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Marelejnrting al oamenilor muncii din Capitală
Semnarea Comunicatului cu privire 

ia vizita de prietenie făcută în R. P. Romînă 
de către delegația de partid 

și guvernamentală a Uniunii Sovietice

Mina in mină, tovarășii IV. S. Hrușciov, Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe Maurer răspund aclamațiilor 
furtunoase ale participanților la miting

salutat călduros

oameni ai muri
și terenul sta- 

sărbătorește. De 
drapele de

Pe stadionul Republicii din Ca
pitală a avut loc duminică după- 
a^iază un grandios miting con- 
•Rrat vizitei în țara noastră a de
legației de partid și guvernamentale 
a Uniunii Sovietice.

Pe traseul străbătut de coloana 
oficială de mașini pînă la stadion mii 
de bucureșteni au 
pe oaspeți.

Zeci de mii de 
cii umplu tribunele 
dionului împodobit
jur împrejur flutură 
stat ale celor două țări și steaguri 
roșii ale partidului. In fața tribu
nei centrale se află portretele cla
sicilor comunismului — Marx, 
Engels, Lenin. De o parte și de alta 
sînt portretele tovarășilor N. S. 
Hrușciov și Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Pe mari pancarte sînt înscrise, în 
limbile rusă și romînă, lozincile: 
„Slavă gloriosului popor sovietic 
constructor al comunismului". „Să 
înflorească în veci prietenia romîno- 
sovietică", „Trăiască unitatea in
destructibilă a lagărului socialist sub 
steagul invincibil al marxism-leninis- 
miilui**, „Trăiască pacea, prietenia 
și colaborarea între popoare".

Sportivi în tricouri roșii așezați 
In tribune alcătuiesc inițialele uriașe 
R.P.R.—U.R.S.S.

In tribuna oficială sînt prezenți 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor centrale, 
organizațiilor obștești, ai organelor 
looale de partid și de stat, acade- 
•micieni și alți oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofițeri 
superiori ai forțelor noastre armate, 
precum și ziariști romîni și străini.

Sînt de față șefi 
plomatice acreditați

Ora 16,30. Sosesc 
Hrușciov și ceilalți
legației sovietice, împreună cu 
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ni-

ai misiunilor di- 
în R.P. Romînă; 
tovarășul N. S. 
membri ai de- 

to-

colac Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Alexandru Moghio
roș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihail 
Dalea, Alexandru Bîrlădeanu. Zecile 
de mii de participanți la miting — 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
fabricile și uzinele bucureștene, con
structori, intelectuali, studenți — îi 
întîmpină cu urale furtunoase și 
ovații îndelungate, fluturînd stegu- 
lețe, baticuri și flori.

Peste întregul stadion domnește 
aceeași atmosferă de puternic entu
ziasm cu care au fost primiți oaspeții 
sovietici pretutindeni în cursul vi
zitei lor în țara noastră.

Se intonează imnurile de stat ale 
Uniunii Sovietice și R.P. Romîne.

Mitingul este deschis de tovarășul 
Florian Dănălache, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comite
tului orășenesc București al P.M.R.

Rostesc cuvîntări de salut tova
rășii : Antonache Hristache, maistru 
forjor la Uzinele „23 August", Li
liana Ionescu, studentă la Univer
sitatea din București, Athanase Joja, 
președintele Academiei R.P. Romîne.

Iau apoi cuvîntul tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și N. S. Hrușciov.

Cuvîntările, ascultate cu mare aten
ție, sînt primite cu o uriașă însu
flețire. In repetate rînduri ele sînt 
subliniate de aplauze, ovații și urale 
puternice. Răsună chemări în cinstea 
marii prietenii romîno-sovietice, a 
gloriosului Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice, a Partidului Muncitoresc 
Romîn, conducătorul iubit al poporu
lui nostru, pentru pace și prietenie 
între popoare. Zeci de mii de gla
suri scandează „R.P.R.—U.R.S.S," ; 
„P.M.R.—P.C.U.S.".

In aplauzele entuziaste ale partici
panților, tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și N. S. Hrușciov își string 
călduros mîinile.-

Mină în mină, 
Gheorghiu-Dej, 
Hrușciov. și Ion

răspund cordial aclamațiilor furtunoa
se ale mulțimii, care se prelungesc 
minute în șir.

Marele miting a constituit o pu
ternică manifestare a legăturilor de 
prietenie de nezdruncinat ce unesc Re
publica Populară Romînă și Uniunea 
Sovietică, partidele marxist-leniniste 
și popoarele celor două țări în lupta 
comună pentru triumfal socialismului) 
și comunismului, pentru apărarea păcii.

întreaga desfășurare a mitingului 
a fost transmisă prin posturile noas
tre de radio și televiziune.

și Sorin loan (15,61 m

cea mai va-

tovarășii Gheorghe 
Nikita Sergheevici

Gheorghe Maurer

PRAGA 24 (prin telefon). — Pe 
stadionul Strahov din capitala R. S. 
Cehoslovace s-au desfășurat timp de 
două zile întrecerile tradiționalului 
concurs atletic international „Memo
rialul Rosicky". Cel mai valoros re
zultat al actualei ediții a competiției 
a fost realizat de recordmana mon
dială Iolanda Ba,laș, care a trecut cu 
ușurință peste ștacheta înălțată la 
1,87 m. După 1.84 m și de două ori 
1,85 m cit a obținut în acest sezon, 
Iolanda a realizat acum
loroasă performanță mondială apro- 
piindu-se tot mai mult' de recordul 
lumii (1,91 m).

Reprezentantul țării noastre Sorin 
loan s-a revanșat după insuccesul 
de la Varșovia realizing 15,61 m la 
triplu salt, rezultat cu care s-a cla
sat pe primul loc.

Iată cîteva din performanțele în
registrate : BARBAȚI : 100 m : Antao 
(Kenia) 10,3 ; ...6. A. Stamatescu
(R.P.R.) 10.6 — rec. personal ; 400 m: 
Trousil (R.S.C.) 46,9 ; 1.500 m: Kla- 
ban (Austria) 3:52,1 ; 3.000 m. obst. : 
Zhanal (R.S.C.) 8:55,2 ; 5.000 m: Ju- 
rek (R.S.C.) 14:03,4 ; lungime : Bon
darenko (U.R.S.S.) 7,65 ; înălțime : 
Tibus (R.S.C.) și E. Ducu (R.P.R.) 
2,01 ; prăjină : Tomasek (R.S.C.) 4,50; 
greutate : Skobla (R.S.C.) 17,79 ; disc :

I VI. Trușenev (U.R.S.S.) 57,10 ; suliță: 
Kulcsar (R.P.U.) 73,94 ; femei: 100 rn;

La 24 iunie, la Palatul R. P. Romîne, a avut loc semnarea Comunican
tului cu privire la vizita de prietenie făcută în R. P. Romînă de către de-» 
legafia de partid și guvernamentală a Uniunii Sovietice.

Comunicatul a fost semnat de tovarășul GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Sfat al R. P. Ro
mine, și de tovarășul N. S. HRUȘCIOV, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.,1 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

La semnarea Comunicatului, au fost de față :
Din partea romînă, tovarășii : Ion Gheorghe Maiurer, Gheorghe A» 

posfol. Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, A» 
lexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihail Dalea, Alexandru Bîrlădeanu. Gheorghe 
Gaston Marin, membru al C.C. al P.M.R., președintele Comitetului de Sfat 
al Planificării, Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe, Nicolae Guină, 
membru al C.C. al P.M.R., ambasadorul R. P. Romîne la Moscova, membri 
ai C.C. al P.M.R., miniștri.

Din parlea sovietică, membrii delegației de partid și guvernamentale 
a Uniunii Sovietice, tovarășii : V. V. Grișin, membru supleant al Prezidiului
C. C. al P.C.U.S., președintele Consiliului Central al Sindicatelor, V. V. Kuzne- 
țov, membru al C.C. al P.C.U.S., prim locțiitor al ministrului afacerilor externe,
D. A. Kunaev, membru al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Kazahstan, I. V. Andropov, membru al C.C. 
al P.C.U.S., șef de secție la C.C. al P.C.U.S., I. I. Bodiul, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din R.S.S. 
Moldovenească, M. S. Srnița, membru al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al 
Comitetului Regional Odesa al Partidului Comunist din Ucraina, R. A. Elda- 
rova, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.A. Daghestan, E. I. 
Afanasenko, membru supleant al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului da 
conducere al Asociației de prietenie sovieto-romîne, ministrul învăfămîntufui 
al R.S.F.S.R., I. K. Jegalin, membru al C.C. al P.C.U.S., ambasadorul Uniunii 
Sovietice în R. P. Romînă, precum și membri ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.

(Agerpret)

0 frumoasă victorie a tinerilor noștri fotbaliști

R. P. Romînă—R. P. Polonă 1-0 (0-0)
RZESZOW, 24 (prin telefon). Me

ciul dintre reprezentativele de ti
neret ale R.P. Polone și R.P. Romîne 
a suscitat un viu interes în locali
tate. A fost o întîlnire disputată, de

Scelkanova (U.R.S.S.) 12,0; 400 m:
Kralickova (R.S.C.) 56,4 — nou re
cord ; 800 m : Sasvari (R.P.U.) 2:11,1; 
80 mg : Koșeleva (U.R.S.S.) 11,0; 
greutate : T. Press (U.R.S.S.) 17,09 ; 
disc: T. Press 55,67 ; ...L. Manoliu 
(R.P.R.) 51,67.

un bun nivel tehnic și oare a con
semnat, în final, victoria tinerilor 
noștri fotbaliști : 1—0 (0—0).

Jocul a început într-o alură sus
ținută, cu atacuri frumos concepute 
de ambele părți. Polonezii au aliniat 
o formație bine pregătită sub raport 
tehnic și fizic mai ales, care a im
pus jucătorilor noștri un ritm de
bordant. Interul dreapta Sykta și 
centru atacant Apostel, în special, 
sînt destul de des în situația de a 
deschide scorul. Apărarea echipei 
romîne este însă, atentă și clarifică 
lucrurile de fiecare dată. In această 
primă parte a întîlnirii, echipa ro
mînă are o frumoasă ocazie 
deschide scorul (min. 12), 
Marcu, al cărui șut „șterge"

(Continuare în pag. a 4-a)

de a 
prin 
bara

Un remarcabil succes al șahiștilor noștri

R. P. Romînă-R. P. Ungară 13‘2-10^
Ciocîltea-Barcza 1V1-V1

Vineri, sîmbătă și duminică a avut Margareta Perevoznic, învingătoare ca 
loc la Budapesta întîlnirea de șah pe 
echipe mixte (tur-retur) dintre repre
zentativele R. P. Romîne și R. P. Un
gare. Fiecare formație a fost alcătuită 
din 9 jucători și 3 jucătoare.

La capătul a trei zile de dispute 
foarte aprige, șahiștii noștri au obținut 
un remarcabil succes, învingînd la 3 
puncte diferență una dintre cele mai 
puternice echipe ale lumii.

O comportare excelentă a avut-o la 
masa I campionul țării V. CiocSItea. 
Intîlnind pe marele maestru Gedeon 
Barcza, el a remizat prima partidă, 
cu negrele, cîștigind-o pe a doua. A- 
celași scor (l'A P) 3 realizat Drimer 
la Haag. Cu o forță deosebită a jucat

2—0 în fața' maghiarei Honfi. lată și 
celelalte rezultate tehnice: Ghițescu 
0-1 — Letigyel 1-0, Gheorghiu
— Kluger ‘/î-'A, Giinsberger 1-0 —
Dely 0-1, Radovici 0-*A — Pogatsch 
1-‘A, Soos — Bilek 'l2-'/2, Troia-
nescu 1-0 — Szalloszi 0-1, Pavlov 0-1
— Fiilop 1-0, Nicolau 0-1 — Karakas 
1-0, Teodorescu 'A-'A — Bilek *A-*/j.

In felul acesta echipa noastră a obți
nut victoria finală cu scorul de 13*/2—■ 
lO'/z. De remarcat în special jocul ex» 
tretn de puternic al echipei romîne îti 
turul II, cîștigat cu 7*A—4'A. după ci 
în primul tur fusese consemnată ega-1 
li ța tea ; 6—6S



Grivița
Surpriză și decepție, ieri dimineață, 

pe stadionul Dinamo ! După o partidă ta 
care mai bine de 20.000 de spectatori 
au așteptat — radarnie — ...momentul 
revenirii, echipa Grivița Roșie a cedat 
formației Beziers cu 11—3 (3—3), pier- 
zînd astfel prilejul de a și înscrie, pri
ma. numele pe „Cupa campionilor euro
peni”.

Începutul partidei ni-i prezintă pe oas
peți ferm deciși să Ciștice. Kusbiștii 
francezi fac eforturi vizibile de a-și a- 
sigura profit atit la jocul ta marline, 
unde Selos. Cennsone și Gavread culeg 
cu regularitate baloanele, eît și ta gră- 
meziie ordonate, unde adversarii tri- 
viței Roșii acționează mai viguros, ofe
rind mijlocașului Danos prilejul să se 
releve ea un excelent tehnician. Și totuși, 
spectatorii n-au încercat prea multe e- 
mo|ii. Am auzit deseori asemenea re
plici: ...4cam. acum, se nun pe picioa
re Lăiilii noștri !"... Așteptăm însă 
mult și minutele trec fără ca jucătorii 
Griviței Boșii să reoșească să se des
prindă din ..cleștele* înaintării france
ze și să-și impună ritmul lor rapid, 
specific. O singură dală, mai dar. ta 
min. 12, lrimescu scoale un balea luni 
care, repos în joc. ajunge la W.sek. 
Deși dublat de Oblemenco. rugbistul n>- 
mîn nu poate finaliza cu toate eâ avea 
atît de puțin pînă în spațiul de ținti 
advers.

Nici francezii, deși culep mai multe 
baloane și, in general, Iși elaleazS cunoș
tințele tehnice, nu manifestă finalitate 
în acțiuni, fiind opriți cu recularitate 
prin placaje prompte de către .Vireae 
Rusu, Mararu, Mladin și Posmc>anu. 
Toiuși, ei deschid scorul în min. 20 în 
urma unei obstrucții sancționată de ar
bitrul W'illiams cu o lovitură de pedeap
să. Execută Dedîeu și Beziers con 
cu 3—0. A fost un „duș rece* și — 
din păcate numai pentru citeva minute — 
asistăm la o dominare insistentă a for
mației bucureștene, M anole avind chiar 
ocazia de a fructifica o acțiune >>ec- 
laculoasă foarte aproape de buturile :rsn- 
ccze. Presiunea exercitată de jucătorii ■»«- 
tri apropie tot mai mult amnentu! eta
lării. Acesta survine io min. 26 eî'xL. 
la o acțiune aproape identică ea rea 
care adusese 3 puncte francrzilor. Titw- 
leac transformă de ia 30 m.

Tot Țibuleac are ocazia să nu jeme 
scorul, cu trei minnte înainte 4e s -r* 
șiiul reprizei: el exerotâ o noul lu«i- 
lur-ă de pe*leap<â de ia -I’ n* *r 11- 
lonul se... mișcă înainte de a fi flaflat. 
Fundașul Griviței Roși* arc o evitase, 
totuși șuteați și. brac înțeles. is>
capătă o traiectorie cu totul impr- «■ -

Nr-am g Indii. ascacnca thUuror cr*er 
prrxcați m trihanele Tkat>-
mo. și am dorit alături de aceștia, ca 
la reluare, ru^biștii bucureșleai să £1- 
seascâ „cheia “ jocului des hi*. să re
nunțe la jocul «le ururâ peadkai ia 
prima repriză și care, evident, nu-î avan
taja. Aoasia, mai ales, că ne erau cu
noscute indicațiile precise date de an- 

în a intra partidei. Și. în phts. con
tain mult pe viiaiilaiea și puterea de 
luptă a formației noastre, pe o pregă
tire fizică hofăruoare pentru toarta me
ciului. Dar. supriză... in ioc de aceasta, 
nipliiștii noștri continuă ^u! infrac- 
tuos din prima repriză și — neaștep
tat — manifestă unele semne de obo
seală. Francezii sesizează deficientele 
adversarilor lor și forțează ritmul. Ei 
obțin două lovituri de pedeapsă (min 
44 și min 47) pe care Dedîeu le ra
tează.

Spre neșansa noastră, într-un moment 
în care există încă un echilibru valoric 
și tabela de marcaj arăta egalitate 
(3—3), intervine accidentarea lui Țîbu- 
leae (min 57). dur placat de un înain
taș francez. Grivița Roșie rămîne in 
14 jucători pînă la sfîr.șitul meciului. 
Se recurge la improvizații, cu Irimescu 
pe linia de fund, cu Oblemenco centru 
și cu Moraru la deschidere. In acest fel 
înaintarea Griviței Roșii este considera-

safl

de

eoirgiakai de 
ilt ea cit chiar 
idsreou a lip-

---- — - IM: GUI l-H.'. 6 ------- ----

Primele rezultate din „Cupa Păcii*‘
Duminică s-au desfășurat în 53 de 

orașe din tară întrecerile concursu
lui atletic prin corespondentă dotat 
cu „Cupa Păcii". Iată citeva din re
zulta telp înregistrate:

BRAȘOV. Peste 109 de concurenți 
au evoluat pe stadionul Tractorul 
din localitate. Cele mai bune rezul
tate: FETE; 100 m: S. Schmidt 13,1; 
400 m; V. Gabor 60,4; 800 m: V. Ga
bor 2:17,4; lungime: J. Balea 5,44; 
înălțime: J. Balea 1,50; greutate: E. 
Scherer 13.68; 4x100 m: Luceafărul 
52,2; BĂIEȚI: 100 m: D. Comșa 10.9; 
400 m: Tr. Sudrigean 50,3; 1.500 m: 
C. Brînză 4:11,4; 5.000 m: L. Szoke 
16:15.6; lungime: H. Haller 6,62; 
înălțime: A. Arvay 1.86: greutate: 
Al Neamțu 11.80: 4x100 m: selecțio
nata locală 42,9. (C. GRUIA — co- 
resp. regional).

BUCUREȘTI. Pe stadionul Dina

In finala „Cupei campionilor europeni", Ia rugbi x

Au început întrecerile
turneului final

• Revelația primei gale: N. Moldovan • juniorul
A. Iliescu confirmă...

DAN G1RLEȘTEANU 
T. BRADEȚEANU

★

Cefe patra meciuri desfășurate sîm- 
bătă șî duminică in campionatul repu
blican de rugbi s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate:

•Progresul—Știința București 9—3 
(V-*>
• MeUW— larirea 6—0.
• Driiir— Știa*» Petroșeni 11—11 

(8—31-
• ȘtMta Ti

20-9 (6-0).
>—Știința Cluj

ifl/l: t H I

O nouă etapă în <1

Cea de-a treia etapă a .Cupei ora
șelor” ia nauție — competiție prin co 
respondent* — nu s-a bucurat. în Ca
ptată, — așa cum era de așteptat — 
de o organizare corespunzătoare. Nu 
au existat arbitri destui, majoritatea 
probelor de verificare a pregătirii fizi
ce generale s-au desfășurat în ultima 
zi. cupă probele de înot Au lipsit pină 
și toile oticiale de concurs 1... _

La ridicări in brațe fa bară fixă s-au 
remarcat Liviu Berea și Tatiana Vul- 
peanu de la Di....mo. Proba de 800 m 
plat a fost ciștigală de Liviu Berea,

Dinamo și Steaua
in jocurile restante

mo au participat la întreceri peste 
150 de atleți și atlete din cluburile 
bucureștene. Citeva rezultate : BĂ
IEȚI: 100 m: V. Jurcâ 10,8; Al. Tu- 
dorașcu 11,0; 400 m: Șt. Mihaly 49,8; 
Șt. Beregszaszi 50,5; HC. M. Zabai- 
chievici (Știința Cluj) 49,1; 1.500 m: 
M. Spudercă 4:05,3; V. Chicuruș 
4:05,7; 5.000 m: T. Strzelbiscki
14:49,0; V. Caramihai 14:58,2; M. Ni- 
chita 15:07,6; înălțime: L. Tuca Și 
I. Marinescu 1,75; lungime: V Jur- 
că 7,12; N. Mărășescu 6,68; greutate: 
C. Crețu 16,09; N. Ivanov 15,89; 
FETE: 100 m: C. Mărculescu 13,1; 
400 m: G. Dumitrescu 58,5; HC. — 
V. Coșa (Farul C-ța) 59,0; lungime: M. 
Pândele 5,32; înălțime: A. Sîrbu 1,40; 
H. Madau 1,40; greutate: I. Turlea 
10,68; HC. - A. Sălăgean (Dinamo 
Brasov) 15,30. țN. D. NICOLAE - 
caresp.).

Din cele patru meciuri restante ale 
campionatului republican de polo, două 
s-au încheiat cu victoria categorică a 
formațiilor favorite: Steaua a dispus 
de Rapid cu 7—1, iar Dinamo de Mu
reșul cu 9—1. Celelalte două, in 
schimb, au fost deosebit de echilibra
te, unul terminindu-se la egalitate.

Studenții bucureșteni au avut sîmbă- 
tă o sarcină deosebit de dificilă în fața 
echipei Mureșul, care pornea, de altfel, 
favorită. Mureșenii au condus în prima 
repriză cu 1—0, scor care s-a menți
nut pînă în a treia repriză, in care 
bucureștenii au egalai. Victoria a fost 
decisă în ultimele cinci minute în care 
studenții au înotat mai mult și au fost 
mai deciși in fața porții. Scorul de 4—2 
(0_F 0—0, 2—1, 2—0) pentru Ști
ința București a fost realizat de Cloșcă 
(2), Chirvăsuță (2), pentru învingători 
și de Soos și Cziszer, pentru învinși.

Duminică, în meciul cu Rapid, Ști
ința s-a considerat învingătoare, după 
două reprize, la scorul de 3—1 realizat 
în urma unui joc activ. Au urmat două 
reprize în care ratările studenților au 
abundat, in timp ce Rapid a acționat

Intîlnirile finale ale campionatelor 
republicane au început sîmbătă seara 
in mijlocul unui mare interes. Aproape 
8000 de spectatori au luat loc în tri
bunele patinoarului artificial. O parte 
dintre meciuri, de bună factură, com
portarea „la înălțime” a arbitrilor-ju- 
decători precum și organizarea irepro
șabilă au tăcut ca, in ansamblu, reu
niunea inaugurală să se bucure de 
succes.

Trebu:e spus insă că miza mare a 
întrecerilor primei ale a făcut ca nu 
toate paradele să se ridice ia nivelul 
așteptat Am putea chiar să impărțim 
reuniunea in două categorii s meciuri 
atractve. palpitante, fa categoriile 
mici si partide anoste, uneori confuze, 
la categoriile superioare.

Cinstea de a deschide turneul final 
din acest an a revenit boxerilor A. 
liiesca (Cimentul Medgidia) și St 
Gostescu (Steaua). Costescu a domi
nat la ineeoutal meciului dar in re
priza secundă a bătut în retragere, 
permrlM «hrersandoi să preia iniția
tiva. Lovitun.e de stingă ale iui Ilies
cu tîntesc precis, iar atunci cind mi
litarul se hotărăște — la mijlocul re
prize: a treia — sâ iasă din defensivă, 
el nu face altceva deci: să obstruc- 
țoneze. fapt pentru care e avertizat 
de arbitrul timișorean Stepan. In a- 
ceste condiții judecătorii încheie bu
letinele de punctaj indicindu-l pe Cnă- 
rul llîescu învingător la puncte Timp 
de 9 minute antrenorul dînamovistilor. 
Nour, a dat repetate semne de nervo
zitate. Motivul ? Elevul său, Gheor
ghiu a întîkut în t:năru| de la Reghin, 
N. Moldovan, un adversar pus pe lapte 
mari. Gheorghiu a ciștigat ce-i drept 
partida, dar cu prețul citor eforturi I 
Cei doi combatanți debutează excelent 
Asistăm 1a schimburi spectaculoase în 
care nici unul dintre adversari nu ră- 
mine... dator. Această primă repriză 
echilibrată dă .aripi” lui Moldovan. In 
repriza următoare insă, el recepționea
ză citeva lovituri la cap dar la uu 
„cfineT iese cu un croțeu de dreapta, 
oesrhizind arcada dînamovistului. 
Moldovan insistă iar Gheorghiu nare 
derutat Dinamovistul își asigură mai

iar cea de 300 m plat de Ion Belciug 
(C.S.Ș.). La săritura in lungime fără 
elan am remarcat pe A. Schmaitzer 
(Steaua) și Ion Condiescu (Steaua) cu 
sărituri de 2,80 și respectiv 2,75 m.

Iată acum citeva rezultate la probele 
de înot: FETE. 50 m liber; Ingrid Un
gur (Știința) 32,2; 50 m fluture: Va- 
silica Rotaru (Din.) 38,1; 50 m spate: 
Eugenia Botezatu (Progr.) 40,9. BĂ
IEȚI. 50 m liber-, C. Georgescu (Știin
ța) 27,3; “ ' ‘ ’
352; 50 
(Steaua)

50 m bras: A Schmaitzer 
m fluture: Valentin Medianu
31,5 (A.A.).

învingătoare la scor

din ce în ce mai decis Etalarea s-a 
produs cu puțin timp înainte de fluie
rul final. Popa a scăpat pe contraatac, 
a tost faultat și tot el a translormat 
aruncarea de la 4 metri: Rapid — 
Știința 3—3 (1—1. 0—2, 1—0, 1—0). 
Punctele au fost înscrise de: Țăranu, 
Paraschivescu, Popa pentru Rapid. 
Na un), Varlam și Chirvăsuță, pentru 
Știința.

De la I. E. B. S.
Se aiîuce la cunoștința publicului că s-au pus în vînzare bilete pentru urmă

toarele competiții :
— Jocul de fotbal Rapid — f*ro^resv.l 

contînd pentru semifinala „Cupei 
R.P.R”. care va avea loc miercuri 27.VI în nocturni pe stadionul Repu
blicii.

— Jocul internațional de handbal în 
7 R.P.R. — Danemarca, eare va avea 
luc marți 2fi iunie pe stadionul Repu
blicii

—- CampionateSe mondiale feminine 
de handbal »n 7, care vor avea loc în
tre 7—15 iulie pe stadionul Republicii.

— Concursul internaționaJ de parașu
tism care va avea loc duminică 1 iulie orele 10 pe Aeroportul Băneasa.

Biletele se eăsesc de vinziare la casele 
de bilete obișnuite. 

clar victoria în ultimul rund, cînd îșî 
trimite deseori adversarul în corzi.

La chemarea arbitrului Mihelfi urcă 
apoi în ring Gh. Aoghel (Steaua) și 
P. Zăinescu (Energia Cîmpina). Cei 
doi pugiliști și-au trimis fără menaja-, 
mente lovituri extrem de puternice. 
Zăinescu a fost de două ori „groggy" 
în picioare, neputind face față avalan
șei loviturilor trimise de boxeurul de 
la Steaua, la care am admirat hotă- 
rirea și tenacitatea cu care a acționat. 
Spre sfîrșitul meciului, văzînd că Zăi-, 
nescu nu mai are nici o șansă antre
norul Traian Marinescu din Cimpina 
a aruncat prosopul, cerînd abando
nul elevului său.

Constănțeanul V. Neagu deși a câști
gat partida cu Gh. Ionel (Metalul 
Bocșa) a trecut la începutul meciului 
prin mari emoții. La primul schimb de 
pumni el recepționează un croșeu de 
stingă la bărbie și e numărat. Numai 
marea voință de a învinge l-a ajutat 
să refacă handicapul. Neagu presează 
;n reprizele 11 și 111, lucrează des cu 
serii la corp și obține victoria. Pe
tre Zaharia (Rapid) a trecut cu bine 
de un „obstacol” serios în drumul spre 
titlu. Acesta a fost E. Schnap (Pro
gresul) care s-a comportat destul de 
bine dar a avut în Zaharia (care a 
lost bine îndrumat din colț i

") un adversar hotărit să
ALTE REZULTATE : I. Mihalic (Di
namo Buc.) b. p. C. Mihai (Petrolul 
Ploiești), H. Low (Semănătoarea) b. 
ab. 2 Gh. Buzatu (C.SO. Craiova), 
M. Nicolau (C.S.M.S. lași) b. p. V. 
Trandafir (Steaua), D. Filip (C.S.M. 
Reșița) b. p. C. Șerbar. (Steaua), M. 
Gheorghioeii (Corvinul Hunedoara) b. 
ab. 3 1. Petrov (Voința). Gh. Negrea 
(Steaua) b. ab. 3 V Netea (Progre
sul). V. Mariuțan (Dinamo Buc.) b. 
ab. 3 1. Rahău (Farul Constanța).

I
In reuniunea de ieri, Davidescu 

s-a revanșat întrecîndu-l 
pe Ambruș

spectatorilor un

Reuniunea de ieri dimineață, mai._ 
promițătoare decit prima, a început cu 
o surpriză. L. Ambruș. unul dintre oa
menii de bază ai dinamoviștilor, pre
tendent serios la titlu, a lost nevoit 
să coboare treptele ringului învins de 
D. Davidescti (Rapid). Rapidistul și-a 
luat asttel o revanșă meritată jyntru 
că, se știe, nu de mult el ceAh^i te
nacelui boxer de la DinarnK'^bn- 
fruntarea de ieri dintre Ambruș și Da- 
videscu a fost în linii mari destul de 
„strinsă", dar spectaculoasă. Boxerul 
de la Rapid a lovit prin surprindere 
iar în lupta de aproape a fost mai 
activ, astfel că toți cei cinci judecă
tori de la mese l-au dat învingător.

„Duelul” dintre C. Ciucă (Steaua) 
și 1 Toma (Voința), care a urmat în 
continuare, a oferit , . _
veritabil spectacol de scrimă cu pum
nii. Toma și-a urmărit adversarul „ca 
o umbră", a încercat să lupte de a- 
proape dar Ciucă s-a deplasat exce
lent și a folosit cu deplin succes o 
gamă variată de lovituri, cîștigînd 
victoria. Campionul de anul trecut V. 
Badea (Steaua) a trebuit, de data a- 
ceasta să se recunoască învins de gă- 
lățeanul V. Bogoi. ale cărui acțiuni 
au fost mai clare. Un meci in care la
tura spectaculară nu a fost la înăl
țime dar în care palpitațiile s-au ți
nut... lanț au furnizat t’misoreanul P. 
Mentzel ți craioveanu! C. Bilă Ment- 
zel s-a prezentat pe ring cu tirul bine 
reglat, punctind la început cu clarita
te, in timp ce Bilă se străduia zadar
nic să contreze. Mai scund, acesta in 
loc să folosească eschive și să se a- 
propie astfel de adversar, boxează de 
la distanță, ceea ce lui Mentze] îi 
convine de minune In plus, craicveanul 
uzează uneori de lovituri neregulamen
tare. lapt pentru care e avertizat E- 
nervat, el „se aruncă” înainte. spre 
odversar, dar e... „fulgerat” cu o con
tră de stingă pe care Mentzel o pre
gătea de mult, fiind trimis in corzi. 
Cu aceasta, meciul e încheiat și Ment
zel cîștigă ne merit la puncte. ALTE 
REZULTATE : I. Turcii (C.S.O Brăi
la) b. p E Cișmaș (Steaua), A. Ol
teanu (Metalul) 
(C.S.O. Craiova).
Craiova) b. p. I. ,__ r___
Mangalia), N. Calița (Metalul) b. ab. 
2 M. Dumitrescu (Dinamo), N. Moț 
(Timișoara) b. dese. 2 I. Pițigoî 
(Steaua), P. Deca (C.S.O. Craiova) 
b. p. 1. Păunoiu (C.S.A.
ioanovici (Voința Cluj) 
Felea (Dinamo Buc.), 1. 
celui Cîmpulung) b. p.
(Rapid).

b. p. M. Goantâ 
I Marin (C.S.O. 
Olteanu (Marina

Bacău), E.
b. ab. 2 T.
Ivan (Muș-

Șt Panduru

EL RAI CD



victorii acasă și una in deplasare, in etapa de ieri a categoriei A
Scor la Petroseni: Jiul Petrila Un succes tardiv: Metalul TirgovișteCLASAMENTUL 

CATEGORIEI A
1. Dinamo BUC. 24 13 7 4 53:29 33
2. Petrolul 25 13 6 6 55:31 32
3. Progresul 25 11 7 7 45:31 29
4. St. roșu 25 13 3 9 51:37 29
5. Rapid 25 10 7 8 36:35 27
6. Dinamo Bacău 24 10 5 9 31:32 25
î. Știința Cluj 25 9 6 10 41:43 24
8. Știința Timișoara 25 10 4 11 36:40 24
9. Minerul 24 11 1 12 21:42 23

10. Steaua 25 9 4 12 50:45 22
LI. U.T.A. 25 8 6 11 40:41 22
L2. Jiul 24 7 6 11 31:45 20
13. Metalul 25 7 5 13 33:59 19
14. Dinamo Pitești 25 7 3 15 34:47 17

Dinamo Pitești 6-1 (3-0) Steagul roșu 21 (2-1)

JOCURILE . VIITOARE. — 
Wliercuri 27 iunie: Dinamo Bacău 
I— Jiul (restanță). Duminică 1 
lie, ultima etapă: St. roșu 
[Progresul, Jiul — Metalul, Știința 
[fim. — Dinamo Buc., Știința 
Cluj — Dinamo Pitești, U.T.A. — 
[Minerul, Steaua — Dinamo Ba
cău. Luni 2 iulie: Rapid — Pe
trolul.

iu-

PETROȘENI, 24 (prin telefon). - 
Spectatorii au urmărit o întâlnire de 
bun nivel tehnic, cu faze frumoase, 
încheiate cu numeroase șuturi ]a poar
tă. Jiul a dominat aproape tot timpul, 
meritând cu prisosință victoria. înain
tarea, in mare vervă de joc, s-a 
descurcat cu ușurință in fața apă
rării masive a oaspeților, combinind 
frumos și eficace, cu deschideri lungi 
pe extreme și centrări precise. Pri
mul gol a fost înscris in min. 2 
de Pavlovici după o combinație cu 
Dumitriu. în min. 35 Crișan centrea
ză și Pavlovici înscrie: 2—0. Scorul 
este majorat la 3—0 în min. 43 tot 
de Pavlovici. In 
oprește mingea în careu cu mina și 
lovitura de 11 m este transformată 
de Pavlovici: 4—0.
„golul de onoare* 
Țurcan. 5 minute i 
triu driblează trei 
chează. Al șaselea

min. 49 Barbu

Oaspeții înscriu 
în min. 83, prin 

mai târziu Dumi- 
apărători și mar- 
gol al Jiului este

n joc anost: Progresul—Știința Timișoara 2-1 (0-0)

‘ol ? Nu. Mingea se ta strecura printre jucătorii îngrămădiți 
tiiulru și va ieși afară, pe lingă bară. Fază din partida 

Timișoara 2—1

in fata porții lui 
Progresul—Știinfa

Foto: T. Chioreanu

marcat în ultimul minut de Ciurdă- 
rescu.

Arbitruț Cr. Popescu (Buc.) a con
dus bine următoarele formații :

JIUL: GRAM - ROMOȘAN, TIL- 
VESCU, Șerban - CZUTAK, Crișan
- MARTINOVICI, DUMITRIU, PAV
LOVICI, Ciurdărescu, Ciomoavă, DI
NAMO : Niculescu (mân. 46 MATA- 
CHE) - Valcan, Barbu, HAIMOVICI
— Corneanu, RADU — LALU, Flo- 
rescu, Lovin (min. 76 Alexiu) Hala- 
gian, ȚURCAN.

I. ZAMORA și 
N. TÂUTU — coresp.

TIRGOVIȘTE 24 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Fotbaliștii de la 
Metalul au dorit mult ca ultimul lor 
meci în categoria A, disputat pe te
ren propriu, să-l termine cu un scor 
favorabiL Au reușit și dacă în repriza 
secundă nu ar fi jucat urît (împreună 
cu oaspeții), cu multe faulturi și ba
loane manevrate greșit, i-ara ti feli
citat pentru această tardivă victorie.

Primele 45 minute au aparținut tîr- 
goviștenilor în întregime. După cele 
două goluri înscrise de Niculescu 
(min. 9) și Chiriță (min. 12), ei au

de două ori în bară prin 
Mureșan (min. 19). Au tos#

Arădenii au redus din emoțiile uliimei etape

U. T. A.—Steaua 2-1 (1-0)
— JENEI, Crișan, — Tătaru, Cons
tantin, VOINEA, RAKSI, Creini- 
ceanu (Mateianu, min. 46).

Arbitrul' Adrian Macovei (Bacău) 
a condus cu unele scăpări.

mai șutat 
Chiriță și 
faze spectaculoase, in care Ghiță (ca 
și la cele două goluri primite) a fost 
simplu spectator, 
dominați și golul 
s-a datorat mai 
lui Petrescu.

A doua parte
caracterizat printr-un joc de slab ni
vel tehnic, plin de neregularități. 
Singurele evenimente mai deosebite 
au fost mingea scoasă cu capul de 
pe linia porții de Popescu (min. 52), 
și penibila ratare a tuj Meszaroș. care 
se afla la 1 metru de poarta goală.

Arbitru O. Comșa (Craiova) a con
dus formațiile :

METALUL : MARCU - Tomescu, 
Prandea, POPESCU - PETRESCU, 
NIȚESCU - AL. LAZAR. Mureșan, 
Crutiu (din min. 61 lordache), NI
CULESCU, CHIRIȚĂ.

STEAGUL ROȘU : Ghită - Zbâr
cea, ZAHARIA, Ivăncescu — SERE- 
DAI, Szigeti (din min. 65 Campo) — 
HAȘOTI, Meszaroș, Necula, Campo 
(Damian), David.

Oaspeții au tos8 
lui Hașoti (min. 38) 
mult unei erori a

a jocului însă, s-a

ST. IACOB — coresp. VALENTIN PÂUNESCU

ei au reușit 
goluri ale

25) și Sasu
20 minute 

dar nu reu-

C. S. M. Reșița—Chemie Halle 3-4 (2-3)

Nu se poate spune că meciul Pro- 
[esul — Știința Timișoara, deși fără 
Leo „miza* specială, n-a fost aș’ep- 
t cu interes de spectatorii bucu- 

Lșteni. Confruntarea celor două e- 
pipe a fost urmărită Ce o asistență 
pm , în ciuda orei matinale și

c toride care se anunța,
bhipele insă, au oferit puțin, chiar 
tarte puțin din ceea ce se aștepta 
In partea lor, stârnind pe bună drep- 
Lte nemulțumirea spectatorilor.
Este adevărat că a fost căldură, că 

B măsură ce se scurgeau minutele 
ceasta devenea insuportabilă. Echi- 
Ble au această circumstanță ate- 
uantă, care explică ritmul lent de 
tc. Căldura însă, în nici un caz, 
L> poate justifica pasele greșite și 
pturile imprecise, stîngăciile unor 
Lcăton (Igna, Georgescu, Smărăn- 
escu II), lipsa de claritate, jocul 
post pe care l-au 
phipe, mai ales, 
nd factura a fost cu mult sub 
e se pretinde unor echipe de 
prie A.
Progresul a fost mai sigură in 

ire, deși i-a lipsit Caricaș, acciden- 
it din propria-i vină in min. 5 și 
ilocuit în inin. 15 cu Ioniță. in lo
ri căruia a intrat Maior. De ase
menea în atac, echipa' bucureșteanâ 

fost ceva mai clară și mai pericu- 
►asă, cu toate că Știința a jucat cu 
opera] Țurcan dublat de Petescu. 
rin 
>ria 
rin 
lin.
■-o

Voinea, Smărăndescu 1, Dinulescu, 
BA BOI E.

ȘTIINȚA: Curcan — Georgescu,
Țurcan, RACELESCU — Petescu, 
TANASE — Igna, R. Lazăr (Sefu), 
MANOLACHE, Le re ier, Milatru.

P. GAȚU

ARAD 24 (prin telefon). U.T.A; a 
făcut un nou pas important spre 
evitarea retrogradării. La sfîrșitul 
jocului, cei aproape 18.000 de spec
tatori au aplaudat victoria bine
meritată a textiliștilor arădeni. Timp 
de 70 minute arădenii au dominat, 
creind numeroase faze periculoase 
la poarta echipei bucureșteno.- In 
această perioadă de timp 
să înscrie cele două 
victoriei prin Pop (min. 
(min. 54). In ultimele 
de joc Steaua Iși revine,
șește decît să reducă handicapul la 
2—1, prin golul înscris de Constantin 
în min. 73.

U.T.A. a jucat mai bine, mai legat 
și a atacat mai mult poarta echipei 
adverse. Înaintarea echipei Steaua a 
prestat un joc destinat, fără orien
tare. Aceasta este principala cauză 
a înfrîngerii echipei Steaua. Vic
toria arădenilor este meritată;

UTA.; Faur — Szucs, CAPAȘ, 
Neamțu — Mețcas, KOSZKA — Se- 
lymesi, SASU, POP, Floruț, CZAKO.

STEAUA; Voinescu (Eremia, min. 
46) — Zavoda 11, Cojocaru, STAI CU

Du
și-a 
țara

REȘIȚA 24 (prin telefon). 
minică, echipa Chemie Halle 
încheiat turneul întreprins în 
noastră întîlnind echipa locală C.S.M.
Oaspeții au reușit să obțină victoria 
datorită unui joc simplu, în continuă 
mișcare, eficace. Gazdele au evoluat 
ssub posibilități, comițînd numeroase 
greșeli în apărare și ratînd deseori 
ocazii favorabile de a înscrie. Scorul 
este deschis în min. 8 de Lerhman 
care, apoi, în min. 20, mărește avan-

tajul echipei sale la 2—0. Celelalte 
puncte au fost înscrise in ordine de: 
Scinteie (min. 22), Stein (min. 32), 
Scinteie (min. 39). Lerhman (min. 
54) și Sfirlogea (min. 70) De remar
cat că in min. 81 Spălățelu ratează 
egalarea 
numai 3
șoara) a condus jocul 
aprecierea faulturilor.

trăgînd mult 
m. Arbitrul I.

afară de la
Ritter (Timi- 

cu greșeli în

I. PLAVIȚU și
P. BOCȘANU — coresp.

S-a încheiat campionatul categoriei B
SERIA I SERIA A 111 A

„oferit* cele două 
in prima repriză.

ceea 
ca te

apă-

aceasta Progresul a meritat vic- 
obținută la limită, cu 2—1 (0—0). 
punctele înscrise de Ba bote in 
57 și 81, acesta din urmă din- 
lovitură liberă executată peste 
cu efect care l-a păcălit pe

arcan. Știința a acționat in general 
mfuz. Apărarea a avut „găuri* 
Jeorgescu, Țurcan). iar înaintarea 
preferat să joace îngrămădit in loc 

î atace pe front larg. In plus. îna- 
itașii au manifestat ineficacitate, ra
nd 2—3 ocazii bune (Manolache și 
ereter) Astfel că în ciuda efortu- 

depuse - neorganizat -, Știin- 
ratat meciul nul pe care înce- 
sâ-1 spere o dată cu golul în
de Manolache in min. 77.
Mataizer-Craicva a condus
aceleași infracțiuni uneori

ine
le-a

lor
i a
use
ris
St.

al :
«ncționat prompt alteori le-a trecut 
a vederea. In plus, a tost indans 
ware de cîteva semnalări greșite 
i tușă și a sancționat poziții 
fsaid inexistente.
PROGRESUL: Mindru — Smărăn- 

?scu 11. Caricaș (IONIȚA). Soare — 
mifă (Maior), ȘTIRBEI - Majteuță,

in
de
de

Finișul puternic al Rapidului
3-1 (1-1) cu Știința la Cluj

Galați—Carpați Sinaia 1-1

Oaspeții,
4-2-4 și

telefon). 
după sistemul 
Ozon un excelent coordo- 
reușit să „spargă* treptat 

clujeană. Giuleștenii au 
combi-

modele in ceea ce 
trebuie construit 

finali- 
a „că

li beră 
execu-

CLUJ 24 (prin 
acționind 
avind in 
nator, au 
apărarea
jucat spectaculos, multe din 
națiile lor fiind 
privește felul cum 
și continuat un atac pină !a
zare. Primul gol bucureștean 
zut“ in min. 24. O lovitură 
de la aproximativ 30 de m, 
tată lateral de către Ozon, a fost re
luată de Georgescu, in colțul drept 
al porții. Amintim că piuă în acel 
minut Știința a condus cu 1—0 prin 
punctul inserts de Popescu (min. 6), 
care a transformat un 11 m acordat 
la un henț in careu comis de Mo- 
troc. '

După pauză rapidiștii ratează trei 
ocazii mari prin

și 54) și Ozon (min. 53), dar seria 
acțiunilor spectaculoase continuă 
Ozon reușește 
după o cursă 
cheiată cu un 
timul gol al 
in min. 81 de către Bal in t

RAPID: DUNGU (Todor min. 81) 
- GREAVU, Motroc, MACRI - 
Neacșu. Gherghina — NASTURES- 
CU, OZON (cel mai bun de pe teren), 
IONESCU, Georgescu (Balint min. 
64), Dinu.

ȘTIINȚA: Moguf - Kromely, Mu- 
reșan, Cimpeanu (Costin min. 68) — 
Georgescu, POPESCU - SUCl'J. Pe
tru Emil, GANE, Bâlufiu, Moldovan.

A arbitrat bine Aurel Pop (Ora
dea).

să înscrie in min.
de unul singur, 

șut pe sub Moguț. 
Rapidului

Și
65, 
in- 
Ul-

este înscris

Dinamo 
(1-1)

Foresta
(2-1)

Rapid 
(1-0).

CF.R. 
(2-0).

Poiana
3-5 (1—2)

St roșie Bacău—Ceah'ăul P. Neamț 
1—2 (1—0)

Dinamo Suceava—Prahova
3—0 (3—0).

CLASAMENTUL

Fălticeni— GSJW.S. lași 3-2

Focșani—C.S.O. Brăila 4—0

Pașcani—Știința Galați 3—0

Cimpina—Flacăra Moreci

Ploiești

Rapid Tg. Mureș — A.S-MD. Satu 
Mare 0—1 (0—1)

A S A. Crișuî Oradea — Ind Sirmel 
C Turzii 1—3 (1—3)

GS.O. Timișoara — Mureșul Tg Mu
reș 5—3 (1—1)

Corvinul Hunedoara — C.S.O. 
șana Oradea 0—4 (0—2)

CF R 1 R.TA Arad — C.S M. 
5—0 (2—0)

Recolta Cărei — Vagonul Arad 
(2—1)

CSO. Baia Mare — Arieșul Turda 
2-1 (1—1)

CrF

Cluj

2—1

Năsturescu (min. 51
VICTOR MOR EA și 

ȘTEFAN TAMAȘ. coresp.

Victorie netă după pauză

Petrolul Ploiești—D'mamo Bacău 4-1 (1-1)
(prin telefon).PLOIEȘTI 24

Partida a avut două aspecte diferite. 
In prima parte, jocul a fost echili
brat: in a doua. Petrolul a 
și a reușit să concretizeze 
numeroasele ocazii avute.

Prima repriză începe in

dominat 
trei din

nota de 
ctaminare a petroliștilor, care in min. 
6 reușesc 
Badea, 
in min.

Chiar 
a doua 
salvînd 
In această situație și după aspectul 
jocului din prima repriză nimeni nu 
prevedea victoria localnicilor. Dar jo
cul ia o întorsătură : Petrolul incepe 
să domine insistent și reușește să

să deschidă scorul prin 
Băcăoanii reușesc să egaleze 
30 prin Gram.
in primul minut al celei de 

reprize Florea se evidențiază 
un gol de pe linia porții.

înscrie încă trei goluri prin : Zaharia 
(min. 51), A. Munteanu (min. 62) și 
Dridea I (min. 65).

A condus toarte bine A. Bentu 
(Buc.) următoarele formații :

PETROLUL : SFETCU (lonescu din 
min 84) — Neacșn. FRONEA. FJo- 
rea — D. MUNTEANU. Dumitrașcu 
— ZAHARIA. BADEA. Dridea I, 
barcea (A. MUNTEANU din min. 
Dridea 11 (Tabarcea miri. 46).

DINAMO : GHIȚA - Gros,
- RADULESCU, Vătafu, 
Vornieu (Nemeș din 
Ciripoi. Publik.

ZAR. Cincu 
S. AVRAM.

GRAM.60),

VLASCFANIJ și\
GH. ALL.X.ANDRESCU, coresp.

București

1. C.S.M.S. lași 2» 16 8 4 «7:23 38 CLASAMENTUL
2. Poiana Cimpina 2< 2 8 55:28 34
3. Prahova Ploiești 26 9 12 5 3902 •w 1. Crisana Oradea 26 17 3 € 45:24 374. Carpați Smaia 26 13 4 9 57 rSC 30 2. Ind. S:rinii c. Turzii ?b i4 6 6 58:27 345. Foresta Fălticeni 26 11 5 10 27 X Mureșul Tg. .Mureș 26 13 6 7 49:35 326. Dinamn Galați 26 lt 6 10 44:47 26 4. C.S O Timișoara 26 13 5 8 15:31 317. C.S.O. Brăila 26 8 10 8 29:34 26 5. C.S.O. Baia Mare 26 13 3 10 W îl 298. Ceahlăul P. Neamț 26 10 6 10 31:40 26 6. Vagonul Arad ?« 12 4 10 42:» 289. Știința Galați 26 11 3 12 35-^9 25 7. C-S.M. Cluj 26 10 8 8 32:31 2810. Rapid Focșani 26 8 7 11 35:45 23 8. Kecolu Cărei 26 9 10 7 33:^ ?SÎL Flacăra Moreni 26 7 < 12 34:42 21 9. Ariesul Turda 26 9 9 8 39:34 2712. C.F.R. Pașcani 2*3 9 3 14 94:45 21 10. C.F.R.-I.R.T.A. 26 « 6 12 31:36 20IX Dinamo Suceava 26 8 3 15 34:40 19 11. A S.A. C-rișul14. SL Roșie Bacău 26 5 8 13 23:45 18 Oradea 26 6 7 13 31:49 19

n. A.S-M.D. Satu Mare ?« 7 5 14 20:35 19
SFRIA A II-A IX Tg. Mureș 26 6 € 14 23:42 18

14. Corvinul Huned. 26 4 6 16 18:43 14

I

C.F R. Roșiori — Metalul
2—0 (1—0) 

Tractorul Brașov
6—0 (2—0) 

CS.O Craiova -
3—2 (2—2) 

Portul Constanța — C.S.M. Reșița 
amina: la 1 iulie

Știința București — Chimia Govora 
1-1 (6-1)

Dinamo Obor — C.S.M. Mediaș 1—1 
(1-0)

Chimia
rești 1—1

C.S.M. Sibiu

Farul Constanța ț&onosport
Așa arată un buletin cu 12 rezultate 

exacte
I

Făgăraș 
(1-1)

Olimpia Bucu-

LA-

min.

Ta-
46).

CLASAMENTUL
1. Farul Constanța 26 16 3 7 «0:26 X5
2. C.S.M. Reșița 25 15 2 8 52:39 32
3- Dinamo Obor 26 14 4 8 48:39 32
4. C.S.O Craiuva 26 11 7 8 40:26 29
5. C.F.R. Roșiori 26 12 3 11 41:43 27
6. Metalul Buc. 26 10 5 11 34:44 25

7. C.S.M. Sibiu 26 10 5 11 32:43 25
8. Chimia Făgăraș 26 10 4 12 47:49 24
9. Chimia Govora 26 8 8 10 27:32 24

10. C.S M. Mediaș 26 8 8 10 24:29 24
11. Tractorul Brașov 26 8 7 11 37:40 23
12. Știinia Buc. 26 9 4 13 38:47 22
13. Olimpia Buc 26 8 6 12 35:44 22
14. Portul Constanța 25 6 6 13 30:44 18

R.P. Polonă (tin.) — R.P Ro- 
mină (tin.)
Știința. Cluj — Rapid 
U T A — Steaua
Progresul — Știința Tini anulat 
Metalul — Steagul r->șu 2—I 1 
Petrolul — Din Bacău 4—1 1
Dinamc Buc — Minerul anulat 
Jiul — Dinamo Pitești 
Foresta — C S M S lași 
GS.O Craiova — Farul 
CSO Tirn — Mureșul 
Corvinul —CSO Crisana 0—4

0—1 2
1— 3 2
2— 1 1

1
1
1

2
Toți participant» vor primi rezultate 

exacte ia meciurile IV și VI!
Fond premii — aproximativ 168.000 

lei.

3-2
3—2
5—3



V. Iordache învingător
în cca mai frumoasă probă a întiinirii: scmiîondui

ciclism dintre selecțio- 
București și Varșovia 
succesul scontat: pro- 

disputele

întîlnirea de 
1 natele orașelor 
s-a bucurat de 

. bele au fost spectaculoase, 
au ținut încordată atenția, iar cicliștii- 
romîni au reușit, spre sfîrșitul con
cursului, să se impună ciștigînd două 

i probe, printre care și semifondul, cea 
; mai spectaculoasă și mai pasionantă 
întrecere a competiției. Iată pe scurt 

i filmul celor două zile de concurs des
fășurate pe velodromul Dinamo.

Viteză. Concurentul polonez Jozef 
i Grundman și-a 
valoarea. El și-a 
nerii din turneul 
manșa cu colegul 
realizat 11,6 sec., 
(pînă sîmbătă cea mai bună perfor
manță realizată de Grundman era de 
11,8 sec). Singurul adversar care :-a 
creat „probleme" a fost tinărul nostru 
reprezentant Dan Popovici. El a termi
nat în apropierea lui Grundman, după 
ce în ultimul viraj deținea chiar con-

confirmat din plin 
întrecut toți parte- 
de viteză și — în 
său Kupciak — a 

nou record personal

ivi

Astăzi după-amiază, incepînd de la 
ora 16,30, se desfășoară pe circuitul 
din str. Maior Coravu finala campio
natului republican individual de semi- 
fond. Circuitul măsoară 1.700 m. Se
niorii își vor disputa întîietatea de-a 
lungul a 40 ture (cu sprint la fiecare 
două ture), juniorii de cat. 1 pe 26 tu
re, iar cei de cat. a 11-a pe 16 ture. 
Punctajul la sprint este 5—3—2—1. 
Printre participant se află Gh. Calciș- 
că, Constantin Dumitrescu. Aurel Șe- 
laru. Petre Ghiță, Gabriel Moiceanu, 
Ion Cosma ș.a.

ducerea. De altfel, Dan Popovici a a- 
vut o comportare remarcabilă. Tinărul 
nostru pistard l-a depășit de o manie
ră entuziasmantă pe polonezul Kup
ciak și, apoi, i-a întrecut și pe cei
lalți doi cicliști romîni, obținînd ast
fel un meritat și prețios loc 2 în tur
neul de viteză. Constantin Voicu s-a 
străduit ți a reușit să tranșeze în fa
voarea sa dispută cu cel de al doilea 
ciclist polonez ca și întrecerea cu Ta
che Petre. Clasament final al turneu
lui de viteză :

1. Jozef GriMidman (Varșovia) 4 
victorii; 2. Dan Popovici (București) 
3 victorii; 3. Constantin Voicu (Bucu
rești) 2 victorii; 4. Richard Kupciak 
(Varșovia) 1 victorie; 5. Petre Tache 
(București) 0 victorii.

Urmărire pe echipe 4000 m. Spre 
regretul tuturor spectatorilor prezenți 
in tribunele velodromului Dinamo, re
prezentativa orașului București — deși 
a avut posibilitatea — n-a cucerit to
tuși victoria in disputa cu formația o 
rașuluî Varșovia. In turul 9 echipa 
noastră conducea, dar din vina arbi
trilor care n-au anunțat prin sunet de 
clopot intrarea în ultimul tur și din 
vina alergătorului Constantin Tudose 
care n-a fost atent la numărătorul de 
ture (la încheierea turului 9, crezind 
că a luat sfirșit întrecerea a ridicat 
miinile de pe ghidon...), am fost in- 
trec’jți pe ultimii 400 m. Păcat I Ar fi 
fost o victorie prețioasă și — mai ales 
— meritată. Clasament:

1. Varșovia 4:54,5; 2. București
4:54,9.

In completarea programului primei 
zile au avut loc cîteva probe foarte 
interesante: eliminare juniori (învin
gător : Dan .Mărgărit), eliminare se
niori (ciștigător: Mihnea Bardan) și 
semifond juniori — 30 de ture cu
sprint la trei ture (locul I : Dan Măr
gărit 34 puncte). In seria de urmărire

individuală (4000 m) concurentul po
lonez Vaclav Latocha l-a întrecut fără 
drept de apel pe Silviu Duță.

1000 m cu start de pe loc. Oaspe
ții s-au dovedit net superiori alergă
torilor noștri. Clasament final:

1. J. Grundman (Varșovia) 1:13,9 ;
2. “ “
M.
M.
S.

j.
V. Latocha (Varșovia) 
Matuse wski (Varșovia) 
Vodnescu (București)

Duță (București) 1:16,3 ; 
ziolek (Varșovia) 1:16,5.

Cursa italiană. întrecere 
nantă. Cicliștii noștri au luat 
cerea din primul tur șl n-au mai 
cedat-o cu toate că In penultimul 
tur Grundman 
turi pentru a 
sament final:

1. București
1. Vasile, S. Duță, C. Tudoee) 2:19,6;
2. Varșovia (Matusewski, Staron, 
Kupciak, Grundman, Latocha) 2:20,5.

Semifond — 100 ture cu sprint la 
trei ture. Cursa a fost la discreția 
cicliștilor noștri. Ei au făcut un spec
tacol de bună factură, inițiind nume
roase și fructuoase acțiuni. In turul 
5 a fugit Penescu, apoi in turul 11 
Voineecu. Cei doi au cucerit un tur 
avans la turul 40. Din nou evadare 
la care participă și Iordache. El reu
șește chiar să-și surclaseze adversarii 
participând ]a o nouă tentativă reu
șită și obținind astfel două ture 
avans. Clasament final:

1. V. Iordache 2 t. av. și 
te ; 2. Dan Penescu 1 t. av.
3. M. Voineecu 1 t. av. și 
S. Duță 1 t 
Sima 1 t. av. 
1 t- av. și 20

S-au mai 
probe: eliminare juniori 
D. Dumitrescu), urmărire individuală 
(ci ști gător : V. Latocha cu timpul de 
5:13,1), viteză juniori (loc I ; 
ciman) și viteză seniori — 
(clasament : 1. Grundman
Kupciak 3 v, 3. Popovici 2 
Voicu 1 v, 5. V. Oprea 0 vi

HRISTACHE

1:14,2 ; 
1:15.4 ; 
1:15,6 ;
6.

3.
4.
5.

Z. Mi-

pasio- 
condu-

a făcut evidente efor- 
echilibra situația. Cla-

(P. Tache, C. Voicu,

av. și 45 p; 
și 32 p ; 6.
P-
desfășurat

58 punc-
și 77 p ;
46 p; 4.

5. Eugen
C. Popescu

următoarele
(învingător:

NAUM

(Urmare din pag. 1) li- 
ta-

învingător în „Regata 6runau“
BERLIN, 24 (prin telefon). Sîmbătă 

și duminică s-au desfășurat întrecerile 
competiției internaționale de canotaj a- 
cademic „Regata Griinau". La fiecare 
probă s;au desfășurat cite două con
cursuri, unul simbătă și altul dumi
nică.

La BĂIEȚI, cea mai bună compor
tare a avut-o echipajul nostru de schit 
4 fără cirmaci, compus din Pongraț, 
Somovschi, Husarexico și Radu, care 
a cîștigat și simbătă și duminică. Iată 
clasamentul probei de sîmbătă : 1. Ro
minia 7:21,7 ; 2. Polonia 7:29,1 ; 3. Iu
goslavia 7:29,2; 4. Suedia 7:32,6;
5. Suedia II 7:44,4; 6. R.D.G. abandonat. 
Duminică s-au înregistrat in 
următoarele rezultate: 1.
7:39,0; 2. R.D.G. I 7:43,2; 3. Iugo
slavia 7:43,4; 4. R.D.G. II 7:45,8; 5. 
R.D.G. III

La 4+1 
(Kurecska, 
Lupu) s-a 
(după U.R.S.S.) în seria a III ; du
minică, în finală, s-au înregistrat re
zultatele: 1. Polonia 752,1; 2. R.D.G. 
I 7:27,1; 3. U.R.S.S. 7:31,1; 4. Ceho
slovacia 7:39,1; 5. Rominia 7:40,6; 6. 
R.D.G. II 7:41,5. în proba de 2+1 
băieți, sîmbătă a cîștigat R.D.G. I cu

finală
Rominia

7:49,2.
rame băieți, echipa noastră 
Biltz, Covaci, Boicu + 
clasat sîmbătă pe locul II

8:50,7 urmată de Rominia (Sehc 
Rifelt + Lupii) 8:54,2; duminică, 
ceeași probă a revenit Poloniei 
8:56,3 urmată de Ungaria în 8:57 
Rominia It (Petrov, Vereș + Păi 
cu) în 8:59.1.

în PROBELE FEMININE s-au 
registrat următoarele rezultate :

La 4+1 rame, sîmbătă, echipa r 
tră (Bulugioiu, Ghiuzelea, Rigard, 
maș) a câștigat seria a Il-a în 3 
întrecînd două echipaje din R. 
Duminică, în finală, s-au înregi 
rezultatele: 1. R.D.G. I 4:03,7: 2. 
mînia 4:0-1,1 ; 3. R.D.G. II 4:05,7 
R.D.G. III 4:07,3; 5. R.D.G. IV 4: 
La 8+1 s-au înregistrat rezulta 
sîmbătă: 1. U.R.S.S. 3:32,5; 2. R. 
3:34,9; 3. Rominia 3:37,2; 4. R. 
II 3:40,8; 5. Ungaria 3:41,7;
R.D.G. III. Duminică: 1. U.R 
4:04,0; 2. R.D.G. I 4:07,5; 3. Ron 
4:10,6; 4. Ungaria 4:11,4; 5. R. 
II 4:17,0. La proba de dublu fete, 
tigată în ambele zile de R.D.G., 
pajul nostru s-a clasat sîmbătă pi 
cui 6, iar duminică pe locul 5 
4+1 visle, sîmbătă a cîștigat R. 
iar duminică U.R.S.S. în ambele 
echipa noastră a ocupat locul 5.

ȘTEFAN BĂDULESf

Campionatele mondiale de la Toi

întrecerile de lupte libere
au fost dominate de sportivii soviet

locul 5 la cat.— Francisc Ballo, pe

transversală. In repriza secundă, rit
mul jocului se menține viu, în ciuda 
căldurii înăbușitoare (36 de grade!). 
Polonezii vin mereu în atac, dar tot 
jucătorii romîni sînt în 
a deschide scorul: v 
balonul — după o 
a întregii înaintări 
puternic întîlnește 
mînă este stăpînă 
rioritatea ei este materializată în mi
nutul 70, cînd Marcu înscrie cu 
capul Mingea „plecase" de la Pir-

' ‘ i situația de 
Varga primește 

splendidă acțiune 
— dar șutul său 

bara 1 Echipa ro
pe teren și supe-

Înlîiiiiri internaționale

ale fotbaliștilor noștri

călab care a executat o lovitură 
berâ de la 25 m. In continuare, 
cercări de ambele părți de a mo
difica scorul, dar fără rezultat

La această frumoasă victorie, me
ritele revin întregii echipe și în spe
cial apărării și înaintașilor Pircălab, 
Varga și Marcu (repriza a doua). 
Polonezii au avut cei mai buni ju
cători în Kostka, Sykta și Apostel. 
Arbitrul polonez Storoniak (In lipsa 
bulgarului Dimov) a condus bine 
formațiile:

R.P. ROMINA: Datcu — Nedelcu. 
Dan Coe, Ivan — Stefan. Nun- 
weiller IV — Pîrcălab, Năftănăilă 
(Frățilă, min. 46), Marcu, Varga, 
Codreanu (David)

R.P. POLONA : ’Kostka — Gulba. 
Siegert. Hajnisz — Winiarski. Suski 
— Igaic, Sykta, Apostel. Szoltysik. 
Jozwiak.

Marți dimineața, echipa romînă va 
pleca spre țară.

Turneul candidaților 
înaintea ultimelor două runde

Turneul candidaților la titlul m.Hidial 
de salt a continuat cu desfășurarea par
tidelor întrerupte din rundele 25 și 26. 
Marele maestru sovietic Gheller, deși 
«▼ea o poziție mai slabă în partida cu 
Filip, a reușit si obțină remiză la mu
tarea 57-a. Korcinoi a 
cher, dar a pierdut la 
mutări.

Clasamentul înaintea 
runde: 1—2. Petrosian. _ , ___ ,
16*5 puncte; 3 Gheller (U.R.S.S.) 16 
puncte; 4 Fischer (S.U.A.) 13 puncte; 
5 Korcinoi (U.R.S.S.) 12.5 puncte 6 
Benko (S.U.A.) 11 puncte; 7 Tal

puncte; 8 Filip (R. S. 
6.5 puncte. Fostul cam- 
Tal. fiind suferind, nu a 
partidele din ultimele 7

ultimelor două
Keres (U.R.S.S.)

NEW YORK 24 (Agerpres). — Cam
pionatele mondiale de lupte libere s-au 
încheiat simbătă seara la Toledo cu 
un remarcabil succes al sportivilor so
vietici, care au cîștigat trei medalii de 
aur și locul întîi pe echipe. Reprezen
tativa Iranului, victorioasă cu un an în 
urmă la Yokohama (5 titluri din 8) a 
obținut de data aceasta doar două tit
luri și locul 3 pe echipe.

Luptătorii sovietici, după cum trans
mite corespondentul agenției France 
Presse, s-au comportat excepțional, in- 
trecînd prin forță și tehnică celelalte 
echipe participante. O mare impresie

baschetbalistelor romine

feminină de baschet a R. P. 
i susținut primul meci din

Echipa I
Romine a ., . ,
turneul pe care-l întreprinde în R.P.F. 
Iugoslavia în localitatea Slavonski 
Brod. Echipa gazdă a învins cu 58—26 
(24—16). (Agerpres).

a făcut „greul" Alexandr Ivanițki 
tînăr și puternic atlet, care a cîș 
5 meciuri prin tuș. In turneul 
Ivanițki l-a pus cu umerii la salte 
40 de secunde pe fostul campio 
lumii, turcul Kaplan. Aii Aliev și 
xandr Medvedev au făcut, de as 
nea, meciuri frumoase, obținind r 
ritatea victoriilor prin tuș. La m 
rile turneului final, disputate în 
de sport a universității din Toledi 
asistat 4.000 de spectatori. Public 
răsplătit cu apluaze pe luptătorii s 
tici, învingătorii competiției.

La categoria mijlocie luptătorul 
min Francisc Ballo. învins în turu 
tru la puncte de campionul mondi 
ocupat locul 5.

Clasamentul pe echipe: 1 U.R 
29 puncte; 2. Japonia 26,5 punct 
Iran 25 puncte; 4. Turcia 21,5 pu 
5. R.P. Bulgaria 19 puncte; 6. S 
15 puncte. R.P. Romînă, care a pr< 
tat numai doi luptători, șa^clasi 
locul 11 cu două puncte.,

Aseară au început întrecerile de 
te clasice.

• Intre 29 iunie și 4 iulie va evolua 
în țara noastră echipa braziliană Metro
pol,’ clasată pe locul 2 în campionatul 
statului Porto Alegre. In cadrul ediției 
din acest an a campionatului, Metropol 
a învins cu 2—1 pe Gremio P.A. Echipa 
braziliană vine la noi din R.F. Germa
nă. Aici, în ultimul său meci ea a făcut 
meci nul (1—1) cu Bayern. In țara noas
tră, Metropol va susține 3 jocuri, dintre 
care primul la 29 iunie la Cluj.
• Echipa daneză Eisberg va întreprin

de un turneu de patru jocuri in R.P. 
Romînă: la 8 iulie cu Farul la Constanța, 
la 12 iulie cu Petrolul la Ploiești, la 15 
iulie la Galați cu Dinamo și la 17 iulie 
la Pitești cu Dinamo.
• Selecționata de fotbal a Armatei Si

riene ne va vizita între 7 și 17 iulie. Pro
gramul turneului n-a fost încă definiti
vat.
• Progresul București va 

un turneu în R.D. Germană
Ue.
• Miine sosește in țară 

Indoneziei.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL

întreprinde 
după 12 iu-

selecționata

AACHEN, 24 (prin telefon). Impor
tantul concurs hipic internațional 
care se desfășoară în localitate re
unește la startul probelor, în afara 
călăreților noștri, sportivi din Anglia, 
Belgia, Olanda, Spania, R F. Ger
mană, Brazilia, Suedia, Franța și 
S.U.A. O participare pe cît de bo
gată, pe atît de valoroasă. Simbătă 
s-a disputat prima probă — de ca
tegorie mijlocie — la care au con
curat 85 de călăreți. Sportivii noștri 
s-au comportat bine, realizînd trei 
parcursuri cu 0 p. penalizare (Pinciu 
cu Bîrsan, Bărbuceanu cu Nela și 
Langa cu Rapsod). In clasamentul

Ploiești — F.S.G.T. (Franța) 9-7

0 victorie decisă în ultimele minute

(U.R.S.S.) 7 
Cehoslovaci) 
pion mondial 
mai susținut 
runde.

Pentru a doua o

Pentti Nikula 4,94 iii la săritura cu prăji

DE CĂLĂRIE DE LA AACHEN
probei 
6, iar 
puncte 
Langa.
concurentul nostru Gh. Langa,” cu 
Rubin, a ocupat locul 14. Tot sîm
bătă s-a desfășurat și proba de dresaj 
Sf. Gheorghe (37 concurenți). Călă
rețul nostru N. Mihalcea, cu Corvin, 
a ocupat locul 6. Duminică a avut 
loc o probă de obstacole (1,60 m), 
în care Vasile Pinciu a totalizat 
12 p, clasîndu-se pe locul 17.-

Vasile Pinciu 
pe locul 12 
s-au clasat 

In proba de

a ocupat locul 
la egalitate de 
Bărbuceanu și 
categorie grea 

cu

Pentru a doua oară în decurs de 7 
zile atletul finlandez Pentti Nîkula a 
obținut la săritura cu prăjina rezultatul 
de 4.91 in. performantă care constituie 
un nou record mondial. Nikula utilizea
ză o prăjină din fibre sintetice. Recor
dul mondial oficial este de 4,92 și a- 
parține americanului Dave Tork. Cam
pionul finlandez a declarat ziariștilor că 
în cursul săptămînii viitoare va încerca 
să treacă peste ștacheta înălțată la 5 m. 
Alte rezultate în concursul de la Hel
sinki : 400 m garduri: Rintamaeki (Fin
landa) 52,2 sec; înălțime: Pctersson

(Suedia) 2,08 m; 200 m plat : S 
(Finlanda) 21,9 sec; 1500 m: 
Salonen (Finlanda) 3:48,6; suliță 
vaia (Finlanda) 75,48 m.

Handbal in 7 tei

PE SCURT

Echipa Japoniei 
și-a început turneul in R.

feminină de handbal 
și-a început turneul în I 
întîlnind o selecționată a 
încheiat cu un rezultat de

în

Simbătă seara orașul Ploiești a găz
duit întîlnirea internațională de lupte 
dintre reprezentativa F.S.G.T. (Fran
ța) și selecționata regiunii Ploiești. 
Cei aproape 1000 de spectatori au 
asistat la meciuri interesante, dina
mice. Pînă la întâlnirea „greilor" sco
rul era egal. Din. formația gazdă am 
reținut numele talentatului Cornel 
Turturea, a tenacelui Enache Iordache 
și a subtilului tehnician Nicolae Pa
vel. Alături, am notat numele luptă
torilor francezi Henri Legrand, Char
les Hilenblick și Gilbert Jost. Iată 
rezultatele tehnice : 52 kg : C. TUR
TUREA (Ploiești) înv. pct. CLAUDE

57 kg: D. IONES-
CH. HILENBLICK

V. COMAN (P)

RIPPA (F.S.G.T.) ; 
CU (P) înv. pct. 
(F.S.G.T.) ; 63 kg : 
înv. pct. GUY MOULIERAC (F.S.G.T.); 
70 kg: H. LEGRAND 
MIHALACHE (P) ; 78 
DACHE (P) șt A.
(F.S.G.T.) meci nul ; 
JOST (F.S.G.T.) înv. pct.
NESCU; 97 kg: M. LEVASSEUR 
(F.S.G.T.) înv. pct.( după ce l-a fă
cut și tuș, pe M. POPA (P); grea: 
net superior N. PAVEL (P) înv. pct. 
H. WOLF (F.S.G.T.). Luni va avea 
loc o nouă dispută cu luptătorii fran
cezi, la Craiova.

înv. pct. D. 
kg : E. IOR- 

HOSPITAL
87 kg : G. 

GH. IO-

au fost tn- 
Biba și Voi- 
italienilor a

® Echipa Italiană de fotbal Samp- 
doria a susținut al doilea meci în 
U.R.S.S.. întîlnind la Kiev formația 
Dinamo, campioană unională. Fotba
liștii sovietici au repurtat victoria 
cu scorul de 4—1 (3—0). Golurile di- 
namoviștilor din Kiev 
scrise de Kanevskl (2), 
nov. Unicul punct al 
fost marcat de Toschl.

® A luat sfîrșit Turul ciclist al 
Austriei. Victoria a revenit alergă
torului austriac Muller, care a tota
lizat 40 h 37:18,0.

® Pugilistul Harold Johnson șt-a 
păstrat titlul de campion al lumii la 
categoria semigrea învingîndu-1 la 
puncte după 15 reprize pe Boby 
Scholtz (R.F. Germană).

• După două zile de concurs, du
minică s-a încheiat întîlnirea Inter-

națională de canotaj dintre echipele 
selecționate ale cluburilor sportive 
Dukla Praga și Steaua București. 
Vîslașii cehoslovaci au obținut vic
toria cu scorul de 62—60

• Pugilistul francez Gracteux Latn- 
perti și-a păstrat titlul de campion 
european la categoria pană, termi- 
nînd la egalitate cu șalangerul său 
italianul Lino Mastellaro (Italia).

• Continuîndu-și turneul în R. P. 
Chineză, echipele selecționate de te 
nis de masă ale Japoniei au întâlnit 
în meci revanșă la Pekin reprezen
tativele țării. La masculin gazdele 
au cîștigat cu 5—4, în timp ce la fe
minin victoria a revenit oaspetelor 
cu 3—1.

• A luat sfîrșit Turul ciclist al 
Angliei. Victoria finală a revenit ru
tierului polonez E. Pokorny.

Echipa 
Japoniei 
Germană 
Jocul s-a 
litate: 8—8 (2—2).

★
Federafia de handbal din R. F. 

mană a alcătuit lotul echipei self 
nate a acestei țări care va particii 
campionatul mondial feminin progr 
între 7 și 15 iulie în R. P. Ror 
Iată componenta lotului : Lydia Bi 
Elisabeth Haertle, Uta Samulewicz, 
nelore Stuettgen, Waitrad Kuehl, I 
Jutrenska, Evi Burmeister, H 
Drechsler, Monika Eichenauer, Ch 
Harrach, Maria Lromies, Christa W

Ieri, la V
U ngaria—Austria 

la fotbal
Ieri s-a disputat la Viena m* 

internațional dintre reprezentat! 
Ungariei și Austriei. Victoria a r 
nit fotbaliștilor maghiari cu se 
de 2—1 (1-0) prin golurile marcat- 
Tichy (min. 32 și 63). Pentru aust 
a înscris Nemec (min. 61).

X at Redacția si administrația: str. Vasile Conta af. 16, telefon 11.10.05, interurban 72t nr. 1—2. Întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str, Brezoianu 23—25


