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STEAGUL PATRIEI, TOT MAI SUS!
T\in 10 spectatori dacă am fi întrebat pe stadion cine va învinge in 
L-r intilnirea internațională R.P.R.—Franța, nu găseam aproape unul iare 

să fi spus că „cincisprezecele" nostru. Era firesc. Franța deplasase la Bucu
rești cea mai puternică echipă pe care reușise s-o formeze in ultima vreme, 
așa cum a scris Robert Barran, redactorul șef al revistei „Miroir Sprint" 
în articolul său publicat în ziarul „Sportul popular" de marți, 31 mai ac.

CEL MAI BUN A'V AL FRANȚEI a părăsit totuși stadionul învins în 
fața naționalei noastre. Nici intrările in Jorță" ale înaintașilor francezi.

B. P. Romlnă—Franța 11-5 (5-0)
Splendidă a, fost victoria rugbiștilor 

naționalei noastre în această a opta 
întîlnire Romînia-Fran.ța, prima în 
palmaresul întrecerilor directe dintre 
©ele două forțe în lumea rugbiului. Cu 
atît mai splendidă și mai demnă de 
aplauze frenetice este, cu cît a fost 
obținută în fața unei echipe care nu a 
reprezentat niciodată 
mai multă cinste și 
galic. Și în fața unei 
-— ajunsă la apogeul 
luptă — la sumumul 
tehnioo-tactice, în fața unui 
mult mai puternic și mai bine pregătit 
<fecît acea echipă care a evoluat acum 
trei ani pe același stadion, ani învins ! 
Dar nu oricum ! Nu am învins pur și 
simplu. Ci am cîștigat clar, fără drept 
de apel, de o manieră entuziasinantă, 
©are a cucerit prin simplitatea și gran
doarea ei publicul. Ieri maniera în 
©are au jucat romînii a fermecat pur 
și simplu. Ea a copleșit prin amploarea 
rezultatului final : victorie ! Un suc
ces măreț ca proporție asupra echipei 
Franței, asupra acelei formații care a 
întrecut Africa de Sud (campioană neo
ficială a lumii) în fieful ei, la Johannes
burg, oare a biruit de o manieră cate
gorică Australia (19—0), care s-a im
pus în fala .^profesorilor” englezi, pe 
oare-i bate de doi ani în șir, care a 
Surclasat recent Italia (26—0).

Desigur că a 
msiție nu e la 
lucru aproape 
și noi înainte 
de un fierbinte patriotism, de o uriașă 
dorință de a se impune și de a răs
plăti marile eforturi care se fac în ulti
mii ani pentru rugbi, sportivii noștri 
au învins la capătul urnii joc de exce
lentă factură :

în istoria sa cu 
glorie rugbiul 
asemenea echipe 
capacității ei de 
posibilităților ei 

„15” cu

asemenea (or
ori cui. E un

întrece o 
îndemîna 

imposibil (așa credeam 
de meci). Dar, animați

11—5 !!!

ROMINII AU CIȘTIGAT 
BAT ALIA............ .................ÎNAINTĂRILOR

‘ Noi spuneam — și iwu întîmplător —> 
că jocul se va decide pe înaintare. A- 
firmam acest lucru, deși cunoșteam 
perfect faptul că compartimentul înain
tării este tocmai „punctul forte* al

francezilor, că grămada este principalul 
atu al echipei Franței. Dar eram tot
odată conștienți de valoarea băieților 
noștri, de forța lor de joc, de imensele 
lor posibilități. Mai ales atunci cînd 
formează un „tot”, cînd joacă omogen. 
Știam că dacă conducerea înaintării, 
încredințată, pe bună dreptate lui Vio
rel Moraru, va funcționa bine, atunci 
vom fi redutabili. Și așa au stat lucru
rile ! înaintarea noastră a jucat extra
ordinar, iar Moraru a fost un căpitan 
de echipă demn de toată cinstea. înain
tașii noștri au „măturat” pur și simplu 
terenul și acționînd fără greșeală, „ca 
la carte”, i-au deposedat pe francezi de 
baloane și, implicit, de posibilitățile 
de atac. încontinuu purtați de-a lungul 
și de-a latul terenului, francezii au fost 
dezorganizați și desființați ca forță de 
joc de intrările de nestăvilit ale lui 
Teofilovici, Rusu, Mladin, Marinache, 
Căpușan sau Cotter. Francezii și-au 
pierdut cu încetul din siguranța lor, au 
început să bată și ei baloanele în tușă, 
limitîndu-și astfel posibilitățile. Și apoi, 
Demian, care a fost pur și simplu for
midabil și — precum ne spunea un 
coleg francez, Denis I»a]anne, șeful ru
bricii de rugbi de la ziarul „L’Equipe": 
„prin jocul sau excelent în tușă a pri
vat echipa Franței de... muniții In
tr-adevăr, aproape toate baloanele din 
tușă i-au aparținut. Debutul său în 
națională a fost strălucit, ne demon
strează marile resurse de cadre care 
se nasc și cresc azi în orașele din pro
vincie.

înaintași ca Moncla, Celaya (de 37 
ori în echipa Franței), Crauste, Momme- 
jat, nu au fost capabili să organizeze 
acțiuni de atac, să se evidențieze. A 
făcut excepție Domenech, ale cărui ac
țiuni personale au impresionat. Dar e- 
fortul său a fost solitar. Francezii s-au 
sufocat fizicește și apoi moralicește. Și 
această echipă neînvinsă de mult timp 
a plecat steagul la București, unde

a întîlnit un adversar demn și sobru,’ * 
dar de talie și așa precum s-a văzut, «► 
foarte eficace, care a șters definitiv din'" 
mintea tuturor acea dureroasă și cu to- ► 
tul nejustă — ca scor — îrifrîngere ' ’ 
de la Bordeaux. ‘"

S-a remarcat în plus în jocul înain-; “ 
t aș îl or noștri un mare progres în con-., 
cepție, în sensul că purtătorul balonu-" ’ 
lui nu mai e niciodată singutr pe teren, . 
că întreaga echipă îl susține în toate > 
acțiunile. Aceasta a fost de fapt cheia 
succesului de ieri. î

TREISFERTURILE ȘI-AU 
FĂCUT DATORIA

în fața lor acționau jucători de 
unui Bouquet, Albaladejo. Boni- 
Rancoule etc. tinerii noștri eehi- 
nu s-au intimidat și au apărat

Dacă greul jocului a stat pe umerii 
înaintașilor, apoi la fel de determinan
tă în obținerea victoriei finale a fost 
și evoluția liniei noastre de treisferturi. 
Deși 
talia 
face, 
pieri
perfect terenul nostru, neoedînd iniția- ’ * 
liva. Este drept că francezii, posesori - - 
ai unei tehnici superioare, au încercat - ► 
intrări spectaculoase care au fost oprite < 
însă ou promptitudinea prin placajele 
hotărîte și necruțătoare ale atacanților < ’ 
noștri, astfel că atacurile francezilor nu - - 
au rămas decît în faza intențiilor. < ►

Compartimentul mijlocașilor — Stă 
nescu-Chiriac a fost la fel de bun ca * ‘ 
perechea adversă — Lacroix-Albaladejo. - ’ 
Cu nimic inferiori, jucătorii noștri au - > 
inițiat atacul, au „găsit” tușa și. atunci^ 
cînd a fost cazul, întocmai unor juca- ’ ’ 
tori maturi, au încercat lovituri de pi- - ’ 
cior căaute, care au ocolit de puțin., 
buturile. Wusek și Irimescu, foarte

D. CALLIMACHI

(Continuare in pag. a 4-a)

Bravo vouă, rugbiști! < •

Victorie ! Spectatorii poartă în ' triumf pe Alexandru Penciu, fundașul 
echipei noastre reprezentative

nici „.zborul" treisferturilor lor n-au reușit să creeze breșe in apărarea 
noastră, în care Penciu, Barbu și Wusek au excelat.

Am condus cu autoritate, de la început și pină la sfîrșit. Jocul în 'vi
teză, irezistibil, placajul perfect, fără drept de apel, al jucătorilor noștri pide- 
rea de luptă și, în special, jocul colectiv desfășurat de întreaga noastră echipă 
au .făcui „viață" imposibilă francezilor, i-a -spos pur și simplu din... joc.

Am învins o echipă mare. Am învins cea mai bună formație de rugbi 
din lume. „Băieții" noștri, dovedind un înalt patriotism, nu și-au precupe
țit in întreaga partidă nici un efori, cinstind prin victoria obținută gloria 
și prestigiul patriei. ... ,

Bravo vouă rugbiști romlni! Și (ie, .Pendule, de trei ori bravo pentru 
priceperea și măiestria ta. Pe toți vă felicităm .și ■vă sărutăm pentru victorie, 
o victorie meritată pe deplin.

Și vouă spectatori, cele mai călduroase. felicitări pentru modul cum ați 
susținut echipa, cum ați încurajat-o în momentele dificile. Entuziasmul 
vostru a fost de nestăvilit. Miilor de spectatori care — In culmea bucuriei 
— s-au revărsat pe stadion și au luat pe brațe și umeri pe jucătorii ro
mlni, purtîndu-i apoi în triumf spre cabine, de asemenea felicitări.

Nu sînt prea emotiv. l)ar de data aceasta, ca și ta. uiți zeci de spec
tatori ce i-am văzut in- tribune, în colțul genelor mi-a mijit o lacrimă. 
Prea era mare fericirea ca să nu se tntîmple acest lucfil. Rtigbiștii noștri 
învinseseră cea mai puternică echipă a lumii la rugbi, echipa Franței. Alături 
de miile de sportivi care au îmbrățișat și sărutat pe victorioși, le trimitem 
și noi un sărut fierbinte si urarea: steagul patriei, tot mai sus!

■ q VASILE

Echipa de rugbi a R. P. Romine care a învins ieri renumita reprezentativă a Franței

Ediția a XH-a

a Campionatelor internaționale

ale R. P. R.

• ELVIRA OZOLINA A 
STABILIT UN NOU RECORD 
MONDIAL : 59,55 m !

• FERENC KLICS PENTRU 
A NOUA OARA CIȘTIGA- 
TOR AL PROBEI DE ARUN
CAREA DISCULUI.

• CONSTANTIN ȘI FLO- 
RICA GRECESCU AU OBȚI
NUT DOUA VICTORII IM
PORTANTE.

• ȘASE RECORDURI NA
ȚIONALE STABILITE DE 
PARTICIPANȚI IN PRIMELE 
DOUA ZILE DE CONCURS.

• ASTAZI, IN ULTIMA ZI 
A ÎNTRECERILOR, SE DIS
PUTA PROBA DE SĂRITURĂ 
IN ÎNĂLȚIME FEMEI.



A XH-a EDIȚIE Â CAMPIONATELOR INTERNAȚIONA’ E DE ATLETISM ALE R.P. Romine
Frima zi de întreceri
' Sîmbătă după-amiază, în aceeași 
'Utmo»feră sărbătorească devenită și ea 
U adițională „internaționalelor" noas
tre, alleți și atlete din 11 țări euro
pene au luat parte la festivitatea de 
deschidere a întrecerilor celei de a 
JLLla ediții a Campionatelor inter* 
■gationale ale R.P.R.
* Și, impresionată parcă de căldura și 
atmosfera entuziastă a festivității de 
deschidere, după numai cîteva minute, 
Elvira Ozolina a marcat debutul „in* 
Iernați analelor’9 din acest an pr intr-un 
țpiendid record mondial, care a des
chis seria performanțelor de valoare 
din această competiție preolimpică. 
După ce aruncase de două ori peste 
52 de metri, Ozolina a executat o arun
care (adevărat model de execuție teh
nică ) la capătul căreia sulița a planat 
peste stegulețul care marca recordul 
mondial și s-a înfipt la 59,55 m ! Ce 
păcat că — ușor accidentată la umăr— 
Ozolina n-a mai putut arunca în conti
nuare ! Altfel, cine știe, sîmbătă după- 
amiază am fi fost martorii primei a- 
Tuncări peste granița celor 60 metri... 
ExeciUînd numai 3 aruncări valabile 
(celelalte au fost depășite) Maria Diți 
a reușit numai 49,19 m. Și așteptam 
tnai mult de la ea !

Cea mai spectaculoasă probă a pri
mei zile de concurs a fost cursa pe 
3500 metri, care a reunit 13 concurenți 
din 8 țări, fiind proba cu cea mai lar
gă participare internațională. Un interes 
special stârnea, mai ales, revanșa V a- 
moș-Jazy (anul trecut, la Roma, a câș
tigat Vamoș). întreaga cursă s-a desfă
șurat, de altfel, sub semnul acestui duel. 
Vamoș a luat inițiativa chiar de la ple
care și a condus pînă la 1200 metri. 
Aici s-a produs atacul atletului francez, 
care s-a și detașat cîțiva metri. Riposta 
lui Vamoș a fost imediată. Din păcate 
î.isă, pe turnantă, atunci cînd Vamoș ar 
fi avut ocazia să-și asigure Un loc mai 
bun pentru finișul în linie dreaptă, el 
n-a putut face acest lucru din cauza 
poziției lui Simon care i-a închis „ie- 
firea". Apoi, în linie dreaptă, Jazy 
n-a mai putut fi ajuns. Pentru locurile 
următoare s-a dat o luptă slrînsă, care 
a contribuit la realizarea unor perfor
manțe excedente : Vamoș a egalat re- 
aurdul țării, iar Barabaș, Simon, Mi- 

-fialy și Bruszkowshi și-au îmbunătățit

tal cu autoritate spre linia de sosire, 
pe care a trecut-o în 2:G8,8, la numai 
8 zecimi de secunda de norma olim
pică. Elisabeta Teodorof a avut o pu
ternică revenire în ultima parte a cursei 
fi a realizat 2:09,7, record personal. 
Giil Ciray, clasată pe locul 4, a înre-

burii performeri ai lumii. Așa cum era 
de dșteptat, întrecerea a prilejuit o 
luptă interesantă, dominată de duelul 
dintre alergătorii Papavasiliu și Soko
lov. După primele ture în care a con
dus Decker, acesta a cedat inițiativa 
cuplului Papavasiliu — Sokolov, ur
mat îndeaproape de reprezentări-

Rezultate tehnice

BARBAȚI
Ziua I

Frantisek Mikluscak 
serie- a mers 10;6) ; 2.

CONSTANTIN GRECESCU

simțitor recordurile personale. Obține- 
t Țea acestor rezultate excelente se dato- 
țrește în mare măsură lui Zoltan Vamoș, 

*țsre a imprimat cursei un ritm foarte 
Țapid (la 800 m. — 2:00,0 !).

ii O altă probă încheiată cu un rezul
tat deosebit de valoros a fost cea de 
triplu salt, în care atletul sovietic Vla
dimir Goreeaev a reușit cu 16,13 m, 
Cel de al doilea rezultat mondial al a- 
niuui. Sorin loan s-a situat pe linia 
bunei comportări care i-a adus recent 
Un nou record național.

Dintre probele feminine, am mai ur
mărit cu un firesc interes întrecerea 
pe 800 m. După ce campioana balca
nică de cros Giil Ciray a condus peste 
500 metri, Florica Grecescu s-a instalat 
în frunte și, după un duel disputat în 

pUima turnantă cu Sasvari, s-a îndrep-

O fotografie istorică ! Sulița lansată de Elvira Ozolina se va opri la 
59,55 m. Nou record al lumii

gistrat timpul de 2:10,3, nou record 
turc.

familia Grecescu" a adăugat o nouă 
medalie colecției atît de bogată de pînă 
acum, prin mult aplaudatul succes al 
lui Constantin Grecescu în cursa de 
10.000 m. Urmărit ca o umbră de Gle
zos, Grecescu s-a desprins de acesta pe 
ultimii 200 de metri și a terminat 
cursa într-un tempo de... semifond.

Dintre ceilalți atleti romîni care au 
concurat în această zi, comportări bune 
au avut Cornel Porumb și Mircea Ur- 
sac, cîștigători în probele respective.

Probele de ieri
Principala probă din programul zilei 

a Il-a a lost, fără îndoială, cursa dp 
3.000 rn. obstacole, la startul căreia 
s-au aliniat o serie dintre cei mai

tul țării noastre Tadeus Strzel- 
biseki. Cei trei s-au .rupt" de 
restul adversarilor cu patrii ture îna
intea sosirii. Finișul, disputat de-a 
lungul a 400 rn., a dat ciștig de cauză 
lui Papavasiliu care a stabilit cu acest 
prilej un: nou record al Greciei. Re
zultatul lui Slrzelbiscki constituie un 
nou record, al R. P. Rornine.

Cursa de 800 m. bărbați s-a în
cheiat cu victoria atletului francez Le
noir. Fără să se fi realizat rezultate 
de o bună valoare, cursa a plăcut prin 
dîrzenia disputei și mai ales prin fi
nalul său, la care au participat nu 
mai puțin de 6 concurenți.

la celelalte probe, cu excepția arun
cării discului femei, rezultatele înregis
trate nu au depășit1 o valoare medie.

100 m : 1. 
Ceh:) 10.3 (in 
Georgopoulos (Grecia) 10,9 ■; 3. H. Opitz 
(R.D.G.) 10,9 ; 4: I. Komitudis (Grecia)
11,0.; 5. B. Kineses (R.P.R.) 11,0 ; 6. I. 
Măgdaș (RiF.R.) 11.0.

î.soo m-Stair- - • ----- *■— - *
3:42,6 ; 2. Z. Vamoș (R.P.R.) 3:43,0; 
cord 1 ... —
(R.p.r,) 
3;14,0 : 5,
J. Bruszkowski (R.P.P.) 
Kiss (R.P.U.) 3:46,7 ; 3.
(Turcia) 3:10.9 etc.

10.000 m : 1., Constantin
(R.P.R.) 30:22.4 ; 2. I. Glezos
30:23.3 (record al Greciei) ; 3. 
cop (r.p.r;) 3i:oo 8.

119 m. garduri : 1. Mircea Ursac 
(R.P.B.) 14,7 : 2. H. Reimers (R.D.G.)
11.3 ; 3. I. Mesaroș (R.P.R.) 14.9 ; 4. T. 
Ardeleanu (R.P.R.) 15,1 ; 5. V. Georges- 
scu (R.P.R.) 15,2.

Ingltltne ; 1, 
-----  2—3. T.

(Turcia)
1,98 m. ;

(R. 
N.

Michel Jazy (Franța) _ . _ .. . <re_ 
R.P.R. egalat) ; 3. A. Barabaș

> 3:43,3 ■ 4. A. Simon (R.P.U.)
- St. Mlhaly (R.P.R.) 3:46.2 ; 6. 

------ --  S-I4M1; "
M.

7. g;
Dalkilict

Grecescu 
(Grecia) 

Ion Pri-

1.

2,00 m. ;
Sahiner 
(R.P.R.) 
1,94 m.

Triplu

Cornel Porumb (R.P.R.) 
“ Belcev (R.P.B.) și C.

1.93 m. : 4. E. Ducu
5. V. Cincă (R.P.R.)

salt: 1. Vladimir 'Goreeaev 
(U.R.S.S.) 16,13 m ; 2. S. loan (R.P.R.) 
15,34 m-; 3. D. Patarinski (R.P.R.) 14,99 
m ; 4. C. Sfikas (Grec a) 14,82 m • 5. L. 
Gurgu^inov (R.P.B.) 14 19 m ; 6. S. Cio
chină (R.P.R.) 14,50 m.

Disc : 1. FCrenc Kllcs (R.P.U.) 52.80 m; 
2. Z. Bagier (R P.P.) 51.79 m ; 3. P. A- 
lard (Franța) 50,30 m ; 4. V. Manolescu 
(R.P.R.) 49.81 m : 5. Rt Coveianu 
45,67 m ; 6. D. Rakicl (R.P.F.I.)

FEMEI

(R.P.R.) 
45.03 m.

(R.P.U.)
12.2 ;

12,5 : 4. Ma- 
; 5. Gabriela Râ- 
6, Adriana Mecu-

3. E.
4. N.
Crețu
(Er.)

2, Z. Nagy (RPU) 
Kwiatkowski (RPP) 
Ivanov (RPR) 15,98 
(RPR) 15,52 m; 6.

14,69 m.; 7. T. Bef-

GREUTATE: 1. Jarosfav Plilial (Rs 
Ceh.) 17,48 m;
17,43 ni ;
16,18 m ;
ni; 5. C.
P. Allard
cev (RPB) 14,29 m.

800 M: 1. P. Lenoir (Fr.) 1:50,2; 
2. Z. Vamoș (RPR) 1:50,4; 3. EL 
Kccak (Turcia.) 1:5Q,6; 4. 
haly (RPR) 1:50,8 
ski (RPP) 1:51,0;
(Grecia) 1:51,2; 7. G. K>ss 
1:52,4; 8. Stl Beregszaszi 
1:53,4 ; 9. S. Tantis (Grecia)

SK MU
5. T. Kazmier-

6. C. Moraienios 
(RPU) 
(RPR) 
1:54,3.

76,23
75,73 ni ;
72,69 m ; 
ni; 5. I.

m ;
(ROG)SULIȚA: 1. Erich Ahrendt

2. V. Tibuknco (URSS)
3. Z. Radziwonowivz (R4’P)
4. C. Poyescu (RPR) 68,98 
Cristea (R.P.R.) 65,89 m;

6. M. Anylantăkis (Grecia) 62,67 m.
3.000 M OBSTACOLE: 1. G. Pa- 

pavasiliu (Grecia) 8:46,4 (nou 
grec); 2. N. Sokolov (URSS) 
3. T. Strzelbfsckî (RPR) 8:48,6 
record al RPR ; 4. G.
8:57,2; 5. C. Aioanei (RPR) 
6. V. Brlica (R. Ceh.) 9:05,8.
. 4X100 M: 1. R. P. Romînă 42,8

record 
8:46,6; 
— nou 
(RPU)' 
9:00/ ;

100 m. : 1. Antonia Munkacsi
12.1 ; 2. Ioana Petrescu (R.P.R.)
3. Crista Maksay (R.P.R.) 12,5 : 4.
ria Mihai (R.P.R.) 12,3 "
dtilescu (R.P.R.) 13,1 ; 
lescu (R.P.R.) 13.2.

83 m.g. : 1. Draga Stamejcici (R.P.F.I.) 
11 2 ; 2. Karin Richart (R.D.G.) 11.2 ; 3. 
Aurelia Sîrbu (R.P.R.) 11.9 ; 4. Maria
Ciastowska (R.P.P.) 11.9 ; 5. L ana Jung 
(R.P.R) 12,0 ; 6. Florentina Stancu
(R.P.R.) 12,2.

803 m. : 1. Florica Grecescu (R.P.R.) 
2:03 8 ; 2. Gizela Sasvari (R.P.U.) 2:09,6 ; 
3. Elisabeta Teodorof (R.P.R.) 2:09;7 ; 4. 
Giil Ciray (Turcia) 2:10,3 (nou record al 
Turciei) ; 5. Georgeta Dumitrescu
(R.P.R.) 2:15,2 ; 6. Lucia Păuleț (R.P.R.) 
2:15,5.

Sul ță ; 1. Elvira Ozolina
59.55 m (nou record mondial) ; 
Diți (R.P.R.) 40,19 m etc.

4x100 m. : 1. R.P.R.
50.1 sec.

FEMEI

2.

(u.n.s.s.)
Maria2.

(echipa C.S.S.)

Ziua a
BARBAȚI

II a

20. KM MARȘ: 1. Fie Popa 
(RPR) lh35:35,2; 2. T. Baiacza
(RPU) 1Ii37:28,'4 ; 3. Ion Barbu 
(RPR) 1h4!:25,6.

400 M GARDURI (serii),: Din pri
ma șarje s-au calificat pentru finală 
următorii : F. Ozguden (Turcia) 55,5, 
Tontsch (RPR) 55,6 și I. Marconi 
(RPR) 55,8. Din seria a doua s-au 
calificat: Ilie Savel 54,4, Gli. Stanei 
55,1 și Vasile Georgescu 55,3.

400 Al PLAT (finala) .• 1. A. Seve 
(Franța) 48,2; 2. F. Bozek (RPP) 
48,4; 3. V. Sy’lis (Grecia) 48,8; T. 
Sudrigean (RPR) 49,2.

LUNGIME: 1. D. Manglaras (Gre
cia) 7,27 m; 2. D. Hlebarov (RPB) 
7,06 m; 3. R. Tomasek (R. Ceh.) 
7,05 m; 4. A. Samtingi (RPR) 6,99 
m ; 5) R. Licker (RPR) 6,92. m; 6. 
N,’ Popovschi (RPR) 6,91 m.

— . ~~~~ ——  ———■

A7e vorbesc concurentii
ELVIRA OZOLINA :

„Limita celor 60 de metri 
va rămîne în urmă“

Douăzeci de ani es»te o vîrstă la 
care ascunzi cu greu emoția. Și mai 
ales atunci cînd, cu cîteva clipe îna
inte, ai stabilit o performanță de 
valo-are excepțională. Este cazul El» 
virei Ozolina :

„Recordul depășește toate speran
țele. Nici măcar la antrenamente 
sulița mea nu a zburat atît de mult. 
Desigur, sînt foarte fericită de a- 
cest record al lumii. Dar, față de 
uriașul progres pe care atletismul 
îl înregistrează zi de zi, nici chiar 
o astfel de cifră nu te pune la adă
post. Sînt convinsă că în această 
probă limita celor 60 de metri va 
rămîne în urmă.

Mulțumesc publicului bucureștean 
pentru bucuria și generozitatea cu 
care răsplătește performanțele. Se 
vede că este un public cunoscător 
și pasionat de sport. Campioana dv. 
Maria Diți este capabilă de un re
zultat mult mai bun decît cel de 
sîmbătă".

MICHEL JAZY:
„Vamoș este un mare atlet"

fost o cursă extraordinară — 
ne-a declarat Michel Jazy, învingă

torul probei de 1.500 m. Cu un 
„iepure” pe primii 500 m creți că 
rezultatul putea fi cu 0,5—1 sec. 
mai bun. Vamoș este un mare atlet, 
fiind capabil de un rezultat supe
rior celui obținut astăzi. A fost 
însă nevoie să ducă majoritatea 
cursei trena de unul singur. Dacă 
aș fi știut că ne aflăm în „zona" 
unui rezultat atît de valoros, aș fi 
trecut și eu înainte ca să-l ajut. 
Dar, după primii 500 m cursa mi 
se. părea destul de moale și nu pu
team prevedea „furtuna” care va 
urma.

Sînt foarte mulțumit de acest 
concurs de la București. Pista dv. 
este prea vestită ca să mai aibă ne
voie și de laudele mele. Nu am să 
particip la 800 m pentru că sînt 
destul de obosit. Și apoi, miercuri 
am un start la Paris. Pînă la J.O 
de la Roma voi participa la mai 
multe concursuri. Acolo, în finala 
olimpică, aș fi bucuros să acord 
revanșă excelentului atlet care e 
Zoltan Vamoș",

FERENC KLICS :
„De stadionul Republicii rămîn 

legate minunate amintiri"
Discobolul maghiar Ferenc Klica 

este un „veteran" al Internaționale
lor noastre. Anul acesta a figurat

pentru a noua oară pe lista pârtiei- i 
panților și — plăcută coincidență 
— pe lista învingătorilor probei.

„Campionatele internaționale ale 
Romîniei sînt singura competiție de 
peste hotare la care particip cu re
gularitate. De stadionul Republicii 
rămîn legate minunate amintiri, care 
vor dăinui pînă la ...bătrînețe, a- 
tunci cînd atletismul însuși va fi 
pentru mine o amintire. Am 36 de 
ani. Sper însă, să mă aflu și anul 
viitor la București ca să serbez o 
„decadă". Și, firește, să și cîștig, 
stabilind în acest fel un.„ record".

IOANOS GLEZOS :
„Finișul lui Grecescu întrece 

orice închipuire"
„Doream foarte mult să-l înving / 

pe Grecescu. l-am... numărat pașii 1 
aproape 25 de ture de pistă. Să nu ( 
credeți că atacul încercat la 300 
de metri de sosire a fost „o aven
tură”. Sînt considerat drept un aler
gător cu finiș lung și puternic. In 
plus, mă simțgam proaspăt și odih
nit. Dar, finișul lui Grecescu între
ce orice închipuire. Cred că în orice 
cursă și cu orice fel de adversari ar 
cîștiga, dacă ajunge să-și dispute 
cursa pe ultimii metri. Aveam im
presia la sfirșit că fuge într-o pro
bă de... 100 m".

1. Jirina Nemcova (R. Ch.)
2.
3.
4.

51
6.

Lamara Tugnși (URSS)' 
Lia Manoliu , 
Judit Bognar

Ingrid Eichmann
Ol. Catarama

LUNGIME: 1. 
(RPP) 
(RPR) 
(RDG) 
(RPR)
cu (RPR) 5,51 m; 
(RPR) 5,34

rn ; 
m ;
m ;

rn ;

2.
3.
4.

5.

(RPR)' 
(RPU) 
(ROG) 
(RPR)

i
Maria Ciastowska

Viorica Belmega
Karin Richert 
Maria Pândele 

Florentina Stari- 
6. Aurelia Strbtl

.ni

FERENC KLICS

Programul de azi
ora 17 00 - PRĂJINĂ
ora 18,40 - CIOCAN
ora 18,55 - 400 m. GARDURI (f nală)

GREUTATE FEMEI 
ÎNĂLȚIME FEMEI

ora 19,10 - 200 m. BARBAȚI (finală) 
ora 19,20 - 200 m. FEMEI (finală) 
ora 19,30 — 5.000 m
ora 19,50 - 400 m. FEMEI (finală) 
ora 20,90 - 4x400 m.
ora 20,05 - FESTIVITATEA DE ÎN

CHIDERE.

Materialele au fost redactate de: 
ROMEO VILARA, RADU URZI. 
CEANU, VALERIU CHIOSE, CA
LIN ANTONESCU și ION OCH- 
SE/NFELD



aawpâowatiil categoriei A la
Știința Cluj
învins U. T.A
u 5-1 (2-0)!

telefon). Peste

cate-
Pri-

Constantin. In continuare 
variat în atac

UJ, 5 (prin
) de spectatori au aplaudat cu 
:iasm excelenta comportare a 
ei Știința din localitate care 
vins formația U.T.A. cu 
ui scor de 5—1 (2—0).
gol este înscris în minutul 4 
ătre 
nții acționează

minutul 12 Mateianu îl des-
pe Suciu, acesta îl driblează 

ereș și înscrie al doilea gol.
pauză în min, 46. se. înregis- 

1 primul șut periculos al oas- 
r, executat de Floruț și apărat 
Aoguț. Un minut mai tîrziu, 
anu centrează și Moldovan 
e: 3—0 pentru Știința. Stu-

atacă insistent și în minutul 
Ibldovan driblează toată apă- 
ifdversă și înscrie : 4—0. Peste 

iute. Georgescu îl faultează pe 
de 16 m pe Pircălab. Lovitura 
‘.‘xcelent executată 
care înscrie cel

1 meciului: 4—1,
Vlăteianu (min.
între 
șpină

:n

Mateianu 
cu un 
care

dd- Petsehov- 
mai frumos 

După o bară 
76-) o combi- 
și Moldovan, 

i gol înscris de 
stabilește scorul

LNȚA CLUJ: Moguț — Kromely, 
eseu, Costin — Petru Emil, 
cu — Ivansuc, Suciu, Mateia- 
onstantin, H. Moldovan.
.A.: Coman — Sziics, Băcuț 
ghircanu — Captaș, Sereș — 
ab, Țîrlea, Petschovschi, Flo- 
’op.
rbitrat corect M. Segal (Bucu-

RADU FISCH — coresp. reg.

I Petroșani Farul
ROȘANI 5 (prin telefon). — 
a d-^tre echipele Jiul și Farul 

•eneral, de o factură me- 
uibele înaintări pacatuind 

.encacitate,
din primele minute ale jocu- 

speții inițiază mai multe atacuri, 
iun la grea încercare apărarea 

Astfel, Niculescu trece de Va- 
ramîne singur în fa(ă cu Cris- 

utul lui slab este reținut insă 
urință de Crîsnic. Minutele 8, 
și 24 se soldează cu noi atacuri 
oase întreprinse de Datcu, Bit- 
Sever.. In repriza a doua gaz- 

îcep jocul mai hntărît și inițiază 
e de acțiuni la poarta apărată 
ibanescu. La una din acestea, 
nitul 80, Crăciun — într-o po
lară de a marca — este faultat 
>rescu și. arbitrul Fieru. (Buc.), 

arbitrat corect, acordă 11 m. 
ra de pedeapsă este transfor- 
mpecabil de portarul... Crîsnic.

D’.namo Bacău — 
irul Lupani 2-1 (2-0)
AU 5 (prin telefon). Minerul 
t Să 
jeric, 
eușit sâ.
v al minerilor
faze de gol. A fost necesar ca 

îicu să pătrundă, prin dribling, 
eul de 16 m. pentru ca apoi, 

lui Drăgoi, acesta să deschidă 
Cînd Rădulescu. a urcat, seorul 

0, în min. 42,. în urma unui 
cu Filip, nimeni din cei 9.000 

ctatori nu se mai îndoia că 
>vișiii vor cîșliga la. o diferență 
Spre sfî"șitul meciului, diuamo- 
oar mulțumiți de rezultat, dînd 
posibilitate minerilor să preia 
ra și să reducă handicanul prin 
cu capul, în min. 80, la o Io 
liberă,

XMO: Faur — Giosanu, Cir- 
lincu, — Vătafii, Țîreovnicu — 

Rădulescu, Filip, Ciripoi, Pu-

se apere organizat și sn- 
iar atacanții dinanroviști 

destrame dispozitivul' 
și nici să.-și

ERUL: Kiss — Dan, Coman, 
:eș — Szoke, Mihaly — Pal, 
nit, Leahevici, Milxa, Creinicca-

rajul lui .Șt fan Qeac (Biicn- 
a fost aiito'-itar si competent. 
<GHE DALBAN «i V. MIHU 

corespondenți

A*. Lazăr (Rapid) a tras plasat, dar Cozma (Dinamo) are timp sâ resprngă 
batonul cu pkiorul, salt'iiui un gol ca
Răpid 2—0

După cum a început jocul, în tri
bune ai domnit, o bună parte din pri
ma repriză, impresia că Rapid va 
cîștiga partida cu Dinamo București, 
mai ales căi acesta din urmă a ră- 
mas și . în> 10 oameni din min, 18 prin 
accidentarea lui Eftimie, la o ciocnire 
cu Dodeanu. Feroviarii' au luat ini
țiativa din primele minute. In min. 
4 au ratat o mare ocazie prin Ene II, 
care^ ajuns singur în fața porții, a 
tras alaturi cu o ușurință nepermisă 
nici unui 
29 Rapid a ratat o nouă ocazie clară, 
de data aceasta prin R. Lazăr, care 
— lansat în adîncime de Ene II 
din putinele faze t_____ ____
viari). — a vrut' să... plaseze mingea, 
dînd astfel posibilitate lui Cozma să 
respingă cu piciorul. In ciuda faptu
lui ca a. avut un timp inițiativa și 
după pauză, Rapid nu a reușit să 
iasă dintr-un joc șablon, lipsit total 
de orientare, orizont și finalitate, ne
mulțumind profund pe susținătorii, săi, 
ca de altfel pe toți spectatorii pre- 
zeeiți ierrila „23 August", prin mșdio- 
critatea fotbalului practicat.

In schimb, Dinamo — considerat 
la început și mai. cu scamă după, ac
cidentarea lui Eftimte, ca sigur în- 
vim — a reușit prnă la urmă să

fi sigur. Pază din partida Dinamo ■
Foto : Gh. Dumitru

echipele dovedindu-se nepuse la punct 
cu pregătirea, lipsite de orientare și 
finalitate. Au fost prea puține faze 
de fotbal clar și prea numeroase exe
cuțiile greșite și neregularitățile co
mise de jucători pentru a compensa 
lipsurile tehnice (joc periculos, in
trări foarte dure, „țineri" repetate, în 
care s-au „remarcat" jucători din 
ambele echipe, printre care Neacșu, 
Ene I și Greavu). Toate aceste lip
suri, de natură tehnică și disciplinară, 
trebuie să constituie un nou semnal 
de alarmă pentru antrenorii celor 
două echipe, care au. datoria să-și. în
drepte atenția în mod foarte serios 
spre lichidarea lor.

A arbitrat satisfăcător M.. Cruțescu, 
care însă putea fi mai energic fata 
de neregularitățile comise de jucători.

DINAMO: COZMA — Popa, MO- 
TROC. Călinoiu — Dragomir, NUN- 
WEILLER IV - V. ANGHEL. VAR
GA. Ene I, Eîtimie, Semenescu.

RAPID : Ojoc — Neacșu, DODEA- 
NU, Greavu — Bodo, KOSZKA — 
Copil, Ozon, Ene II, Georgescu, R. 
Lazăr.

n cu o ușurința^ nep< 
fotbalist începător, in min.

ne de Ene II (una 
realizate de fero-

Constanța: 1-1 (0-0)
Dm acest moment jucătorii Jiului nu 
mai insistă. Acest lucru permite oas
peților să preia inițiativa și chiar să 
egaleze în minutul 88 prin Bibere, 
care a trimis mingea peste Crîsnic 
ieșit din poartă.

JIUL; CRÎSNIC. — Romoșan, Va- 
siu, Farcrș — Cosmoc, CRIȘAN — 
Manea, Gabor, Tîlvescu, Crăciun, 
Nertea.

FARUL: Ghibănescu — BOTES- 
CU, Ciuncan, Florescti — BIBERE, 
Stîincu — Datcu, Bîtlan, Ciosescu, 
Niculescu, SEVER.

I. ZAMORA și 1; PALIȚA 
corespondenți

Rezultatele de
SERIA I

REZULTATE

Unirea 
(1-1).

C.F.R.

Iași — Dinamo Galati 3—1

Pașcani — Știința București 
2—0 (1—0).

Gloria Bistrița — Dinamo Suceava 
2-0 (2-0).

Unirea Focșani — C.S.MiS Iași 
2—0 (1—0).

C.S.M. Rădăuți — S.N.M. Constan
ta 1—3 (1—3).

Foresta Fălticeni — Prahova Plo
iești 0—1 (s-a jucat numai o repriză, 
echipa oaspe rctrăg.îndu-se la pauză).;

Victoria Buzău — Rulmentul Bîr- 
Iad 3—1 (0—0).

23

CLASAMENTUL

1. C.S.M.S. Iași (1) 23 17 3 3 67:20 37
2. Dinamo Galați (2) 23 16 2 5 54:28 34
3. Prahova Ploiești (3) 22 8 8 6 45:31 24
4. Știința Buc. (4) 23 9 5 9 43:28 23
5. Unirea Iași (6) 23 9 5: 9 30:28 23

7 30:32 236. S.N.M. Const. (7)
7. Dinamo Suceava (5) 23 8 7 8 32:35 23
8; Foresta Fălticeni (8) 22 7 7 8 27:40 21
9. Rul. Bîrlad (9) 23 9 3 11 24:43 21

10. Gloria Bistrița (10) 23 7 G 10 27:29 20
11. C.F.R. Pașcani (11) 23 7 6 10 24:31 20
12. Victoria Buzău (12) 23 6 6 11 28:37 13
13. Unirea Focșani (13) 23 4 10 9 25:45 18
14. C.S.M. Rădăuți (14) 23 6 3 14 25:54 15

ETAPA VIITOARE: Rulmentul Bîr- 
lad — C.S.M.S. lași; C.S.M. Rădăuți 
— Unirea Focșani; Victoria Buzău— 
Prahova Ploiești; Știința București— 
Gloria Bistrița; Unirea Iași — C.F.R. 
Pașcani; Dinamo Suceava — S.N.M. 
Constanța; Dinamo Galati — Foresta 
Fălticeni.

obțină victoria, meritată cu 2—0 
(1—0). Echipa-dinamovistă. nu a stră
lucit nici ieri, dar oricum a jucat 
ceva mai bine, mai organizat, mai 
gîndit decit joi și, în special, mai 
bine decît Rapid. Acțiunile sale sim
ple (din 2—3 pase ajungea, la poarta 
adversă ; Rapidului nu-i ajungeau nici 
7—8...) au fost mai periculoase chiar 
atunci cînd juca în 10 oameni. De 
altfel; cele două goluri înscrise au 
fost-urmarea a două din putinele ac
țiuni bine „lucrate" : primul în min. 
40 prin Varga, la capătul unei curse 
în care a trecut, succesiv de Neacșu 
și Bodo și a tras pe lingă Ojoc 
(greșit plasat), al doilea în min. 72, 
prin același Varga, Ia o centrare a lui 
Semenescu, bine „deschis" de Ene I, 
la un contraatac. Organizindu-sc mai 
bine și marcind cu strictețe pe Ozon 
(cel mai periculos atacant), dinamo- 
viștii au reușit să protejeze poarta 
lui Cozma.

Meciul nu a satisfăcut; dimpotrivă. 
Calitatea lui a lăsat mult de dorit

P. GAȚU

Cu două etape 
înainte de sfirșitul

campionatului

viitoare : 
Minerul

1. C.C.A. (1) 20 14 3 3 46:22 31 !
2. Steagul roșu (2) 20 8 9 3 42:30 2â (
3. Farul (3) 20 8 6 6 31:29 22
4. Din. Bacău («) 20 8 6 6 25:25 22
5. Știința (7) 20 6 9 5 29:29 21
6. Petrolul (5) 19 7 6 6 29:20 20
7. Dinamo Buc. (9) 20 5 9 6 25:25 19
8. U T.A. (6) 19 7 5 7 21:25 19
9. Rap.d (8) 20 5 7 8 28:29 17

10. Progresul (10) 20 6 5 9 30:33 17
11. Minerul (11) 20 4 6 10 22:34 14
12. Jiul (12) 20 2 7 11 16:43 11

Rapid-Petrolul
Lupeni—progresul

Etapa
(1-1). . __________
București (0—7), Dinamo București— 
Jiul (0—0). Ștvnța Cluj—Steagul roșu 
(1—7). Dinamo Bacău-Farul (0-2). 
Jocul U.T.A.—C.C.A. amînat.

Iată cu.n arată' o vacantă cu 12 re
zultate exacte la concursul Pronosport 
nr. 23 din 5 iunie.

I. R.P.R.—Franța- (rugbi) 1
II. Dinamo Bite.—Rapid (cat. A) 1

III. Petrolul—St. roșu (cat. A) X
IV. Șt. Otaj—U.T.A. (cat. A) 1
V. Jiul—Farul (cat. A) X
VI. Din. Bacău—Minerul (cat. A) 1

VII. Unirea Iași-—Din. Galați (cat. B) 1
VIII. C.F.R. Pășoani—Șt. Buc. (cat.'B) 1
IX. Șt. Craiova—Din. Obor (cat. B) X 
X. Met. Tîrgoviște—C.S.M: Reșița

(cat. B)’ 1
XI. C.F.R; Aradt-Tr. On Stalin

(cat. B) 1
XII. C.S. Tg. Mureș—Corvirmi (cat. B) 2 

La acest concurs au fost depuse
aproximativ 522.000 variante.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nffi 24

Etapa din 12 iunie I960
I. Selecț. Pisa (JtâJia.)—C.C.A.
II. Știința OMj— St. roșu (cat. A).

III. Rap-d—I’etrolhi (cat. A)
IV. Dinamo Buc. — Jiul (cat. A)

V. Minenf—Progr. (cat. A)
VI. Din. fiac;.—Farul (cat. A)

VII. Tract.'Or. Sta.lhi—CSM'Baia Măre
(cat. B) 

Vili. Ind. S. C. Turzii—Rec. Curei
(cat. B)

IX. Rulm. Bîrlad'^—CSMS Iași (cat. B)
X. Vie. Buzău—Prahova- Ploești (ca*. B)
XI. Carpați Sinaia—CSM Reșița (cat. B)
XII. CS Graiova—Met. Tg-vi.ște (cat. B) 

Din ce'în-ce mal mare este intere
sul pe care concursurile Pronoexpres 
îl suscită datorită excepționalei suite 
de premii mari: 84(524' lei la con
cursul din 11 mai, 78:052 lei la con
cursul din 18 mai, 73.514 lei la con
cursul de miercurea trecută I La con
cursul de miercuri 8- iunie poate fi 
rîndul dumneavoastră să vă înscrieți 
numele pe lista marilor premiați. As
tăzi și mîine, ultimele zile pentru de
punerea bttlelirielor Pronoexpres la 
concursul de • miercuri.

Petrolul Ploești — Steagul roșu
Orașul Stalin 1-1 (1-1)

PLOEȘTI 5 (prin telefon). — Me
ciul începe în nota de dominare a 
echipei campioane care lasă să se 
întrevadă că rezultatul îi va fi fa
vorabil. De altfel în min. 3 Dumi
trescu și în min. 7 Zaharia au ocazii 
de a deschide scorul, dar ratează. 
Poarta lui Ghiță este mereu asaltată 
de atacanțij ploeșteni, însă fără suc
cesul scontat. Dimpotrivă, spre- sur. 
priza — neplăcută — a spectatorilor 
ploeșteni oaspeții reușesc să deschidă 
scorul în min. 16, la un contraatac: 
Gane depășește în luptă pe Marinescu 
și înscrie printr-un șut fulgerător In 
colțul drept al porții. Nu trec decît 
2 minute de joc și gazdele se rea. 
bilitează reușind să. egaleze. prin Du-, 
mitrescu, care — primind o pasă de

la Zaharia — înscrie spectaculos cu 
capul.

In ansamblu, jocul a plăcut specta
torilor. Regretabil însă faptul că a 
fost presărat de durități din partea 
jucătorilor ambelor formații. Arbitra
jul lui. P. Rapaport bun.

PETROLUL: Sfetcu — Tendler,
Marinescu, Florea — Tabarcea, Marin 
Marcel — Zaharia,. Badea, Dridea, 
Dumitrescu, Babone.

STEAGUL ROȘU: Ghiță — Stor
cea; Cojocaru; Bîrsan — Campo, Szi- 
gheti — Hașoti, Fusulan, Gane, 
Meszaros, Seredai.

A. VLĂSCEANU și 
I. RADULESCU 

corespondenți
'1

ieri din categoria B Ia fotbal
SERIA A II-A SERIA A III-A

REZULTATE REZULTATE
Știința Timișoara — Carpati Sinaia 

5—0 (4—0).
Drubeta Tr. Severin — C.F.R. Ti

mișoara 6—2 (4—0).
Metalul -

iova 3—0
Metalul

tești 2—2
Metalul

2—0 (1—0). ”
Flacăra Moreni — Poiana Cîmpina 

l_0 (1—0).
Știința

București

O[elul Roșu — C. S. Cra- 
(0-0).
București
(2-1).

Tîrgoviște — C.S.M. Reșița

Dina mo Pi-

Craiova 
0—ft

Dinamo Obor

CLASAMENTUL.

1. Știința Tim. (1) 23 15 4 4 49:17 34
2. Dinamo Obor (2) 23 12 5 6 37:28 29
3. Dinamo Pitești (3) 23 11 5 7 37:34 27
4. C.F.R. Tim. (4) 23 10 5 8 41:27 25
5. Poiana Cîmpina (5) 2? 10 5 8 26:26 25
6. Flacăra Moreni (6) 23 12 1 10 37:38 25
7. Met. Tîrgoviște (7) 23 10 3 10 42:37 23
8. Știința Craiova (8) 23 9 4 10 27:26 22
9. Drubeta Tr. Sev. (12) 23 8 5 10 35:44 21

10. Met. Buc. (11) 23 9 2 12 31:38 20
11. C. S. Craiova (9) 23 7 6 10 26:42 20
12. C.S.M Reșița (10) 23 8 3 12 44:38 19
13. Met. O. Roșu (13) 23 7 4 12 32:48 13
14. Carpați Sinaia (14) 23 5 4 14 25:46 14

ETAPA VIITOARE : C. S. Craiova 
— Metalul Tîrgoviște; Dinamo Pi
tești — Metalul Otelul Roșu; Dina
mo Obor București — C.F.R. Timi
șoara; Știința Timișoara — Drubeta 
Tr. Severin; Flacăra Moreni — Știința 
Craiova; Metalul București — Poiana 
Cîmpina; Carpați Sinaia — C.S.M. 
Reșița.

Gaz Metan Mediaș — A.M.E.F.A. 
1—0- (0—0)

C. S. Tg. Mureș — Corvinul Hu
nedoara 1—2 (0—1).

Rapid Cluj — Chimia Făgăraș 
2—0 (0—0).

C.F.R. Arad — Tractorul Orașul 
Stalin 1—0 (l—0).

A.S.A. Sibiu — Recolta Cărei 0—3 
(0-1).

C. S. Oradea — C.F.R. Cluj 3—0 
(1-0).

C.S.M.
C. Turzii

» I P I S M
MIERCURI ALERGĂRI' DE TRAP

Programul alergărilO/ de trap de 
miercuri după-amiază întrunește un 
mare număr de concurenți repartizați 
în șapte întreceri, care se dispută pe 
distanțele de 1790'' șf 2100’ metri.

JOI ALERGĂRI DE GALOP

Joi după-amtază au loc alergări de 
galop. Cu această ocazie se va disputa 
o interesantă cursă pe garduri, la care 
participă cai din lotul naț'onal, pregă
tiți special în vederea mitingului inter
național de la Pardubice. Proba se des
fășoară pe 2400 metri. Iau startul : Ca
zac (Vreme C.). Codaș (Petre I.), Bec 
(Brezeanu M.), Pascal (Poenaru N.)j 
Neajlov (Toduță D.), Glod (Manea N.); 
Granit (Toduță V.).

★
Reuniunea de trap de sîmbătă a ser

vit de debut cailor de doi* ani. In premiul 
de încercare, desfășurat într-o cadență 
bine susținută. Straja a învins pe Bre
ton și VîrteJ VI.

★
Alergările de galop de ieri au oferit 

sosiri strînse. In premiul Dîmbovița,- 
ord nea triplă de lei 2.551,30 a fost re
portată pentru reuniunea de joi după 
amiază.

Rezultatele stat următoarele :
I. Jungla (Stoian Gh.)_ Eroina, Vătaf. 

Cota : 1,00 — 3.20 let.
II. Stejar II (Baldovm C.), Gratis, Mi

cuța. Cota : 11,10 - 91,10 - 21,20 lei.
Ordine triplă : 2.551,80 lei.

III. Luntraș (Tasim E.)» Final, Satelit. 
Cota: 2.90 - 23,90 - 41,40 IC1.
IV, Ogar (Crișanu Gr.), Fulger Șurubița. 

Cota : 4,20 - 15,40 - 22,10. lei.
V. Munteanca (Stoian Gh.), Limuzinaj 

Marinella. Cota : 1,30 lei, 3,80, 3,80 lei.
VI. Jeny (Baldovtn C.)r Jugastru Picu

lina. Cota : 5.10, 32,40ț. 13,50 lei.
VII. Keops (Botescu St.). Făt Frumos^ 
Alama. Cota : 2,10: 6, 14,80 • lei.

ÎN CURÎND PE ECRANELE CAPITALEI 
UN NOU FILM ROMÎNESC

Baia Mare — 1 
1—0 (0—0).

CLASAMENTUL

1. Corvin. Huned. (1)
2. C.S.M. B. Mare (2)
3. C. S. Oradea (3)
4. Recolta Cărei (6)
5. Ind. Sîrmei C. T. <4)
6. A.S.A. S'biu (5)
7. C.F.R. Cluj (7)
8. AMEFA (8)
9. Caz Metan. Med. (9)

10. Rapid Cluj (10)
11. Tract. Or. S. (11)
12. Chimia Făgăraș (12)
13. C. S. Tg. M. (13)
14. C.F.R. Arad (14)

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Ind. Sîrmei

37:25
34:33
36:31
33:29
29:29

25:33 
23:25 
28:47 
19:42
19:32

32 
29 
25
23 
23
22
22
22
21
18
18
17
16

Corvinul Hu-
Chimia Fagă-

ETAPA VIITOARE: 
nedoara —C.F.R. Cluj; 
raș — A.S.A. Sibiu; A.M.E.F.A. — 
C.S. Oradea; Ind. Sîrmei C. Turzii — 
Recolta Cărei; Tractorul Orașul Stalin 
— CS.M. Baia Mare; C. S. Tg. Mu
reș— C.F.R. Arad; Rapid Cluj — 
Gaz Metan Mediaș.
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Primele ecouri după memorabilul meci de Ea București... Pe pista stadionului Dinamo motocicH
Rene Crabos, președintele Fede

rației internaționale de Rugbi ama
tor: „A 
fost dat 
dovada 
mora'e.
ales lâ _

Jean Supervielle, secretarul Fede
rației Franceze de Rugbi: „Aproa- 

» pe că nu mi-a venit să cred, cînd 
arbitrul întîlnirii a fluierat sfirșitul 
jocului, că am pierdut această parti
dă excepțional de disputată. Atu
ul romînilor a fost de departe 
condiția lor fizică inepuizabilă. Ju
cătorii noștri au 
de la început de 
pus de romîni și 
pună pe 
oi n-ati 
valoarea 
just".

Silvio 
„Ritmul 
cat, aproape că 
să respir... Am 
tîlnire între rugbiștii 
francezi. *“ ” 
tîlnirea 
în 1955 
noastră : 
cum am
ia va suride reprezentanților

fost o luptă cum rar mi-a 
să văd. Rominii au făcut 

unor remarcabile calități 
Ei au avut avantaj mai 
capitelul pregătire fizică.

fost surprinși incă 
ritmul viguros im- 
n-au reușit să se 
La drept vorbind, 
decit rareori la

picioare, 
jucat 

cunoscută. Rezultatul este

Pozzi, 
fantastic

arbitrul 
în

nu
mai

(N.R. este 
București—Paris 

și încheiată cu 
6—0). Și atunci 
avut convingerea

fntîlnirii: 
care s-a ju- 
mi-a dat voie 
condus o în- 
romîni și cei 
vorba de în- 

disputată 
victoria 

ca și a- 
că victo-

șului galic. Se pare că nu prea 
mă pricep la pronosticuri — In am
bele cazuri, rominii au fost aceia 
care și-au apropiat pe merit victoria. 
După mine, secretul acestui succes 
care cred că va face o vîlvă extra
ordinară în lumea rugbiului se dato- 
rește In primul rind jucătorilor ro- 
tnini care s-au dăruit pur și simplu 
pentru culorile echipei lor; cred 
însă că și antrenorului î se cuvin 
felicitări, deoarece a reușit să a- 
ducă echipa — în ziua meciului — 
in cea mai bună formă. Francezii 
— este părerea mea — au crezut 
prea mult în victorie, probabil cu 
gindul și la acel 39—0 de la Bor
deaux... Mi-au plăcut Moraru, Teo
filovich Penciu și mai ales De
mian, ultimul, un jucător pe cit de 
tînăr pe atit de inspirat, de matur 
și de calm. De la francezi am re
ținut pe Vannier, același jucător si
gur pe linia de fund. Moncla, care 

.a inițiat aproape toate contraatacu
rile echipei sale și Bouquet, ia fel 
de bun in atac ca și în apărare. In 
incheiere aș vrea să remarc pu
blicul romînesc, bun cunoscător al 
rugbiului. El a dat dovada că știe 
să susțină echipa, in momentele di
ficile. Intr-o bună măsură, meritul

R. P. Romînă—Franța: 11-5 (5-0)
(Urmare din pag. 1)

tineri, au făcut față cu sticoea unui joc 
greu, vădind reale posibilități. Nu-1 
putem omite din această înșiruire de 
fapte pozitive pe fundașul Penciu oare, 
■ca de obicei a fost factor determinant 
în realizarea victoriei, ca și Barbu și 
Sava.

Acestea au fost. atributele unei vic
torii rominești de mare prestigiu. Și 
cele cîteva aote nesportive ale lui Ce
laya sau Barriere și ale chiar atit de 
elogiatului Vannier, nu au avut darul 
de a știrbi din atmosfera sărbătorească 
a acestei partide de neuitat, care s-a 
încheiat cu cea mai mare și mai fru
moasă victorie a rugbiului romînesc.

pentru această victorie — subliniez 
de mare rezonanță — revine și a- 
cestuia..."

Mommejat: „Ce pot să spun? Ro
minii au fost mai buni. în special 
pe înaintare. Adică, de fapt, tocmai 
pe compartimentul pe care ne con
sideram imbatabili".

Vannier. „Felicit echipa 
pentru această strălucită 
In 
cut 
fost 
ne-a

Bouquet : „Rominii au obținut o 
victorie meritată chiar și la acest 
scor. Consider că echipa noastră n-a 
jucat totdeauna la același nivel, n-a 
avut continuitate în ritm. La 5—8 
trebuia să forțăm mai mult. Și poa
te că scorul final 
Oricum rominii au 
Demian, Stănescu, 
raru și Teofilovici 
mine, cei mai buni jucători din echi
pa adversă.**

V. Moraru — căpitanul echipei 
noastre: „Sîntem nespus de fericiți 
de victoria obținută. Echipa noastră 
a luptat cu toate forțele pentru cu
lorile sportive ale patriei și a reu
șit astfel o performanță care afirmă 
definitiv rugbiul romînesc pe plan 
internațional".

Comentînd meciul de la Bucu
rești, postul francez de radio Monte 
Carlo a transmis: „7 
ria romînilor, care se 
în ce mai mult ca a 
rugbi pe continent".

romînă 
victorie 

ultima vreme n-am mai cunos- 
înfrîngerea. La București, ne-a 
rezervată o mare surpriză, care 
uluit.

ar fi fost altul, 
meritat victoria. 
Marinache, Mo 
au fost, după

Salutăm victo- 
iinpun din ce 
doua forfă în

T. ST.

și-au dovedit din
de spectatori au 

de ieri dimineață 
concursul de dirt- 

pe care îl aștepta- 
două săptăinîni 

„dictată" de 
nefavorabilă). Reuniu- 

la înălțimea așteptărilor, 
putut vedea frumusețea 
care — strămutat de 

vîrfuri de munte (greu

Aproape 20.000 
înfruntat canicula 
oentru a asista la 
track și obstacole 
seră mai bine de 
(este cunoscută amînarea 
către vremea 
nea s-a situat 
Din nou s-a 
acestui sport, 
pe cîmpii și 
accesibile spectatorului) pe stadion—- 
a avut numai de cîștigat. Motoci- ‘ 
cliștii noștri au dovțdit iubitorilor 
spoitului cu motor că sînt reale va
lori, că pot îneînta și ochiul celui 
mai exigent cunoscător al sportului. 
Tehnica lui Hugo Sitzler în parcurge
rea virajelor la dirt-track (un spec
tator de lîngă noi era tentat mereu 
să pună mîna la ochi cînd mașina 
condusă de Sitzler se înscria ca un 
bolid în viraj...), măiestria lui Mihai 
Pop, săriturile spectaculoase execu
tate de Oh. Ion, dîrzenia lui Mircea 
Cernescu, puterea de concentrare do
vedită de Gr. Bereny (care l-a aju
tat să revină pe primul plan din si
tuații aproape pierdute), toate aces
tea și încă multe altele i-au pasio
nat pe spectatori. Poate totul ar fi 
fost și mai frumos dacă organiza
torii (ne întrebăm de ce federația de 
specialitate n-a controlat munca lor?) 
n-ar fi dovedit o regretabilă negli
jență la construirea obstacolelor. Din 
această cauză la categoria 250 cmc 
(a doua probă de obstacole) cursa a 
fost întreruptă după 8-9 ture pentru

Balcaniada de lupte a luat sfîrșit

• min. 4: Barbu, afla t în apro
pierea terenului de țintă francez 
profită dc o greșeală alui Lacroix 
și culcă baiomri. încercarea este 
transformată de Pencta: 5—0
PENTRU R.P.R.

• min. 42: Penciu execută și 
transformă o lovitură de pedeapsă, 
în urma unui ofsaid comis de mai 
mulți jucători francezi: 8—0 PEN-

. TRU R.P.R.
• min. 70: Lacroix 

pe Moncla care 
spațiul nostru de 
este transformată

j PENTRU R.P.R.
• min. 78: Penciu transformă o

îl lansează 
balonul înculcă

țintă. încercarea 
de Vannier: 8—5

lovitură de pedeapsă în urma unui 
ofsaid comis de Crauste : 11—5 
PENTRU R.P.R.

• Arbitrului Silvio Pozzi (Italia) 
care a reușit să țină în mină un 
meci deosebit de dificil, făcînd și 
cu acest prilej dovada competenței 
sale i s-au alintat formațiile:

R.P.R.: Pencta—Barbu, Wusek, 
Irimescu, Sava—Chiriac, C. Stă- 
nescu—Rusu, Demian, Moraru — 
Marinache, Mladin—Teofilovici, Că- 
pușan, Cotter.

FRANȚA: Vannier—Meyer, Bou
quet, Boniface, R a ocoale—Albala- 
dejo, Lacroix — Crauste, Celaya, 
Moncla—Mommejat, Larrue—Bar- 
riere. De Gregorio, Domenech,

Dețî învinsa la Sofia

SOFIA, 5 (prin telefon). In a doua 
întîlnire dintre echipele Levski So
fia și Rapid București, desfășurată 
azi în cadrul semifinalelor „Cupei 
Campionilor Europeni la volei" mas
culin, victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 3—0 (9, 11, 13). Pentru 
finală s-au calificat însă voleibaliștii 
romîni care au punctaveraj mai bun: 
45—20 față de 45—33. Echipa Ra
pid a jucat slab. In schimb Levski 
s-a comportat bine, beneficiind în 
atac de aportul lui Topalov, care ab
sentase în primul joc. Oaspeții au 
resimțit lipsa din formație a lui 
Drăgan — bolnav — și au fost vădit 
incomodați de faptul că întrecerea 
s-a desfășurat în aer liber, pe o căl
dură toridă. Totuși, victoria catego
rică de acum zece zile obliga pe 
voleibaliștii bucureșteni să joace cu 
mai multă însuflețire.

In general, meciul nu a fost spec
taculos, aceasta în mare măsură și 
din cauza arbitrajului foarte sever 
prestat de Kostic (R.P.F. Iugoslavia). 
In primul set, Levski este condusă 
cu 2—0, egalgază și apoi conduce 
cu 11—2. Rapid are o revenire puter
nică și realizează 6 puncte consecu
tive, dar victoria în set revine gaz
delor. Al doilea set este dominat tot 
de voleibaliștii bulgari. Cel mai dis
putat a fost al treilea set.. Rapid a 
condus cu 9—5 (datorită în mare

măsură serviciilor executate de Min- 
cev) dar este egalat la 10. Din nou 
conduce cu 12—10,, dar, Levski. are 
un finiș puternic și cîștigă cu 15—13.

LEVSKI: Asenav. Astaruhov, Alek- 
siev, Ruski, Konstantinov, Topalov 
(Petkov, Doncev).

RAPID: Ponova, Nicolau, Plocon, 
Mincev, Răducanu, Pavel (Muntea- 
nu).

TOMA HRISTOV — corespondent

Nou record republican 
pe 200 m fluture fete: 

Măriuca Rotaru (Rapid): 3:03,0
Sîmbătă 

50 m din 
tului a găzduit un concurs cu partici
parea înotătorilor bucureșteni. Tenta
tiva de record, în cinstea celui de al 
IlI-lea Congres al P.M.R., a înotătoa- 
arei Măriuca Rotaru, Ia 200 m fluture, 
a fost încununată de succes. Ea a par
curs distanța în timpul de 3:03,0, 
ceea ce constituie un nou record al 
țării (senioare, junioare cat. I. și 
a II-a). Vechiul record (3:11,8) data 
de la 10 mai 1959 și aparținea ace
leiași înotătoare.

după-amiază, piscina de 
incinta ștrandului Tinere-

• D. Pîrvulescu — campion balcanic • Echipa R. P. Romîne a 
ocupat locul II

BURGAS 5 (prin telefon de la tri
misul nostru). întrecerile deosebit de 
spectaculoase și pasionante de lupte 
clasice din cadrul Balcaniadei au luat 
sfîrșit sîmbătă. Cei 15.000 de specta
tori au aplaudat frumoasa comporta
re a luptătorilor bulgari și romîni, 
care și-au disputat întîietatea în ma
joritatea categoriilor.

Pe națiuni, echipa R. P. Bulgaria M. ȘULȚ (RPR) 
a ocupat primul loc, fiind urinată de Verfcikov (Gr.) ; 
reprezentativa țării noastre. In urma 
unei decizii care i-a nemulțumit lup
tătorii turci s-au 
după desfășurarea 
tegoria 73 kg.,

Gea mai bună 
luptătorii noștri a 
cu, care a devenit campion balcanic 
la categoria 52 kg. Mențiuni speciale 
merită I. Țăranii și Lazăr Bujor care 
In ultimele dispute au adus — prin 
succesele lor. — echipa reprezentativă 
a țării noastre pe locul 11 în clasa
mentul pe națiuni.

Iată ultimele rezultate:
Cat. 52 kg: D. Pîrvulescu b.p. Vu- 

kov (Iugoslavia). Meciul a fost foarte 
frumos. Ambii au acționat rapid, Pîr
vulescu avînd 
sar puternic.

la lupte clasice
(RPR);.2. Vukov (Iug.): 3. Egibas 
(Turcia) , 4. Moskov (Bulgaria) ; 5. 
Beceri (Albania) ; 6. Galotis (Gre
cia).

Cat. 57 kg : 1.
(Iug.) ; 3. Ilmâz
5. Theodoropolis 
NEA (RPR).

Cat. 62 kg :

Penev (B) ; 2. Dora
(T.) ; 4. Salaku (A):

(O.) ; 6. I. CER-

retras din concurs 
disputelor de la ca-

oomportare dintre 
avut-o D. Pîrvules-

1. Petrov (B) ; 2. 
; 3. Tanieili (T.) ; 4.
5. Răzeși (A.).

1. Iancev (B.) ; 2. 
Martinovici (Iug.); 3. Karabulut (T.); 
4. OH. DUMITRU (RPR) ; 5. Osma
ni (A); 6. Moisidis (G).

'Cat. 73 kg : 1. Horvath (Iug.);_2. 
Petkov
(RPR): . ..
(T.) ; 6. Birbilis (G.).

Cat. 79 kg: 1. Dcbrev
I. ȚARANU (RPR) | 3.
(Iug.) ; 4. Senekman (T.) ; 
zări (A.) ; 6. Asknbas (G.).

Cat. 87 kg: 1. Bimbalov 
GH. POPOVICI (RPR) ; 3.

Cat. 67 kg

(B.) ; 3. V.
4. Deda (A.) j

BULARCA
5. Bairak

(B.): 2. 
Ivcovict 
5. Pla-

(B.); 2. 
Țuțici 

(Iug.): 4. Atli (T.) ; 5. Omorî (A.); 
6. Lizargos (G.).

Cat, grea: 1. Kasapov (B.) 
L. BUJOR (RPR); 3. Stta^v , 

____ _ 4. Tari (T.) ; 5. Pana (A.) ; 6. Zar-
Cat, 57 kg : Penev (Bulgaria) în-: pos (Q)- 

vinge prin tuș pe Dora (Iugoslavia).
Cat. 62 kg: Al. Ștrfț a terminat la R. 

egalitate cu Petrov (Bulgaria). Aces
ta din urmă a devenit campion bal- Turcia 27 p. ; 5, R. P. Albania 16 
canic deoarece la cîntarul 
luptătorul bulgar a fost mai ușor 
cît reprezentantul țării noastre
200 grame;..

Cat. 67 kg: 
pe Martinovici

Cat. 73 kg : 
la puncte (cu 
fața lui Horvath (Iugoslavia).

Cat. 79 kg: I. Țăranu a cîștigat 
în turul III prin tuș în fața lui Iv- 
covici (Iugoslavia), dar a pierdut în 
finală (la puncte) la Dobrev (Bul
garia).

Cat. 87 kg: Bimbalov a cîștigat 
titlul, după ce în turtii III a cîștigat 
prin tuș la Țuțici (Iugoslavia) și în 
finală a terminat la 
Popovici.

Cat. grea: Lazăr 
la egalitate ultimele 
cov (Iugoslavia) și 
sapov (Bulgaria). Acesta, devine cam- 
oion, deoarece în turul III l-a învins 
la puncte pe Stoicov.

Iată clasamentele pe categorii:
LUPTE CLASICE:
Cat. 52 kg: 1. D. PÎRVULESCU

de înfruntat un adver-
\ L».) J 2. 

Stoicev (W.) ;

NAȚIUNI: 1.
.2. R. P. Ro-

p.; 3. Iugoslavia 33 p; 4.

CLASAMENTUL PE
P. Bulgaria 44 p. ; 

mînă 35

oficial, 
de- 
cu

b.p.Iancev (Bulgaria) 
(Iugoslavia).
V. Bularca a pierdut 

concursul arbitrului) în

egalitate cu Gh.

Bujor termină 
meciuri cu Stoi- 

în finală cu Ca-

învia / p. ,
p.; 6. Grecia 13 p.

LUPTE LIBERE
Intreceri’e de lupte libre s-au 

încheiat duminică seara în prezența 
a 25.000 spectatori. Iată campionii pe 
categorii, precum și locurile ocupate 
de sportivii noștri.

'CAT. 52 kg: Dmitrov (B). 
IANCAU (RPR); CAT. 57 kg: Ak- 
bas (T.) ...3. CRISTEA (RPR) ; CAT. 
62 kg: Dagistali (T) ...4. V. 
PESCU; CAT. 67 kg: Velcev (B.) 
...31 JULA (RPR) ; CAT. 73 
Aliev (B.) ...3.
CAT. 79 KG: Garjev 
RINCEA (RPR) ; CAT. 
tov (B.) ...3. BALLO 
GREA: Ahmedov (B.) 
(RPR).

CLASAMENTUL PE NAȚIUNI: 1. 
R.
P-l 
cia

...4.

PO-

KG:
HATHAZI (RPR) ;

(B) ...3. MA-
87 KG: Kos- 
(RPR) : CAT.
...3. CRIȘAN

P. Bulgaria 46 p.; 2. Turcia 42 
3. R. P. Romînă 30 p. ; 4. Gre- 
20,5 p.; 5. Iugoslavia 15,5 p.

V. GODESCU

nou măiestria!
faptul că obstacolele dintre 
(parapetul de 1,5 m) și di 
parapetului mare („valurile" 
desfăcut. ★

Cursele de dirt-track — aș 
am mai spus — au fost pași 
Ele au dovedit că partieipar 
învățat mult de la primele con 
și pînă acum. Iată rezui 
725 cmc: 1. Tr. Macarie (D 
8 p; 2. Mihai Pop (Dinamo) 
3. Tudor Popa (Dinamo) 4 | 
cmc: 1. Ludovic Szabo (D 
8 p; 2. Cr. Dovitz (Dinamo) 
3. E. Seiler (Rapid) 4 p; 35(
1. Oh. Voiculescu (C.C.A.) 8 
N. Dițescu (Metalul) 6 P: 3. . 
zărescu (Rapid) 4 p; 500 ctru 
dale): 1. H. Sitzler (Metalul
2. G. Mormocea (C.C.A.) 6 
afara lui H. Sitz’er s-a mai 
cat ca ttn real talent tînăn 
gător Cristian Dovitz.

In prima cursă de obstacta 
cmc) a plecat în.tîi meta1 
Barbu Predescu. El nu a 
însă multă vreme în fruntea 
a fost întrecut de doi dir 
Ordinea la sosire: 1. Mihai T 
namo); 2. I. Popa (Dinămo^T: 
bu Predescu (Metalul). 
Tr. Macarie (Dinamo) a c 
autoritate cursa de la îî'it, 
la, sfîrșit. Foarte bună a f®>U 
portarea concurenților clasați ț 
rile 2 și 3 — Iosif Popa (E 
și Mihai Dănescu (C.CÎA.). 
cursă — 350 cmc — a dat 1 
luptă îndîrjită între repre; 
C.C.A. — Gh. Ioniță și Gh. 
și dinamovisțul Mircea C 
Pînă la urMK, Cernescu a fo 
gat să cedeze poziția de 1 
păstrată o bună parte din ci 
adversarilor săi care l-au 
tot timpul. Ordinea Ia soțire 
Gh. Ioniță, Gh. Ion, Mircea C

HRISTACHE b

La handbal

Selecționata orașului . 
Schleswig Hollstein 20-17 (

FAGARAȘ 5 (prin telefon 
de spectatori au asistat la 
internațională de handbal, 
opus selecționatei orașului 
echipa Schleswig Hollstein ( 
Victoria a revenit formației 
cu scorul de 20—17 (11 — 1

V. LAZAR cores

Campionatele eurc 
feminine de bas
SOFIA, 5 (pr|n telefon), li 

partidă desfășurată în a Ill 
campionatelor echipa R. P. R 
trebuit să părăsească terenul 
de căitre echipa R.P.F. Iugosl

Scorul final : 59-46 (27-22) 
voarea echipei R.P.F. IugosJs 
marcat: Kalusev'ci 20, Barag; 
dovanovici 16,. Prenevici 2, 
Radenikovici 9 și Pesici 4, 
R.P.F. Iugoslavia, Krauss 11, 
cu 8, Racoviță 13, Predescu z 
8 și Ivanovici 2 pentru R.P.

Iată rezultatele înregistrate 
și duminică în cadrul celor di 
preliminarii:

Seria I : R. Cehoslovacă—1 
lonă 64-49 (19-33); R. P. 
Olanda 55-36 (28-15); R. Cel: 
— Italia 71-40 (35-21); Italia- 
58-42 (27-22); R.P. Bulgaria- 
Poionă 66-45 ( 31-22).

Serta a 11-a: U.R.S.S.—Belj 
(43-18); R.P.F. Iugoslavia—F 
gară 56-50 ( 32-26); R.P. Ur 
Belgia 53-41 (28-16); R.P. 
silavia—R.P. Romînă 59-46 (

întrecerile campionatelor 
continuă luni cu următoarele 
R. Cehoslovacă—Olanda, R.P 
ria—Italia, R. P. Romînă—I 
U.R.S.S.-R. P. Ungară.


