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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVĂ!

Sovietică un detașa- 
al mișcării comuniste 
pildă de slujire plină 

socialismului

poporul romîn și poporul sovietic, so
lii soarelui atotputernic al comunismu
lui și al prieteniei între popoare. Cu 
fefele radiind de o nespusă bucurie, 
cu flori și cu brațele deschise, oamenii 
muncii, Capitala noastră dragă și ală
turi întregul tineret sportiv al patriei 
urează din toată inima, cu căldură : 
BINE AȚI VENIT, SCUMPI OASPEȚI 
SOVIETICI I

i
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Bine nti venit, scumpi oaspeți!
Poporul nostru are marea bucurie de 

a primi ca oaspeți pe membrii dele
gației de partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice în frunte cu tovarășul 

I NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV, prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, eminent 
activist al Partidului Comunist și al sta
tului sovietic.

Poporul romîn 
cățdura inimii pe 
Uniuni Sovietice.

întîmpină cu țoală 
reprezentanții marii 
Mărturie a acestui 

lucru e însăși bucuria nețărmurită cu 
care oamenii muncii, întregul popor, 
Capitala patriei noastre, s-au pregăfit 
să-i primească pe înalfii oaspefi so
vietici, prietenia de nezdruncinat din
tre poporul romîn și sovietic. Tn tre
cutul istoric această prietenie are ră
dăcini adînci. Cimentată prin sîngele 
vărsat de ostașii armate) sovietice si 
fiii poporului romîn în lupta împo
triva fascismului, pentru eliberarea Ro- 
mîniei, prietenia romîno-sovietică s-a 
dezvoltat și mai mult după instaurarea 
regimului democrat-popular în țara 
noastră, întruchipîndu-se în relafiile de 
tip nou, socialist, înîr-o indestructibilă 
alianță și colaborare frățească.

Succesele marii Uniuni Sovietice în 
construirea comunismului însuflețesc pe 
oamenii muncii din țara noastră, care

văd în Uniunea 
menf de frunte 
internafionale, o 
de abnegație a cauzei 
și comunismului. Vizitînd tara noastră, 
scumpii oaspeți sovietici vor avea 
prilejul, de asemenea, să cunoască 
nemijlocit realizările noastre pe dru
mul desăvîrșirii construcfiei socialiste, 
tot ce poporul nostru a înfăptuit prin 
munca lui creatoare — sub conducerea 
Partidului — în cei aproape 18 ani de 
la eliberare.

Intîmpinînd cu cele mai calde sen
timente frăfești delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii Sovietice, 
pe tovarășul Nikita Sergheevici Hruș
ciov, care se bucură în tara noastră 
și în lumea întreagă de un uriaș pres
tigiu și de o înaltă prefuire, poporul 
romîn este pe deplin încredințai că 
vizita delegației de partid și guver
namentale a Uniunii Sovietice va 

constitui o nouă și însemnată contri
buție la dezvoltarea continuă a legă
turilor frăfești dintre cele două țări 
surori, — U.R.S.S. și Republica Popu
lară Romînă — la întărirea unității la
gărului socialist, la cauza păcii în lu
mea întreagă.

Tn această dimineață frumoasă de 
vară Capitala patriei noastre primește 
sărbătorește pe înalfii soli ai priete
niei trainice și de nezdruncinat dintre

Delegația de partid și guvernamentală a U.R.S.S

în frunte cu N. S. Hrușciov a sosit
pe teritoriul R. P. Romine

O COMPETIȚIE FRUMOASA: CAMPIONATELE REPUBLICANE
ȘCOLARE DE ATLETISM

CELE MAI BUNE REZULTATE: ANA BESUAN 12,2 (100 m) SI
25,5 (200 m), LEONTINA FRUNZĂ 2:16,3 (800 m), DORU

BĂDINI 7,00 (LUNGIME)

Duminică 17 iunie, la ora 20,30, a 
sosit pe teritoriul patriei noastre de
legația de partid și guvernamentală 
a Uniunii Sovietice condusă de tova
rășul N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

In drum spre lași, trenul oficial 
este salutat de mii de oameni ai 
muncit

L« ora 21, trenul intră in lași. Clă
direa gării este festiv pavoazată cu 
drapelele de stat ale R. P. Romine 
și Uniunii Sovietice. Pe peron și in 
piața gării se afla o imensă mulțime 
de oameni.

In intimpinarea lui N. S. Hrușciov 
și a membrilor delegației au venit to
varășii : Emil Bodnăraș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
vicepreședinte al Consiliului 
niștri al R. P. Romine, Virgil 
membru supleant al C.C. al 
prim-secretar al Comitetului 
lași al P.M.R., Constantin 
membru al C.C. al P.M.R., ) 
tele Comitetului executiv al 
popular regional lași, Constantin Lă- 
zărescu, membru supleant ai 
P.M.R., șef adjunct de secție 
al P.M.R.. Aurel Mălnășan, 
al ministrului Afacerilor

P.M.R., 
de Mi- 

I Cazacii, 
I P.M.R., 

regional 
Nistor, 

președ m- 
Statului

C.C. al 
la C.C. 
adjunct 

Externe.

Suit prezenți reprezentanți ai organe
lor locale de partid, de stat și ai or
ganizațiilor obștești.

Tovarășul N. S. 
tren împreună 
delegației : 

supleant 
P.C.U.S., 

Central
V.

Hrușciov coboară 
cu ceilalți membri 
V. Grișin, mem- 

Prezidiului C.C.
Consi

lii» 
mem-

V.
al
președintele 

el Sindicatelor
V. Kuznețov,

din 
ai 
bru 
al
irului
U.R.S.S.,
bru al C.C. al P.C.U.S., prim loc
țiitor al ministrului Afacerilor Externe 
al 
al

U.R.S.S., D. A. Kunaev, membru
C.C. al P.C.U.S.. prim-secretar al

(Continuare tn pag. a 4-a)

Campionatele republicane școlare de 
atletism, așa cum a subliniat tn cuvintul 
său la festivitatea de deschidere, tov 
[LIE POPA. director in Ministerul In- 
tăfămintului, au intrat puternic tn tra
diția competițiilor sportive ale elevilor 
noștri, cuprinzi nd an de an un număr 
lot mai mare de oarticipanți și bucu- 
rlndu-se de o popularitate mereu mol 
largă

Ediția din acest an a întrecerilor a 
reunit in cadrul diferitelor etape preli
minare peste 30.000 de elevi și eleve, 
dintre care 723 au fost prezenți la fi 
rudele de pe stadionul Tineretului diu 
Capitală.

'finind seama de numărul mare al 
participaiiților (un adevărat record ai 
competiției), de buna lor pregătire, d» 
entuziasmul tineresc care a domnit pe 
stadion, de organizarea excelentă a în
trecerilor, se poale aprecia că ediția din 
acest au a campionatelor republican» 
școlare a fost cea mai valoroasă de 
pînă acum. Este meritul profesorilor de 
educație fizică, al antrenorilor de atle
tism. al unora din direcțiile școlilor, al 
tuturor celor care au înțeles să pună 
umărul cu entuziasm la popularizarea 
atletismului tn . rindurile elevilor, la de

pistarea ți la pregătirea celor mai tale»- 
tați, a celor mai apți.

Campionatele școlare ale anului 1962 
au evidențiat sumedenie de tineri con
cur crai ale căror rezultate se cuvin a 
fi apreciate cu cele mai frumoase caii 
ficative. In fruntea listei se situează de
sigur tlnăra sprinteră Ana Beșuan (an
trenor ion Arnăutu), dublă campioană 
la 100 m și 200 m, care a realizat de 
ctte două ori 12.2 sec. și respectiv 
25,5 sec. ceea ce reprezintă recorduri de 
juniori și școlare egalate. In continuare 
vom evidenția pe Leentina Frunză (antre
nor Gh. Stânei) pentru frumoasele re
corduri (junioare și școlar) la 800 m— 
2:16,3; Gabriela Rădulescu (prof. EU- 
sab. Stănescu) a obținut și ea un nou 
record la lungime — 5,51 m — la ju
nioare mici; Ion Bniachi (antrenor C. 
Crnia) ciștigător la 800 m — 1:57,4 S‘ 
1.500 m — 3:59,0; Doru Bădini (prof. 
C. Iovănescu) 7,00 m la lungime; Vio
rica Gabor (antrenor Lad. Deak) 2:17,1 
pe 800 m ele.

Asupra acestui frumos concurs vom 
reveni in numărul nostru de marți.

Cupa R.P.R. la fotbal
^Sferturile de finală” ale Cupei R.P.R. 

s-au bucurat de mult interes din partea 
spectatorilor și, ta general, au cores
puns așteptărilor acestora, fumizînd spec
tacole atractive, de 
Ele s-au soldat cu 
tate :

Progresul—Petrolul
Rapid—Metalul Tîrgoviște 3-0 
Steaua—Dinamo Bacău 
St. roșu Brașov—Jiul

(3-3, 3-3).
Normală este victoria Rapidului, aș-
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nivel tehnic bun. 
următoarele rezul-

teptată cea a Progresului. Cele mai bune 
performanțe le-au obținut însă Steaua, 
prin scorul concludent cu care a dispus 
de Dinamo Bacău, și — mai ales — 
Jiul, care a terminat la egalitate, după

prelungiri, cu St. roșu 
meciul, tot la Cluj).

De reținut că orașul 
prezent în semifinale
față de uni din țară (St. roșu sau Jiul).

(și re joacă ser

București va (i 
cu trei echipe.

Ploieșli 3-2 (2-1). 
(20). 

3-1 (3-0). 
Petrila 4-4

Joc foarte bun în prima repriză: 
Progresul-Petrolul 3-2 (2-1)

In cadrul concursului atletic^ 
internațional de la Varșovia^ 
IOLANDA BALAȘ a realizat* 
1,85 m la înălțime - cel maij 
bun rezultat mondial al a-j 
nului. a

(Amănunte ta pag. a 4-a) <

O primă repriză de fotbal excelent, 
desfășurată mai mult în nota de su
perioritate a bucureștenilor, dar cu 
egală contribuție, din partea ambelor 
echipe la reușita spectaculară a jo
cului, și apoi o repriza mai slabă 
calitativ, dar interesantă prin echi-

librttl întrecerii, iată — în cîteva oun 
vi-nte — caracterizarea plăcutei ,,noo 
turne" de ieri, de pe stadionul Re
publicii, în care Progresul a obținut

R. URZICEANU

(Continuare tn pag. a 3-a)

ȘTIINȚA TIMIȘOARA A ÎNTRECUȚ
9ROMEO VILARA

, Start tn finala cursei de 100 m junioare cat, 4

CHEMIE HALLE CU 1-0 (1-0)
TIMIȘOARA 17 (prin telefon). 

IntîlnirCa internațională de fotbal 
Știința Timișoara—Chemie Halle 
(R.D.G.) a atras 10.000 de specta
tori, pe stadionul CFR din locali
tate. Victoria a revenit pe merit 
echipei studențești, cu scorul de 
1—0 (1—0). Dacă înaintarea echi
pei gazdă nu? s-ar fi pripit în finali
zarea acțiunilor,. scorul putea fi mai 
mare. Oaspeții s-au impus printr-un 
spirit de luptă accentuat, dus în 
același tempo pînă la sfîrșit, dar 
uneori au depășit limitele snortivi- 
tății.

J,. Golul Științei a fost înscris în mi

nutul 25 de Georgescu, dintr-un 
penalti acordat în urma unui henț 
în careu al stoperului K. Hoffman.

/Arbitrul Traian Crucean (Arad), 
a qon-dus formațiile :
, ȘTIINȚA; Curcan (Gavrilovici)—• 
GEORGESCU, ȚURCAN, Răcelescu 
— Petescu, Tănase (Botescu)—IGNA, 
R. Lazăr (Șețu), Manolache, Lere- 
ter, MITARU

CHEMIE HALLE: Wilk—UR-
BANCZIK, K, Hoffman, Minnich— 
G. Hoffman, R1 EDEL—SCHIMPF
(Schmidt), Walter (Topf), Stein 
(Okupniak), Lehrmam, Busch. ,

P. VELȚAN, coresgț/



Ion Cosma și formația Dinamo — învingători 
în cea de a Vll-a ediție a „Capei UCECOM11

Pe stadionul Republicii din Capita
lă s-a încheiat ieri, după-amiază, cea 
de a Vll-a ediție a competiției cicliste 
internaționale „Cupa UCECOM". Spre 
surprinderea zecilor de mii de specta
tori, prezenți în tribunele stadionu
lui și chiar spre surprinderea membri
lor caravanei, „duelul" pentru locul I 
dintre Gabriel Moiceanu și Constantin 
Dumitrescu — liderii ultimelor trei 
etape — s-a încheiat cu victoria dina- 
movistului... ION COSMA. Neobișnuit 
pentru competițiile cicliste de lung 
kilometraj a fost atacul decisiv pe 
care l-au lansat alergătorii dinamo- 
viști in ultima etapă ! Ințelegind că va 
fi foarte greu ca, colegul lor de echipă 
Gabriel Moiceanu să tranșeze în favoa
rea sa disputa cu Constantin Dumitres
cu la sprintul final (cei doi se aflau 
la egalitate de timp și după penultima 
etapă !) ei au pus în aplicare o altă 
schemă tactică. Pentru a-1 păcăli pe 
Dumitrescu și pe coechipierii săi, dina- 
moviștii l-au lăsat pe Moiceanu in plu
ton (anulîndu-i astfel șansele la pri
mul loc) și i-au dat drumul mai intii 
lui Șelaru, apoi lui Ziegler și 
ziu lui Ion Cosma. Evadarea 
și astfel grupul fugarilor a 
avans de peste 8 minute care 
lui Cosma victoria finală in 
Dumitrescu continua să-1... 1 
gheze in pluton pe Moiceanu !

Dar să vă... povestim ce s-a întîm- 
plat mai important in ultimele două 
etape ale acestei frumoase competiții. 
Simbătă. cicliștii au parcurs drumul 
dintre Miercurea Ciuc și Brașov (105 
km). Cu 20 km înainte de sosire au 
evadat S. Ariton și L. Moldovan, iar 
după 10 km li s-au alăturat Gh. Vasi- 
lescu, K. Gazda, M. Voinea, S. Atana
sov, Gh. Văsii, Gh. Bădără, D. Man-

teanu și L. Zanoni. Plutonul nu-i mai 
poate ajunge astfel că la sprintul final 
învinge ciclistul polonez Kazimir 
Gazda cronometrat cu 2 h. 31:01.

Din Brașov cicliștii au luat startul 
în ultima etapă, duminică la ora 13.30. 
După cîteva hărțuieli realizate între 
Brașov și Azuga, are loc evadarea de-

LA RELUAREA CAMPIONATULUI REPUBLICAN...
OLIMPIA — ȘTIINȚA BUCUREȘTI

11-9 (5-6)

mai tir- 
a reușit 
luat un 
i-a adus 
timp ce 
suprave-

/on Cosma (Dinamo), clftigătorul celei 
de a Vll-a ediții a „Cupei UCECOM*, 
fact nd turul de onoare fn aplauzele mi
ilor de spectatori prezenfi in tribunele 

stadionului Republicii
cisivă. Pornesc din pluton Iliev și 
Szatmary care trec in această ordine 
la sprintul din Sinaia. După ei pornesc 
polonezii Lande și Chojnatzkay. Ange- 
lescu și Șelaru. Aceștia au la Gura

Campionatul pe echipe al Capitalei
- Simbătă și duminică 6-a desfășurat 
etapa a treia a campionatului pe e- 
chipe mixte din Capitală, fiind pro
gramate ciouă intilniri. In prima. Ști
ința a întrecut la limită, cu scorul 
de 8—7 pe Dinamo. In general, s-au 
obținut rezultate așteptate : Bardan — 
Tiriac 8—10, 1—6, 1-6, Burciu — Dron 
2—6, 6—1, 6—2, 6—1, Rusu — Irimeecu 
4—6, 1—6, Basarab — Rakosi 3—6. 8—6. 
6—2, 5—7, 3—6, Dimache — Ioneocu

Beliei un avans de aproape 4 minute. 
După ieșirea din Cimpina, din pluto
nul urmăritor se desprind Gh. Bădără,
1. Cosma, W. Ziegler, N. Ciumete, K. 
Gazda, Gh. Neagoe și C. Moiceanu. 
Joncțiunea dintre cele două grupuri de 
fugari se face la bariera de la intra
rea in Ploiești, care reținuse primul 
grup de evadați circa 2 minute și care 
s-a ridicat, imediat după unificarea 
celor două grupuri. De aici și pină la 
București, cei 13 alergători își măresc 
continuu avansul. Cu 45 km înainte 
de sosire rămine Angelescu. La intra
rea în Capitală încep atacurile. Primul 
îl lansează Ion Cosma. Apoi, încearcă 
alții. Resfirați pe străzile Bucureștiu- 
lui, cicliștii sosesc pe stadionul Repu
blicii in următoarea ordine :

1. Ion Cosma 4h37:20 (172 km);
2. C. Moiceanu 4h37:21; 3. W. Zie
gler 4. K. Gazda același timp; 5. A. 
Șelaru 4h37:25; 6. Gh Neagoe
4h37:28; 7. N. Ciumete 4h37:31: 8. M. 
Chojnatzkay 4h39:G0; 9. Gh. Bădără; 
10. I. Iiiev același timp: 11. A. Szat- 
mari 4h39:0S: 12. J Linde 4h39:14; 
13 N. Traicov 4h45:23; 14 N. Gri- 
gore același timp; 15. C. Baciu 
4h45:26. Plutonul in care se aflau G. 
Moiceanu și C. Dumitrescu a fost 
marcat cu 4h45:34.

CLASAMENT 
DIVIDUA1: 1. I. 
20h54:11; 2. W .. 
20h55:02: 3. K. Gazda (Start Varșo
via) 20h57:20; 4 C Dumitrescu (O- 
limpia Buc.) 21h00:01; 5. G. Moicea
nu (Dinamo) 21h00:01; 6. Gh. Neagoe 
(Steaua) 2lh00:21; 7. C. Moiceanu 
(OEmpia Buc.) 21h00:37; 8. Gh. Ra
dulescu (Olimpia Buc.) 2lhOl:55; 9. 
L Zanoni (Dinamo) 21h02:34: 10. I. 
Stoica (Steaua) 21h02:41 ECHIPE: 
I. Dinamo București 62h50:23: 2.
Start Varșovia 63h02:58; 3. Olimpia 
Buc. 63h03:36; 4. Steaua 63h06:32; 5. 
Lotul de tineret al R.P.R. 63hC6:37: 
6. Voința 1 63hl8:37; 7. Seotemvri 
SoFa 63h24:13: 8. Voința II 63h27:20; 
9 Flacăra Buc. 63h27:27: 10. Sparta- 
kus Pecs 63h44:32; 11. Olimpia Bra
șov 64h 11:30.

TRAIAN IOANIȚESCU

Cu o echipă nepusă la punct. Ști
ința București a cedat destul de greu 
în fața Olimpiei. Studenții au pierdut 
în urma cîtorva greșeli (ie apărare și 
a unui joc mai energic prestat de 
rugbiștii de la Olimpia.

Jocul, în general, a fost frumos, 
cu multe faze interesante. Cu atît mai 
condamnabile ni se par actele repro
babile ale jucătorului Ceașu (Olim
pia). „susținute" de colegii lui, care 
— după terminarea partidei — a în
ceput să se „răfuiască" cu adversarii 
în timp ce aceștia se îndreptau spre 
cabine. Din păcate, nici jucătorii de 
la Știința n-au dovedit calmul nece
sar răspunzind in același fel partene
rilor de joc. Ce părere au jucătorii 
și antrenorii acestor două formații 
despre „finalul" cu totul ieșit din 
comun al acestei partide care a sub
liniat evident serioase lipsuri în ceea 
ce privește munca educativă a celor 
două echipe. Federația de speciali
tate, ca și cluburile respective au da
toria să analizeze neîntîrziat această 
stare de lucruri și să sancționeze cu 
toată exigența pe cei care se fac 
vinovați de astfel de abateri.

(N. B.)

dominat cu autoritate obligînd pe 
oaspeți la un joc de strictă apărare. 
A arbitrat, cu scăpări. St. Constan- 
tinescu (Buc.)\

S-au remarcat: Drobotă, Constanti- 
nescu (C.S.M.S.), Chiriac și Alexan- 
drescu (Progresul).

Gh. Vasiliu-coresp.

ȘTI1NTA PETROȘENI — METALUL 
BUCUREȘTI 6—0 (3—0)

PETROȘENI, 17 (prin telefon). 
Gazdele au practicat un joc bun și 
au obținut o nouă victorie prețioasă 
intrecind formația bucureșteană Me
talul cu 6—0 (3—0), prin punctele
realizate de Petrache (încercare) și 
FI. Nicolescu (lovitură de picior că
zută). A arbitrat bine N. Galicow- 
schi (București).

ȘTIINTA TIMIȘOARA — DINAMO
0—6 (0—3)

GENERAL — 1N-
I. Cosma (Dinamo)

Ziegler (Dinamo)

• Simbătă după-amiază pe stadio
nul „23 August" echipa Grivița Ro
șie a susținut un meci amical în 
compania formației Steaua, 
echipe au arătat 
joc.

amical
Ambele

o formă bună de

QS,M S. .IAȘI
0—3

— PROGRESUL’ 
(0—0)

IAȘI, 17 (prin
partida C.S.M.S. 

(0—3) nedreptă- 
care a dominat 
mai multe ocazii 

Aceasta, mai

TIMIȘOARA, 17 (prin telefon). 
Jocul dintre formația studenților timi
șoreni și experimentata echipă a di- 
namoviștilor a fost plăcut, de bun 
nivel tehnic. Victoria a revenit pe 
merit dinamoviștilor care au dovedit 
mai multă siguranță în fructificarea 
acțiunilor. Au înscris Naghi (min. 30) 
și Graur (min. 70) — lovituri de 
pedeapsă. Studenții au practicat cel 
mai bun joc al lor dig acest sezon 
însă au ratat cîteva ocazii clare. De 
remarcat jocul bun practicat de Tu- 
țuianu, Dăiciulescu, Dragomir și Pilă 
de la învingători, Iliescu, Rusu și 
Celea de la timișoreni.

Ion loana-coresp.

UNIREA 0-0ȘTIINȚA CLUJ

Pronosportî 8

AȘA ARATĂ O VARIANTA 
CU 12 REZULTATE EXACTE

Sedan

Chemie

I. Selecționata tineret 
(Franța)

II. știința Timișoara 
Halle (R.D.G.)

ni. Progresul — Petrolul (Cupa 
R.P.R.)

IV. Dinamo Bacău — Steaua (Cupa 
R.P.R.)

V. Metalul — Rapid (Cupa R.P.R.)
VI. Jiul — Steagul roșu (Cupa 

R.P.R.)
VII. Vagonul Arad — C.S.O. Timi

șoara
VIII. A.S.M.D.

nul
IX. Foresta — Dinamo Suceava
X. C.F.R. Pașcani — Poiana 

plna
XI. Dinamo Galați — Rapid șanl
XII. Chimia Govora—Dinamo

S. Mare — Corvi-

1-1

l-t

l-t

1-3
•-3

1

1

1

2
2

x

3-0 1

Ambele 
egale de 
joc spec- 
și rezul-

telefon). Rezultatul 
cu care s-a încheiat 
Iași — Progresul 
țește echipa gazdă 
mai mult și a avut
de a rea-liza puncte, 
ales în cea de a doua repriză, după 
ce Progresul a deschis scorul prin 
Chiriac (lovitură de pedeapsă de la , 
40 m). Din acest moment, ieșenii au

CLUJ, 17 (prin telefon), 
echipe au avut perioade 
dominare, au practicat un 
taculos, aplaudat de public
tatul cu care s-a încheiat această par
tidă reflectă just valoarea celor două 
formații.

V. Cacoveanu-cocesp.6—0, 7—5, 6—2, Mariana Ciogoiea — 
Mihaeia Cokeag 6-3, 6-3, Basarab- 
Țiriac 3-6, 4—6, 2—6, Dimache —
Dron 6-4. 6-6. 9-6, 3-6. Horica Bu
toi — Caria Klahre 3—6. 3—6, Bar
dan — Rakaă 6—3, 9—7, 6—4. Burciu — 
Ionescu 6-2, <—3, 6—4, Bardan, Ba- 
sarab — Țîrtac, Rakoai 6-2, 0—6, 0—6, 
4-6, M. Ciogotoa, Bardan — M. Col- 
ceag, Rakosi 6—3, 6—2, Burciu, Dima
che — Dron. Ionescu 6—3, 2-6, 1—6, 
6—3, 6-3, FL Butoi. Dimache — C. 
Klahre, Emanoii 6-2, 6-0.

Cea de a doua intiinire dintre Pro
gresul și Steaua a fost la fel de e- 
chihbrată. dar nu a dat încă un cîș- 
fegător. ea fiind întreruptă la scorul 
de 7—7. De remarcat victoria dublu
lui Bosch. Cristea asupra perechii C. 
Năstase. Mărmureanu, fapt care cin- 
târește greu in balanța scorului din
tre cele două formații. De asemenea, 
evidențiem comportarea frumoasă a 
juniorului Die Năstase. Iată rezulta
tele: 
6-1, 
4-6.
1-6, 
6-2.
Julieta Namian — Eleonora Rcșianu 
8-6. 3-6. 6—3. Cristea — C. Năstase 
4—6, 0—6. 0—6. Fătu — Popovici 0—6,
4— 6, 3—6, Gabriela Velicu — Aeriana 
Pascu 6—1, 6—2, Bosch — D. Viziru 
8—6, 6—2, 6—4, Boaghe — Verone 
3—6, 6 4, 6—1, 6—1, Bosch, Cristea — 
C. Năstase, Mărmureanu 6—4,
5- 7, 7-5, 7—5. Velicu. Fătu - M. Ra
dulescu, I. Năstase, 2—6, 3-6, Boa
ghe, Fătu — Popovici, I. Năstase 5—7, 
3—6, 4—6. Meciul decisiv, cel de du
blu mixt seniori, va avea loc azi de 
la ora 16 pe terenul Progresul.

Bosch — C. Năstase 4—6.
6—0, Boaghe — Popovici
3—6. Jereanu — I. Năstase 
Cristea — D. Viziru 6—4, 
Fă tu — Verone 3—6, 3—6,

6-2,
5- 7, 
0-6,
6- 3, 
0-6.

Icn. la dlrl track METALUL —STEAUA 14-11!
toată căldura sirfocaotă de ieri M. Alexaodrescu (0+1+24-0). I. Cucu 

(1+24-0-4-1), Al. Pop (0+04-0+0); 
Steaua: Gh. Voiculeseu (3-+1+2-J-0), 
R. Jurcă (14-0+-14-3), Fl. Costache 
(04-04-0+0), N. Dițescu (04-0+0+0). 
După punctajul acumulat cele

yi simplu gropi. De asemenea socotim 
că este cam mare numărul „organiza
torilor" mai mari sau... mai mici care 
dau diferite dispoziții contradictorii in 
incinta stadionului. Mai ales că, deși 
sînt atît de mulți și... autoritari, în

Cu 
dimineață tribunele stadionului Unirea 
au fost arhipline. Aceasta atestă dra
gostea de care se bucură viteza pe 
zgură în rindul pasionalilor motoci- 
dismului. Intîinirea Metalul—Steaua ți 
concursul individual au oferit publi
cului faze spectaculoase, dispute pa
sionante și citeva rezultate surpriză. 
Meciul dintre cele două formații frun
tașe în sportul nostru cu motor s-a în
cheiat cu victoria-metalurgișfilor: 14-11. 
Ultima manșă putea însă să aducă 
sportivilor de la Steaua un rezultat de 
egalitate dacă Gh. Voiculeseu n-ar fi că
zut in turnantă. Ocupînd primele două 
locuri ki această ultimă serie echipa 
Steaua ar fi realizat scorul de 13—131 
Oricum însă ambele formații s-au do
vedit valoroase și intr-un viitor meci 
victoria poate reveni oricăreia dintre 
ele. Concursul individual a dat din 
nou cîștig de cauză alergătorului I. 
Sterba. Socotim că el și-a făcut de 
acum „stagiul" pe mașini adaptate și 
că ar putea foarte bine să treacă pe 
o mașină specială.

Clubul sportiv Unirea are maturi
tate în organizarea întrecerilor de 
dirt-track. Credem însă că ar trebui 
să dovedească mai multă grijă în a- 
menajarea turnantelor. Cele citeva că
zături din concursul desfășurat ieri se 
datoresc și faptului că, după desfășura
rea unei serii, în turnante se fac pur

O jază mai palpitantă ca la... fotbal 
interiorul stadionului au pătruns 
copii și diverși cetățeni fără misiuni 
oficiale. In schimb membri ai condu
cerii clubului s-au dovedit foarte 
drastici cu cronicarii sportivi!

lată rezultatele tehnice: 
METALUL — STEAUA 14 — 11;

Metalul: C. Radovici (2+2+1+2),

2-0
l-t

Cîm-

Foc-

Obor 1- 3
2- 0

1
1

1

2
1

Variante depuse aproximativ 180.000.

IN PREAJMA FINALELOR
- • Numeroși sînt tinerii care s-au 
impus cu prilejul actualului campio- 

znat republican. Printre aceștia cităm 
+e Aurel Iliescu (Medgidia) .care, pe 
lingă titlul de cîștigător al fazei de 
zonă îl deține și pe acela, de... cam
pion republican de juniori — ediția 
1962 — la categoria muscă. De a- 
semenea, s-a impus cu tărie „cocoșul" 
Ion Negru din Cimpulung Muscel, 
pe care spectatorii ce vor fi prezenți 
Ia finalele campionatelor îl vor ve
dea la sfirșitul acestei săptămini.

• Ringurile de la patinoarul din 
parcul 23 August și de la stadionul 
Republicii vor fi acoperite cu prelate 
astfel că reuniunile se vor desfășura 
și în caz de ploaie.

• Simbătă la ora 19 va avea loc 
festivitatea de deschidere a finalelor 
iar la ora 19,30 va răsuna primul su
net de gong. Celelalte reuniuni vor 
începe, de asemenea, la ora 19,30.

4-6,

S-a încheiat campionatul de primăvară al echipelor feminine
TRACTORUL BRAȘOV Șl C.S.M. SIBIU SE VOR TNTILNI ÎN FINALĂ

O dată cu disputarea meciurilor de ieri, 
campionatul feminin de primăvară s-a 
încheiat. Acum nu ne mai răntîne de ur
mărit decît partida finală dintre echi
pele clasate pe primul loe în cele două 
serii (C.S.M. Sibiu și Tractorul Bra
șov) care va decide formația cîștigătoare 
a acestei competiții.

Deoarece în seria a 
limpezite încă înainte 
tapei de ieri, C.S.M.
in finală asigurat, a fost firesc ca aten
ția iubitorilor de handbal să fie îndrep
tată spre cele două jocuri de la Bucu
rești, din cadrul seriei I, care erau liotă- 
rltoare în privința desemnării celeilalte

Il-a lucrurile erau 
de disputarea e- 

Sibiu avînd locul

finaliste. In primul meci : Unirea—Trac
torul Brașov, handbalistele oaspe aveau 
nevoie de o victorie, dar bucure șt encele 
le-au opus o dîrză rezistență. Meciul a 
fost egal la început, apoi la reluare s-a 
distanțat Tractorul (5—3), pentru ca 
după alte 10 minute de joc să conducă 
Unirea (7—5). In final, mai atente, ju
cătoarele de la Unirea au învins cu 
9—8 (3—2).

Se părea că Tractorul pierduse șansa 
calificării, deoarece în cea de a doua 
partidă. Rapid—Știința, ultimele aveau 
toate pronosticurile de partea lor. Spre 
surprinderea tuturor Rapid a jucat însă 
foarte bine a condus la un moment dat

cu 5—1 și deși Știința a făcut eforturi 
deosebite, iar feroviarele au slăbit după 
pauză ritmul, tot ele au fost învingă
toare : 8 — 7 (5—4) ! Și astfel, cu un 
golavera j mai bun. Tractorul Brașov s-a 
ealificat în finală ..

♦
ce s-au disputat aceste două 
lotul feminin care va rcprez.cn- 
noastră la campionatul mondial

Dună 
partide, 
ta tara 
a susținut un joc «le antrenament cu e- 
chipa Șc. sportive de elevi nr. 2. In 
această partidă (trei reprize a 20 dc 
minute) au fost folosite 16 jucătoare 
care au manifestat, în general, o formă 
satisfăcătoare.

bune comportări le-au avut: C. Rado
vici — 7 puncte, Gh. Voiculeseu —6 
puncte, R. J ur c ă — 5 puncte, 1. Cucu—- 
4 puncte, M. Alexa ndrescu — 3 puncte. 

Concursul individual s-a încheiat cu 
următoarele rezultate: I. I. Sterba (Uni
rea) 5 puncte (2-J-1-1-2); 2. Petre 
Sică (Unirea) 4 puncte (1+2+1); 3. 
Gh. Canache (Steaua) 3 puncte 
(2-f-l-ț-O); 4. P. Dragomir (Unirea) 
3 puncte (l-f-0-j-2); 5. F. Ionescu 
(Metalul) 3 puncte (O-ț-2-ț-l); 6, Vasi- 
le Gheorghe (Unirea) — 0 punct»

HRISTACHE NAUM

De la I.E.B.S.
Se aduce la cunoștință că s-au pus în 

vînzare bilete pentru 
petiții :

FOTBAL. Rapid —
20.VI., seria 86.

BOX. Campionatele
VI seriile 173 și 174 iar pentru semifinală 
și finală seriile 139 și 140.

HANDBAL. R.P.R. — Danemarca din 
26.VI seria 175.

Biletele se găsesc Ia casele din str. 
Ion Vidu, Agenția Centrală Pronosport, 
Agenția C.C.A. și stadioanele Republicii, 
23 August, Giulești și Dinamo,

următoarele com-

Sedan Franța din



CUPA R. P. R.
Victorie clară la Brașov

C.S.M.S. lași, C.S.M. Cluj, Mureșul Tg. Mureș și Farul Constanta
în semifinalele campionatului republican de juniori

'apid—Metalul Tirgoviște 3-0 (2-0) FINALA ZONEI A III-A
BRAȘOV 17 (prin telefon) Dacă ;i 
Ima repriză ar fi fost tot atit de 
Iputotă ca cea secundă, atunci cei 
Ite 5000 de spectatori care au asis- 
I la acest meci de Cupă, ar fi fost 
I deplin satisfăcuți. Spunem acea- 
I deoarece in repriza intij Rapid 
I a avut in fată un adversar care 
h pună probleme, mai ales că in 
la. 15 Gherghina fi in min. 22 
lorgescu au reușit să fructifice două 
l numeroasele ocazii avute. Astfel 
I in min. 22 Rapid conducea cu 
p. Scorul putea fi mai mare, dar 
precizia șuturilor i-a împiedicat pe 
bidiști să înscrie. Si au avut oca- 
I in min. 35, Năsturescu, in min.

Ozon, min. 42 Neacșu fi min. 43 
hu. De asemenea, portarul Marcu 
f citeva intervenții sigure. In a- 
kstă repriză, Metalul Tirgoviște are 
ar două ocazii pe care Cruțiu fi 
lirifă le ratează.
fn repriza a doua. Metalul — cu 

atac schimbat (Moisescu extremă 
faptă și Lazăr inter) — acționează 
Li insistent pariind la grea incer
te apărarea Rapidului. Metalurgiț-

teaua — Dinamo
3ALAȚI 17 (prin telefon). Meciul 
cupă dintre Steaua și Dinamo Ba- 

i a îtirnit un interes deosebit în lo- 
itate. Aproximativ 20.000 de spec- 
ori au asistat la această întilnire de 
i nivel tehnic, desfășurată intr-o 
ă de perfectă sportivitate.
locul a avut două aspecte diferite, 
prima repriză Steaua a dominat ca- 
oric, marcind trei goluri și ratînd 
e ocazii clare. Fotbaliștii bucureș- 
i au fost aplaudați de spectatori 
îtru jocul lor frumos. In repriza se- 
idă inițiativa a aparținut dinamo- 
tilor, care au dominat net dar nu 
reușit să înscrie decît un singur

lupă ce in min. 11 Dinamo ratează 
jcazie prin Jamaischi, in min. 23 la 
frumoasă combinație între Raksi și 
nstantin ultimul trage în bară de la 
netri. Peste un minut, Voinea îl dri- 
ază pe Lazăr și introduce balonul în 
să, peste portarul Bucur: l-a Cel 
al goilea gol a survenit la o acțiu- 
inițiată de Zavoda II, care a trimis 

ngea lui Voinea; centrul înainta; a 

7 la Cluj prelungirile n au tost sulidcntc:

teagul roșu Brașov-Jiul Petrila 4-4 (3-3, 3-3)

tii obțin cinci comere, dar nu reu
șesc să înscrie deoarece pasează e- 
xagerat de mult (uneori la intimpla- 
re) in dauna trasului la poartă. Din 
min. SO Metalul slăbește alura fi ini- 
fio ti ca trece de partea Rapidului, dar 
din nou Ozon fi Năsturescu rulează 
ocazii favorabile. In min. 86 Ionescu 
reușește să inscrie spectaculos, pecet
luind scorul partidei: 3—0. Victoria 
bucureștenilor e pe deplin meritată. 
Arbitrul A. Galamboș (Baia Mare) a 
condus bine, intervenind prompt, li
neari, la ieșirile nesportive ale jucă
torilor Motrcc, Dungu, Cruț tu și La
zăr.

RAPID: Dungu - GREAVU. Mo- 
troc, MACRI — Neacșu, GHER
GHINA - NĂSTURESCU, Baiint 
(min. 60 IONESCU), Ozon, Georgescu, 
DINU.

METALUL: MARCU - TOMES- 
CU, Prandea, Popescu — NTȚESCU, 
Petrescu — AL Lazăr, Prodanduc 
(min. 46 Moisescu) Cruțiu, NICU- 
LESCU, CHIRIȚA.

C. GRUIA — coresp. regional

Joc Inimos la 6alați 

Bacău 3-1 (3-0) 
pasat lui Mateianu, care de ia 8 metri 
a șutat plasat în colț : 2-0. La o nouă 
acțiune (min. 39) a Iui Zavoda II, 
care a venit în atac, mingea a ajuns 
la Constantin ți acesta a înscris eu 
capul: 3-0. Urmează perioada de do
minare a băcăoanilor, care îri min. 49 
înscriu unicul lor punct: la un cor
ner, Gross reia balonul spre poartă în 
.foarfecă* pe spate, intervine Constan
tin și mingea deviată de interul bucu- 
reștean întră in plasă: 3-1. O mare o- 
cazie a ratat Dinamo Bacău în min. 
71 cînd Ciripoi a tras în bară.

Arbitrul G Nițescu (Sibiu) a con
dus corect formațiile :

STEAUA: Voinescu — Zavoda II. 
COJOCARU. Stajcu — JENEI, CRI- 
ȘAN — RAKSI, Constantin, VOI
NEA, Mateianu, Tătaru.

DINAMO BACAL): Bucur — Gross, 
Lazăr, Cincu — RADULESCU, VA 
TAFU — Sorin Avram. Jamaischi, 
GRAM, Ciripoi (din min. 75 Vorni
cii), Publik.

A. SCHENKMAN - coresp.

FINALA ZONEI I
I

Birlad: C.SMS. IAȘI — DINAMO 
l BACAU 4-2 (3-1).

Juniorii ieșeni au ciștigat datorită 
i jocului mai bun din prima repriză, 

cind au inițiat acțiuni frumoase și 
• au înscris trei goluri prin Ailoaiei 
I (mia 16). Loncovschi (mia 22) și 

Cuperman (min. 45) față de unul 
marcat de băcăoani, prin Zdobi; (min. 
29). în repriza a doua a dominat Di
namo, care a redus din scor prin 
Boboc (min. 73), după ce Avram ra
tase un 11 m în mia 67. In finalul 
partidei, ieșenii au revenit in atac ți 
au marcat prin Loncovschi (min. 87). 
A arbitrat foarte bine G Prelici- 
București. (E. Solomon, coresp.).

FINALA ZONEI A II-A ....... . . ,
Arad: C.S.M. CLUJ — CRIȘANA 

ORADEA 3-2 (0-2).
Joc disputat. în prima repriză oriL 

denii sint mai combativi și profită de 
două greșeli ale apărării adverse, în
scriind prin Pădureanu și Nagy L 
La reluare, GS.M. joacă foarte bine și 
obține victoria prin punctele marcate de 
Banu, Kirner (din 11 m) și Kilia In 
min. 15 jocul a tost întrerupt pentru 
o jumătate de oră din cauza unei ploi

Una din rarele acțiuni ale echipei Minerul C.-Lnng Muscel la poarta Fătu
lui, oprită in ultimă instanță de către portarul echipă canstăufene. Fază din 

meciul de juniori Farul-Minerul (8—1)

Ieri s-au disputat finalele celor pa
tru zooe ale turneului final al cam
pionatului republican de juniori. Iată 
rezultatele de ieri:

Foto: T. Chioreanu
torențiale: Deoarece arbitrul delegat 
nu s-a prezentat meciul a fost condus 
de Gh. Olteanu-București. (St lacob, 
coresp.).

După un Joc indicate, cu mullc ratârl

Selecționata divizionară de tineret— 
Sedan (Franța) 1-2 (0-0)

CONSTANȚA 17 telefon). Me
dal diatre selreți—ii» Aviuonarfl de 
tiaeret *i echipa Sedan, care activează 
in privai categorie a campionatului fran
cez. a Mârâit tm deaacbit interes In lo
calitate.

Echipa Sedan a practicat un joc de
fensiv, dezlăa|auMl atacuri rare, prin 
surprindere. Ia ■auarnlele dificile ale 
partidei, jucătorii francezi s-au apărat 
eu nalt calm, aprmd nenumăratele a- 
lacari ale sekcțivn-itei dc tineret. Jucă
torii francezi au dovedit maturitate in 
joc. experiență, calități care le-au adus, 
de akld. victoria. Dar, după aspectul 
general al partidei, jucătorii romini ar 
fi putut părăsi hsvingăleri terenul. 
Gbergbeli, Năftăaăill ți ia special Mar
ea au ratat ocazii rtt . roata rarului...

In repriza secundă (mm. 57), după 
ce Nedelcu llmorrțte o situație critică, 
francezii deschid scorul. Breny. lansat 
foarte hine de Fadgenzy, înscrie plasat 
(mm. 60). Deal minute mai tirziu echi

Sf. Gheorghe: MUREȘUL TG. MU
REȘ — PETROLUL PLOIEȘTI 3-2 
(2—0, 2—2).

Murețul a dominat în prima repriză, 
înaintarea sa a jucat mai bine și mai 
eficace, înscriind de două ori prin 
Nagy N. (min. 6 și 53). După pauză. 
Petrolul a jucat mai organizat și a 
reușit să reducă handicapul prin Ha- 
raba (min. 70) și apoi să egaleze prin 
Păiș (min. 85). In prelungiri. Petrolul 
domină dar înaintarea ratează două 
ocazii clare. In schimb, Mureșul con
traatacă și în min. 116 inscrie golul 
victoriei prin Borszani. De notat că 
jucătorii Mureșului au protestat la de
ciziile arbitrului Gh. Geangu-Bucu- 
rești, ca și antrenorul echipei ploieș- 
tene G Popescu, care a intrat și pe 
teren. Arbitrajul nesatisfăcător. (Gh. 
Briota și Z. Pop, coresp.).

FINALA ZONEf A IV-A
București: FARUL CONSTANTA — 

MINERUL C. LUNG MUSCEL 8—X 
(3-1).

Net superiori, juniorii echipei con- 
stănțene au ciștigat la scor, calificin- 
du-se astfel peniru semifinalele cam
pionatului. Au marcat: Dragu (min. 
29,51,56,68 și 77), Ologu (min. 7) și 
Manea (min. 42 și 75), respectiv Dra- 
gomir (min. 34).

pa romină ratează prin Codreanu. In min. 
67. oaspeții înscriu al doilea gol prin 
Leberjț, care sutează puternic „la firul 
ierbii” de Ia 18 m. Trei minute mai tir
ziu Leberjț este însă eliminat de pe teren 
pentru al treilea avertisment primit in 
urma jocului pericolos pe care l-a prac
ticat. Singurul gol al echipei romîne a 
fost înscris cu 3 minute înainte de ter
minarea partidei: Ilalagian îl servește 
bine pe Marcu. care înscrie.

Arbitrul I. Chlrițescu (Buc.) a con
dus corect următoarele formațiii

SEDAN: VARINI—Gasparml, MA
RYAN, Jakob—MICH ELLIN. Roubaud— 
Salabert (Stamm), Breny, FULGENZY, 
Chiarelli. Leberg.

SELECȚIONATA DE TINERET: GM' 
fă (Andrei) — JENEI. DAN COE, Ne- 
delcu—Ștefan, Pațcanu—Fircălab. Năf 
tânăilă (Tome}), Marcu, GilERGHELI 
(HALAGIAN), Codreanu.

CORNEL POPA și E. PETRE coresp.

DLUJ 17 (prin telefon). Nu tre
ieră nici 30 de secunde din me- 
1 pentru Cupă Steagul roșu Bra- 
f—Jiul Petrila, desfășurat în ora- 

nostru, și tabela de marcaj indica

rogresul — Petrolul 3-2
(Urmcre din pag. 1)

binemeritată calificare în dauna 
trolului: 3—2 (2—1). Prima parte 
jocului a satisfăcut deplin exigen- 
î publicului : ambele echipe au ju- 
; rapid, au reușit combinații a- 
udate, partida a avut dinamism și 
•sivitate. In această parte a intil- 
ii, Dinulescu a deschis scorul în 
n. 11 din pasa lui Voinea, Dridea I 
egalat îri min. 17 primind o pasă 
iă de la D. Munteanu, iar în min.
Baboie a adus din nou conducerea 

lipei bucureștene, deviind in plasă 
minge degajată de Florea. După 

uză, ritmul jocului slăbește. Iar 
pă ce în min. 60 loniță transformă 
;ur un „11 m.“ (acordat pe drept 
un fault în careu asupra lui Voi

aj, ridicînd scorul la 3—1, partida 
pierde din interes. Petrolul caută 
egaleze, dar nu joacă cu destulă 

wingere și tot ceea ce reușește este 
lucerea handicapului: Dridea 1 în 
n. 84, din centrarea lui Zaharia. 
ibele echipe au ratat mult in acest

Nesatislăcătoare comportarea li- 
:i de fund ploeștene.
Arb. I. Dobrin-Petroșeni a condus 
ie echipele :
PROGRESUL: Mindru-Smărăndes-

II, Caricaș, Soare-IONIȚA. ȘTIR- 
:I-MAFTEUTA, VOINEA, Smărăn- 
;cu I, DINULESCU, BABOIE. 
rtiTROLUL : SFETCU-Neacsu, Fro- 
î. Florea-D. MUNTEANU, ' Tabar- 
i-Zaharia, BADEA, Dridea I, A. 
JNTEANU, Dânăilă.

1—0 pentru formația din valea Jiu
lui. In apropierea liniei de centru 
Zaharia a degajat defectuos, Pavlo- 
vici a interceptat, a pătruns in 
careu și n-a putut fi oprit decît prin- 
tr-un fault. Lovitura de la 11 m a 
fost transformată de Gabor... A fost 
semnalul unei partide care a ținu! 
încordată atenția spectatorilor pînâ 
la fluierul final. S-a jucat deschis, 
cu faze spectaculoase, de un bun 
nivel tehnic.

Egalarea: în minutul 11, cînd 
Necula, după o lovitură de colt in
scrie din apropiere, sub bară. Stea
gul roșu domină în continuare și 
înscrie în min. 17 prin David. Jiul 
revine, egalează prin Gabor (min. 
30) și ia din nou conducerea prin 
golul lui Pavlovici (min. 32). Dar 
echipa din Brașov restabilește echili
brul în min. 35 prin SeredaL Cum 
în repriza a doua nu se mai înscrie, 
scorul este egal (3—3) după 90 de 
minute.

Prima repriză din prelungiri se 
desfășoară calmă, fără vreo acțiune 
mai deosebită. In cea de a doua 
insă, Necula înscrie în min. 108 și 
se părea că meciul a fost jucat. 
Dar, cu trei minute înainte de final, 
Dumitriu înscrie în poarta goală I...

Arbitrul 1. Ritter (Timișoara) a 
condus corect.

STEAGUL ROȘU: Haidu—Zbîr- 
cea, ZAHARIA, Ivăncescu—Filimon 
(Campo), Szlgeti— HAȘOTI, SERE- 
DAI, NECULA, Campo (Meszaroș, 
min. 96), DAVID.

JIUL: bram (ZAHARIA)—Romo- 
șan, TILVESCU, Cazan—FARCAȘ, 

Ciuta—Martinovici (Ghibea, min. 
91), DUM1TR1U, Pavlovici, GABOR, 
Ciornoavă.

Meciul se rejoacă aici, luni la 
aceeași oră.

VICTOR MOREA și ST. TAMAȘ, 
coresp.

înaintea ultimei etape in categoria B

C.S.M.S. Iași, Farul Constanța și Crișana Oradea 
sînt cîștigătoare ale celor trei serii

SERIA I

Ceahlăul P. Neamț—Știința Galați
1-1  (0-0).

C.S.O. Brăila — Prahova Ploiești 
1-1 (1-D-

Dinamo Galați — Rapid Focșani 
1-3 (1-2).

Foresta Fălticeni — Dinamo Suceava 
10(1-0).

Flacăra Moreni—Carpați Sinaia 2-1 
(2-0).

C.S.M.S. lași — St roșie Bacău 4-0 
(2-0).

C.F.R. Pașcani —- Poiana Cimpma 
4-0 (3-0).

CLASAMENTUL

1. C.S.M.S. Iași
2. Poiana Cîmpina
3. Prahova Ploiești
4. Carpați Sina’a
5. C.S.O. Brăila
6. Știința Galați
7. Dinamo Galați
8. Foresta Fălticeni
9. Ceahlăul P. Neamț

10. Rapid Focșani
11. Flacăra Moreni

25
25

12. C.F.R. Pașcani 25
13. Steaua roșie Bacău 25
14. Dinamo Suceava 25

25 16 6 3 65:20 38
25 16 2 7 52:23 34
25 1 12 4 39:29 30
25 13 3 9 5C:49 29
25 8 ie 7 29:30 26
25 li 3 11 35:36 25
25 10 5 10 43:46 25
25 10 5 10 27^5 25
25 9 6 10 29:39 34

7 7 11 31:45 21
6 7 12 29:39 19
8 3 14 31:45 19
5 8 12 22:43 18
7 3 15 31:40 17

ETAPA A XXVI-A (24 iunie) : Di
namo Galați — Carpați Sinaia, Fo
resta Fălticeni — C.S.M.S. Iași, Ra
pid Focșani — C.S.O. Brăila, C.F.R. 
Pașcani — Știința Galați, Poiana Cîm- 
pina — Flacăra Moreni, St. roșie Ba
cău—Ceahlăul P. Neamț, Dinamo Su
ceava — Prahova Ploiești.

SERIA A ll-A

GS.M. Reșița — Știința București 
3-2 (2-1).

Metalul București — Farul Constan
ța o-a

GS.M. Mediaș — Tractorul Brașov 
0-0.

Olimpia București — C.F.R. Roșiori 
1-1 ((0-0).

Portul Constanța — GS.O. Craiova 
3-2 (0-0).

Chimia Făgăraș — C.S.M. Sibiu 2-0 
(1-0).

Chimia Govora — Dinamo Obor 2-0 
(1-0).

CLASAMENTUL

1. Farul Constanța
2. C.S.M. Beșița
3. Dinam* Obor
4. C.S.O. Craiova
5. C.FJC. Roșiori
6. C.SJWL Sibiu
7. Metalul București
1. Chimia Făgăraș
9. Chimia Govora

10. C.S.M. Mediaș
11. Știința București
12. Olimpia București
13. Tractorul Brașov
14. Portul Constanța

25 IC 3 6 58:23 35
25 15 2 8 52:39 32
25 14 3 8 47:38 31
25 10 7 8 37:27 27
25 11 3 11 39:43 25
25 10 5 10 32:37 25
25 10 5 10 34:42 25
25 10 3 12 46:48 23
25 9 7 10 26:31 23
25 8 7 10 23:28 23
25 9 3 13 37:46 21
25 8 5 12 34:43 21
K 7 7 11 31:40 21
25 6 6 13 30:44 18

ETAPA A XXVI-A (24 iunie): C.F R. 
Roșiori — Metalul București, Tracto
rul Brașov — C.S.M. Sibiu, C.S.O. 
Craiova — Farul Constanța, Portul 
Constanța — C.S.M. Reșița, Știința 
București — Chimia Govora, Dinamo 
Obor — C.S.M. Mediaș, Chimia Făgă
raș — Olimpia București.

SERIA A 1H-A

Crișana Oradea—GS.O. Baia Mare
2-1  (0-0).

Vagonul Arad — GS.O. Timișoara
3-0  (0-0).

Mureșul Tg. Mureș — Arieșul Tur
da 1-0 (0-0).

Recolta Cărei — Rapid Tg. Mureș 
0-0.

Ind. Sîrmei C. Turzii—C.F.R. Arad 
3-1 (1-1).

GS.M. Cluj — Crișul Oradea 0-1 
(0-0).

A.S.M.D. Satu Mare — Corvinul 
Hunedoara 2-0 (1-0).

CLASAMENTUL
1. Crișana Oradea
2. Ind. Sîrmei C. T.
3. Mureșul Tg. Mureș
4. C.S.O. Timișoara
5. Vagonul Arad
6. C.S.M. Cluj
7. Arieșul Turda
8. C.S.O. Baia Mare
9. Recolta Cărei

10. Crișul Oradea
11. C.F.R. Arad
12. Rapid Tg. Mures
13. A.S.M.D. Satu Mare
14. Corvinul Hunedoara

25 16 3 6 41:24 35
25 13 6 6 55:26 32
25 13 6 6 46:30 32
25 12 5 8 31:28 29
25 12 4 9 41:28 28
25 10 8 7 32:26 28
25 9 9 7 38:32 27
25 12 3 10 37:40 27
25 8 10 7 31:37 26
25 6 7 12 30:46 19
25 5 8 12 26:36 18
25 6 6 13 23:41 18
25 6 5 14 19:35 17
25 4 6 15 18:39 14

ETAPA A XXVI-A (24 iunie) : Ra
pid Tg. Mureș — A.S.M.D. Satu Mare, 
Crișul Oradea — Ind. Sirmei C. Tur
zii, C.S.O. Timișoara — Mureșul Tg. 
Mureș, Corvinul Hunedoara — Crișa
na Oradea, C.F.R. Arad — C.S.M. 
Cluj, Recolta Cărei — Vagonul Arad, 
C.S.O. Baia Mare — Arieșul Turda.



Delegația de partid și guvernamentală a U.R.S.S. 
în frunte cu N. S. Hrușciov a sosit

Selecționata de natație a Buctireșliului 
a întrecut categoric selecționata Sofiei

pe teritoriul R. P. Romine
(Urmare din pag. 1)

Comitetului Central al Partidului Co
munist din Kazahstan. I. V. Andropov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., șef de 
secție la C.C. ai P.C.U.S., 1. I. Bo- 
diul, membru ai C.C. al PC.U.S., 
prim-secretar ai C.C.. al P.C. din 
R.S.S. Moldovenească, M. S. Sinița, 
membru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului regional Odesa 
al P.C. din Ucraina, R. A. Lldarova, 
președintele Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S.A. Daghestan, E. I. 
Afanasenko, membru supleant al C.C. 
ai P.C.U.S., președintele Consiliului 
de conducere al Asociației de prie
tenie sovieto-romină, ministrul Invă- 
țămintului ai R.S.F.S.R.

Din delegație tace parte și I. K. le
galul, membru al C.C. al P.C.U.S., 
ambasadorul Uniunii Sovietice in R.P. 
Roirnuă care a venit în intimpinarea 
delegației.

O dată cu delegația a sosit și am
basadorul R. P. Romine in Uniunea 
Sovietică, Nicolae Guină,

Membrii delegației sovietice și per-
IUillllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1llinilll1lll!IIIIHIIIIHI1|illlllllllllllhii

T. S. li. A. MOSCOVA A CUCERIT
„CUPA CAMPIONILOR LIROPENI", LA VOLEI

T.S.K.A.— Rapid
MOSCOVA 17 jprîn tete/vn). - 

Meciul retur cl finalei celei de a 
IlI-a ediții a Cupei campionilor eu
ropenii la volei, disputat duminică 
seara Ia Moscova, între Ț.S.K.A. și 
Rapid București, a dat ciștig de cau
ză gazdelor. Echipa masculină cam
pioană a Uniunii Sovietice, terminind 
învingătoare partida cu 3—1 (19—17, 
11—15, 15—10, 15—9), a anulat handica
pul de un set cu care a plecat săp- 
tămîna trecută de la București, reali- 
zînd deci un setaveraj final de 5:4 
favorabil ei. Cu acest setaveraj 
Ț.S.K.A. a cucerit astfel pentru a 
doua oară Cupa campionilor euro- 
peni.

Formația sovietică a jucat bine, 
chiar mai bine decît la București, cu 
sporul firesc de siguranță pe cane 1 
l-a dat evoluția pe teren propriu. 
Ț.S.K.A. își merită deplin victoria, 
datorită și de data aceasta in primul 
rînd activității remarcabile a bloca
jului, care a scos din mină atacul

Brazilia pentru a doua oară consecutiv 
campioană mondială la fotbal

Ieri, la Santiago, a luat sfîrșit cea 
de a VII-a ediție a Campionatului 
mondial de fotbal, cu victoria repre
zentativei Braziliei: 3—1 (1 — 1) cu
selecționata R. S. Cehoslovace. E- 
chipa Braziliei ciștigă pentru a doua 
oară consecutiv Campionatul mondial. 
Locul 3 în această competiție a fost 
ocupat de reprezentativa Chile care 
sîmbătă a întrecut cu 1—0 (0—0) e- 
chipa Iugoslaviei, 
amănunte despre 
tida pentru locul i

Iată acum rfteva 
meciul final și par- 
3;

BRAZILIA - R.
3—1

S. CEHOSLOVACA 
(1-1)

Brazilienii au ciștigat pe merit a- 
ceastă partidă decisivă, avind de 
partea lor două atuuri foarte impor
tante: tehnică excelentă, joc rapid. 
Selecționata R. S. Cehoslovace s-a 
dovedit și de această dată foarte bu
nă în apărare, însă a trebuit să ce
deze de trei ori în fața înaintării bra
ziliene. Scorul a fost deschis în min. 
15 de Masopust care, trecut la înain
tare, primește o pasă de la Kadraba 
și înscrie: 1—0 pentru Cehoslovacia. 
Numai după două minute însă, A- 
marildo aduce egalarea : 1—1. In a- 
ceastă repriză contraatacurile echipei 
cehoslovace sînt foarte periculoase și 
de două ori — Scherer și Jelinek — 
trimit mingea în bară. In repriza se
cundă Zito (min. 67) și Vava (min. 
79) înscriu alte două goluri, selecțio
nata Braziliei obținlnd o victorie me
ritată.

Arbitrul sovietic N. Latîșev a con
dus următoarele echipe :

Brazilia: Gilmar — D. Santos, 
Mauro, N. Santos — Zito, Zozimo — 

soaoe'e venite în intimpinare se salu
tă cu multă căMură. Răsună puternice 
ovații pentru prietenia dintre poporul 
romin și poporul sovietic.

Pe peron a fost aliniată o companie 
de onoare și s-au intonat imnurile de 
stat ale Uniunii Sovietice și R.P. Ro
mine.

Oaspeții și persoanele venite in in
timpinare urcă in tribuna din piața gă
rii.

Iau cuvinlul tovarășii Emil Rodnăraș 
și Nikita Sergbeesici Hrușciov.

Cuvintările sint subliniate cu pu
ternice apiauze. Cei prezențj ovațio
nează indelung pentru Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, pentru Parti
dul Muncitoresc Romin. pentru ma
rea prietenie dintre cele două po
poare.

La ora 21,30 scurta ședere la lași 
a luat sfirșiL Trenul se pune în miș
care îndrepțindu-se spre București De 
la fereastra vagonului tovarășul Hruș
ciov și ceilalți membri ai delegației 
răspund saluturilor călduroase ale ie
șenilor.
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București 5-1
nostru. S-au evidențiat de la învin
gători îndeosebi Cesnokov, Mondzo- 
levsfcr și Fasabov.

Echipa noastră s-a comportat în an- I 
samblu mai bine decît in jocul de 
la București. In setul I, in care am 
condus tot timpul pină la 14—10, am 
fost egalați și apoi a trebuit să ega- j 
lăm noi ja 15, am condus cu 15—15 
și cu 17—16. Iar in setul ultim am 
condus cu 9—6, am fost egalați și 
am rămas la 9. Scăderea generală a 
echipei noastre: jucătorii nu au in
sistat. au au găsit resursele nece
sare pentru a insista suficient in fi
nal uri le de set, aclioniad timid, fără 
a-și asuma cu hotărire răspunderea 
în atac. In plus, serviciile noastre 
n-au reușit să îngreuneze primirea I 
lor de către voleibaliștii sovietici. .

A arbitrat Jozsef Lajos (R. P. Un
gară).

ȘTEFAN ROMAN
maestru emerit al sportului, 

antrenorul echipei Rapid București

Garrincha, Didi, Vava, Amarildo. Za- 
gallo.

R. S. Cehoslovacă: Schroif — Tî- 
chy, Populhar, Novak — Pluskal, 
Masopust — Pospichal. Scherer, Ka- 
draba, Kvasnak, Jelinek.

CHILE — IUGOSLAVIA 1—0 (0—0)

După cum transmit corespondenții 
de presă, chilienii au meritat victoria. 
Ei au dominat autoritar in prima re
priză, au jucat mai tehnic, au fost tot
deauna primii la balon și ocaziile de 
gol au fost mai multe de partea lor. 
In minutul 3 stoperul echipei iugosla
ve, Markovici, a salvat de pe linia por
ții un goi gata făcut. Chilienii încep 
repriza a dona handicapați de acciden
tarea interului dreapta Toro. Cu toate 
acestea ei păstrează inițiativa și tot
odată schimbă tactica, jucînd pe ex
treme și nu pe tripletă ca în prima re
priză, reușind astfel să pătrundă în 
continuare spre poarta lui Soskici. Dări 
șuturile lor au fost sau imprecise sau 
prea slabe. 1

• Federația maghiară de șah a 
alcătuit echipa reprezentativă a țării 

Jocui s-a înviorat de-abia în ultimele 1 care va intîlni săptămina aceasta la 
10 minute, cînd fiecare echipă a căutat A Budapesta selecționata R. P. Ro
șă decidă in favoarea sa soarta parti-xmine. EcJlipa cuprinde pe jucătorii 
dei. SBarcza, Lengyel, Haag, Bilek, Kluger,

Mai sint două minute de joc. Leonel jDely, Pogats, Szollosi, Filep, Honfi, 
Sanchez driblează doi fundași iugo-A precum și pe jucătoarele Karakas, 
slavi, însă trage pe lîngă bară. ApoiJ Honfine și Bilekne 
este riadul lui Sekularac să rateze șu-\ • Marele maestru sovietic Tigran 
tind peste poartă de la 10 metri. Me-C Petrosian este noul lider al turneului 
ciul se termină însă cu o adevărată^candidaților la titlul mondial de șah. 
lovitură de teatru. Cînd mai rămăsese-< în runda a 23-a, Petrosian a ciștigat 
ră 20 de secunde de joc, Cruz pasează}.la Korcinoi, Gheller, cu negrele, a 
lui Rojas la centrul terenului, acestaCpierdut la Fischer, iar Benko a re- 
înaintează pe direcția porții și de laCmfețt țu Filip.1 Af fost amitiată par- 
20 de metri de poarta lui Soskici ex- ■ tiaji. rKexes.-Tal.
• - R • □ .

SOFIA, 17 (prin telefon). Sîmbătă și 
duminică s-au desfășurat în parcul 
Diana întrecerile celei de a patra ediții 
a întâlnirii de înot, sărituri și polo 
dintre selecționatele orașelor București 
și Sofia. Probele au fost dominate de 
sportivii romini .care au ciștigat cate
goric. Iată ciștigătorii probelor : MAS
CULIN : 100 m bras: 1. Schmaltzer 
(București) 1:17,7; 400 m. liber: 1. Voicu 
(B) 4:46,7; 100 m spate: 1. Caminschi (B) 
1:08,0; 100 m fluture: 1. Popescu (B) 
1:06.1 ; 4x200 m liber: 1. București 
(Nagy, Oăprărescu, Voicu, Caminschi) 
9:21,7; 100 m liber: 1. Popov (Sofia) 
59.0 ; 200 m braa : 1. Schmaltzer 2:51,5; 
200 m fluture: 1. Popescu 2:33,8 ; 
1500 m liber: 1. Nagy 19:59,9 ; 4x100 m 
mixt: 1. București (Caminschi, Schmal- 
tzer, Popescu, Voicu) 4:34,0; Punctaj

Meciuri viu disputate in dubla înlllnirc la pol
R. P. Romină-R. P. llngară

Oaspeții au ciștigat ambele Jocuri, cu același scor: 3-2
Uf! Tare greu e să scoți o vic

torie in fața rominilor, părea să 
spună la sfirșitul jocului unul dintre 
jucătorii maghiari in timp ce-și stor
cea cascheta. Toți ceilalți componenți 
ai valoroasei formații maghiare răsu- 
flau ușurați după încleștata luptă pe 
care o purtaseră pină-n ultima secun
dă a meciului. La ci ți va metri de po- 
joistii maghiari, jucătorii noștri, obo
siți și ei, priveau tăcuți. în jur, aș- 
teprind parcă cuvinte de consolare. 
In special Firotu. care-și simțea pe 
umeri și mai grea povara infringe- 
rii prin ratarea acțiunii de superiori
tate numerică. în ultimele secunde de 
joc. Greșind ținta, șutul contraindicat 
(Zahan, cel mai bun finalizator al e- 
c.hipei, era liber lingă el) și, apoi, 
imprecis expediat de Firoiu. n-a pu
tut modifica scorul de 3—2 (1—0, 1—2,
1— 0. 0-0) pentru R.P.U.

Ne-ar fi bucurat, firește, evitarea 
înfringerii. dar și așa — la scorul de
2— 3 — ne c'eclarâm in parte satisfă
cut: 6e comportarea echipei. Pentru 
că toți componenții ei, in dorința de 
a ‘ se reabilita după insuccesul de la 
Belgrad, s-au străduit și, într-o bună 
măsură, au reușit să ducă jocul de 
la egal cu puternica reprezentativă a 
R. P. Ungare, echipa nr. 1 a anului

Conștienți de valoarea adversaru
lui, jucătorii noștri au abordat par
tida de sîmbătă oarecum timorați.

pediază un șut, nu prea puternic, la 
firul ierbii. Portarul iugoslav se pre
gătea să oprească fără dificultate a- 
ceastă minge, dar stoperul Markovici, 
intervenind in traiectorie, a deviat ba
lonul care a pătruns in colțul din stin
gă, în ting) ce Soskici plonjase pe 
dreapta. Imediat după acest gol publi
cul și fotografii au invadat terenul și 
Fartida a fost întreruptă citeva clipe.
ugoslavii au pus mingea la centru și 

in același moment arbitrul a fluierat 
sfîrșîtnl meciului.

CHILE: Godoy — Cruz, R. Sanchez, 
Rodriguez — Contreras. Rojas — Ra
mirez, Toro, Campos, Tobar, L. San
chez.

R.P.F IUGOSLAVIA : Soskici — 
Durkovici, Markovici, Svinarevici — 
Popovici, Radakovici — Kovacevici, 
Sekularac, Jerkovici, Galici, Skoblar.

Arbitru: Gardezabal (Spania).

pe echipe : București—Sofia 64—34. FE
MININ : 100 m spate: 1. Trohani (B) 
1.19,9; 100 m liber: 1. Ungur (B)
1:10,9 ; 200 m bras : 1. Iordan (B) 3:02,6, 
4x100 m mixt: 1. București (Trohani, Ro
tam, Iordan, Ungur) 5:28,7 ; 400 m li
ber: 1. Balaban 5:34,7; 100 m fluture: 
1. Rotaru 1:19,0 ; 100 m bras : 1. Iordan 
1:26,2 ; 4x100 m liber: 1. București 
(Trohani, Balaban, Rotaru, Ungur) 
4:48,2 ; Punctaj pe echipe : București— 
Sofia 59—28. Clasament general la înot: 
București-Sofia 123—62. Sărituri de la 
trambulină (3 m), masculin: 1. Banu 
(B) 143,21, feminin; 1. Negulescu (B) 
105,72. La polo, sîmbătă; București- 
Sofia 3-2 (0-0, 1—0, 2-1, 0-1) ; dumi
nică : București-Sofia 4—2 (1—0, 1—1, 
1—0, 1-1). ,

TOMA HRISTOV

S-a văzut aceasta în lipsa de adresă 
a paselor, in încercările timide de in
filtrare în zona tie apărare adversă. 
Și ca urmare a acestui mod de a ac
ționa, oaspeții conduceau, la începu
tul reprizei a Il-a, cu 2—0, demons- 
trînd, totodată, marea lor pricepere 
de a concretiza aproape orice ocazie. 
La 0—2. jucătorii noștri se scutură 
parcă din amorțeală și încearcă pă
trunderi mai curajoase. Grințescu (din 
pasa lui Firoiu) și apoi Firoiu (din 
4 m) punctează revirimentul echipei 
înscriind 2 goluri, care restabilesc e

Fază din primul joc dintre echipele R. P. Romine

chilibrul. Grijuliu cu soarta formației 
sale, antrenorul maghiar Laki Ka- 
roli, păstrează pînă la sfîrșit „7-le“ 
de bază. In repriza a III-a, meciul se 
«desfășoară cu atacuri ratate de o parte 
și de alta. Notăm o intercepție splen
didă făcută ele Zahan, în apropierea 
porții sale, urmată de o cursă și un 
șut puternic, jos, la colț, pe care 
Boroș îl apără. N-am marcat noi, vor 
reuși insă, oaspeții să înscrie, prin 
Karpatî, cu 10 secunde înainte de 
sfirșitul reprizei.

In ultima parte a meciului, adver
sarul, în dorința de a menține rezul
tatul, desfășoară un joc prudent, po
zițional, „ținînd“ mingea la centru. 
UHimete 42 de secunde, cînd se pe
trece eliminarea lui Gyarmati, sînt 
de mare tensiune. Egalarea pare de 
neinlăturat, dar după cum am mai 
spus, Firoiu se pripește trimițînd1 
„peste", în loc să paseze lui Zahan, 
aflat în jx>ziție clară de șut.

Arbitrul dr VI. Polic (R.P.F.I.) a

• Cunoscutul halterofil maghiar 
Imre Foldi (cat. pană) a stabilit un 
nou record mondial la stilul „împins" 
cu un rezultat de 124 kg. Recordul 
mondial anterior era de 123,500 kg și 
aparținea, de asemenea, lui Foldi.
• Cu prilejul unui concurs de atle

tism desfășurat la Pekin, Ni Chih-ciu 
a stabilit un nou record al R. P. Chi
neze la săritura în înălțime cu o per
formanță de 2,17 m. Vechiul record 
era de 2,11 m și aparținea aceluiași 
atlet.

lOtANDA BAL’AȘ
l, 85 m la înălțim
VARȘOVIA 17 (prin telefon). Al 

din 12 țări au luat parte la ediția I 
acest an a tradiționalului concurs id 
național ,,Memorialul Kusocinski44. I 
excepția 1 olandei Balaș care a cîștl 
cu ușurință săritura în înălțime cu 1
m. ceilalți trei reprezentanți ai noștri 
avut o comportare foarte modestă,! 
mult sub posibilitățile lor obișnil 
Astfel, Lia Manoliu s-a clasat pe 11 
5 la aruncarea discului (49.54 m), I 
tan Vamoș pe locul 8 la 1.500 m (3:41 
iar Sorin loan a fost al 10-lea la tr 
(15,09 m).

Cele mai bune rezultate ale concul 
lui au fost înregistrate la : BARBA] 
100 m: Foik (R.P.P.) 10.3 ; 200 I 
Zielinski (R.P.P.) 20,8 ; 3.000 m: j 
(Franța) 7:59,6; lungime: VauJ 
(U.R.S.S.) 7,86; triplu: Malcherd
(R.P.P.) 16,23; prăjină: Kosj
(Fini.) 4,60; disc: PiatkoTvski (R.P 
59,62; suliță: Lusis (U.R.S.S.) 821 
FEMEI: lungime: Kreszinska (R.P 
6,24; disc: Kontsek (R.P.U.) 5fl 

condus foarte bine. R. P. Romii 
Ștefănescu (Chețan), Firoiu, Zati 
Grințescu, Szabo, Culineac, Kron] 
R. P. Ungară: Boroș, Mayer, Gj| 
mati, Markovits, Kanizsa, Ddmd 
Karpatl.

★ V
Și meciul aj doilea dintre reprel 

tative'e de polo ale R.P. Romine 
R.P. Ungare s-a încheiat cu vicii 
oaspeților, la același scor ca și] 
prima partidă: 3—2. Jocul a fost ]

și R. P. Un> 
Foto : C. Tudor
De astă dată, 
la scor a fost

nou viu disputat, 
parcurs, avantajul 
partea echipei noastre, care a con 
cu 1—0 și apoi cu 2—1. Finalul 
partidă a aparținut echipei R.P.U. 
situația de 2—2, Kanizsa, scăpat 
sub supravegherea lui Culineac, a 
scris golul victorios, stabilind scz 
final la 3—2 (0—0 2—2, 0—0, 1- 
Punctele au fost marcate, în ord 
de Kroner, Felkai, Culineac, Felka 
Kanizsa.

G. NICOLAESCI

Valeri Brumei: 2:20 m la inălți
în cadrul unui concurs atletic, d 

fășurat la Kiev, renumitul spot 
sovietic Vaiieri Brumei a realizat 
proba de săritură în înălțime peri 
manța de 2,20 m, cel mai bun rei 
tat mondial din anul acesta.

• După etan transmite ager 
A.D.N., in meciul retur desfășurat 
Varșovia, echipa feminină de hai 
bal în 7 a R. F. Germane a între 
cu scorul de 10—6 (5—3) ech 
R. D. Germane, calificîndu-se pen 
campionatul mondial de la Bucure 
In primul meci, victoria • reven 
echipei R. D. Germane cu 4—2.

• In prima zi a meciului interi 
tional de natație dintre echipele R. 
Germane și Angliei, inotătoarea Dia 
Wilkinson a egalat recordul eu 
pean în proba de 100 m liber fei 
nin cu timpul de 1:02,5. Recordul 
parține lui Madarasz (R. P. Ungar

st '■ !:' ■ • ' 7“ . ■
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