, V. Moraru, 
M. Rusu, Zlătoianu, Mladin, Graur, 
Demian, Radulescu, Teofilovici, lordă- 
chescu, Dirobotă. LOTUL DE TINE
RET : Dăiciulescu, Irimescu, Eliade 
Simion, Tănase, Nagel, Pilă, Cordoș, 
Giugiuc, Nica, Ștefaniu, Iliescu, AL 
Ionescu, Tuțuianu, Rîmniceami, Mazi- 
lu, V. Rusu, Dragomir, Chiosea, Doru 
Pavel, Anastase Toma.

Ramanauskaite cu 2- 
în finală, de Balaiș 

(9, 16). Astfel Maria 
impus cu autoritate r 
un set. Pentru locul

R.P.U. 3—1. Juniori. R.P.R. —
U.R.S.S.

R.P.U.
Seniori. R.P.R. — U.R.S.S. I 

3—5. Am avut trei victorii consecu
tive: Popescu — Grimberg 2—0 (16, 
17). Rethi — Saunoris 2—1 (—19, 
20. 15), Covaci — Averin 2—0 (12. 
13), apoi... cinci tafrîngeri. Senioare. 
R.P.R. — U.R.S.S. 1 3—0. Alexandru 
— Ramanauskaite 2—1 (14, —16 14), 
Pitică — Lestal 2—0 (15. 23), Ale
xandru, Pitică — Lestal, Pesor 2—0 
(13, 22). Clasament: 1. R.P.R., 2. 
U.R.S.S. 1, 3. U.R.S.S. ii.

A

a;l întrecerii. In rundele a V-a și a 
Vl-a lupta a fost foarte aprigă. 
Keres a jucat cu forță împotriva lui 
Benko și a obținut a treia victore 
în concurs. Și dacă Petrosian (remiză 
cu Tal în runda a V-a) rămîne 
astfel singurul jucător neînvins, Keres. 
în schimb, este singurul jucător care 
nu a făcut nici o remiză.

Campionul Iugoslaviei Svetozar 
Giigorici a obținut prima victorie, re
ușind să-l întreacă pe Smîslov.

După un start slab, Olafsson dă 
semne de revenire. In runda a V-a 
marele maestru islandez l-a dominat 
pe Fisher întrerupînd partida cu mari 
șanse de victorie. A doua zi s-au 
întîlnit în fața tablei Fisher și Tal. 
Pînă acuan acești tineri șahiști au 
jucat de două ori și ambele partide 
s-au terminat Ia egalitate. De data 
aceasta Tal a atacat foarte energic 
și printr-o combinație minuțios calcu
lată a cîștigat o piesă, obligîndu-1 
pe Fisher să cedeze. Celelalte partide 
ale rundei a Vl-a s-au întrerupt. In 
clasament continuă să conducă Pe
trosian cu 4 p. (1) urmat dc Tal 
3'/2, Keres 3 p. (1).

■ Astăzi se dă startul din Sof 
în cel de al IX-lea tur ciclist 
R. P. Bulgaria, organizat de ziar 
„Trud". La cursă participă echipe 
Angliei, Belgiei, Danemarcei, R. 
Polone, Olandei, R. Cehoslovace, I 
goslaviei, Irakului și R. P. Bulg 
ria. Traseul întrecerii măsoară 144 
km, care vor fi parcurși în 10 etap 
Prima etapă se desfășoară pe ru 
Sofia—Plovdiv (156 km).

o Turneul de baschet, organiz 
cu prilejul Tîrgului internațional < 
la Brno, a luat sfîrșit cu victor 
echipei sovietice Dinamo Tbilisi, 
meciul decisiv baschetbaliștii sovieti 
au învins cu 82—44 (31—29) echii. 
Racing Club Paris.

n Iată cîteva rezultate înregistra 
în concursul internațional de atletis 
desfășurat în orașul Turku din Fi 
landa : 5000 m — Eldon (Anglii 
13:47,6; 800 m — Salonen (Finland; 
1:48,6; Rawson (Anglia) 1:51,6- 2< 
tn — Segal (Anglia) 21,4, Wrigt< 
(Anglia) 21,7.

9 In cadrul campionatului de fotb 
al Uniunii Sovietice a avut Ioc înt 
nirea dintre echipele Șahtior-Stalino 
Aripile Sovietelor-Kuibîșev. Fotbaliș 
de la Șahtior au cîștigat cu 2—0.

• Intîlnirea de natație dintre echip 
le Italiei și Iugoslaviei, desfășurată 
orașul italian Mantua, s-a încheiat < 
victoria italienilor. Scor: 73—63,


