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Parada militară și demonstrația oamenilor muncii din București,
cu prilejul zilei de 23 August

Jitia marii sărbători naționale a 
<- porului nostru, 23 August, a 

-a aniversare a eliberării.
In întreg orașul, pe străzi, în 

jtreprinderi și instituții, la lo- 
.'•'jințele oamenilor muncii, lozinci 

drapele slăvesc ziua de 23 Au- 
ist, ziua eliberării patriei noas- 

.,.« de către glorioasa Armată So
dică și a răsturnării dictaturii 
sciste de către forțele patriotice 
ipulare conduse de Partidul Co- 
inist Romîn.
E ora 8... Peste cîteva clipe, 
Piața Stalin va începe parada 

litară și demonstrația oameni-
• muncii în cinstea celei mai 
pri sărbători a poporului nostru. 
Intru a zecea oară unduiesc în 
ferea vîntului flamurile roșii și 
Școlore înălțate cu prilejul glo- 
tasei aniversări. Drapele înca- 
ează uriașul medalion cu chipul

Lenin și Stalin, portretele meni- 
ilor Prezidiului P.C.U.S., ale 
‘mbrilor Biroului Politic al C.C. 
P.M.R. și al președintelui Prezi
dai Marii Adunări Naționale a 

J’.R. Litere mari, albe, înscriu pe 
buna oficială cuvintele „Trăiască 
August, marea sărbătoare națio-

• ă a poporului romîn".
Intîmpinați cu aplauze și ovații 
'lungite, la tribuna oficială iau 

tovarășii: Gh. Gheorghiu-Dej, 
Petru Groza, Gh. Apostol, N. M.

\ernik, membru supleant al Pre- 
iului C. G. al P.C.U.S., preșe- 
itele Consiliului Central al Sin- 
! ațelor Sovietice, conducătorul de- 
;a(iei Uniunii Sovietice, G. I. 
di, președintele Consiliului de

- nișlri al R.S.S. Moldovenești, 
jieral colonel F. I. Golikov, mem- 
| ai delegației sovietice, I. Chiși- 
yschi, Chivu Stoica, Al. Moghio- 

. M. B. Mitin, membru al Aca- 
niei de Științe a U.R.S.S., ge- 
al de armată Emil Bodnăraș, 
ron Constantinescu, P. Borilă, 
Pîrvulescu, acad. prof. dr. G. I. 
rhon, D. Coliu, general locote- 
it Al. Drăghici, N. Ceaușescu, 

Dâlea, I. Fazekaș, L. Răutu, 
jieral locotenent L. Sălăjan, ge- 
, al locotenent Gh. Pintilie, gene- 

maior I. Vințe, Stelian Moraru, 
letal locoienent Mircea Haupt 
n tribune se aPă de asemenea, 
mbrii guvernului, membri ai G.C. 
P.M.R., membri ai corpului di- 
matic, oaspeți de peste hotare.

In piață se aude sunetul prelung 
trompetelor. Fanfara intonează 
lorul la general”. Unitățile mi- 

•jtre înșiruite pînă departe, spre 
«tuia Aviatorilot, iau poziția pen- 
1 onor.
1 fața tribunei principale, gene- 
ul de armată Emil Bodnăraș,

împreună cu sutele de mii de cetățeni ai Capitalei, artiștii ama
tori ai satelor, veniți la finalele concursului pe fără, și-au exprimat 
bucuria gloriosului deceniu de libertate și de viață fericită.

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul Forțelor Armate 
ale R.P.R., primește raportul coman
dantului parăzii, general-locotenent 
Mircea Haupt. Ministrul Forțelor 
Armate ale R.P.R. trece apoi în re
vistă, călare, însoțit , de coman
dantul parăzii .trupele aliniate în 
piață, adresînd apărătorilor de nă
dejde ai patriei noastre urarea cu 
prilejul acestei mari sărbători: „Vă 
felicit de a 10-a aniversare a eli
berării patriei".

Urale puternice răsună din mii 
de piepturi ostășești.

General de armată Emil Bodnă
raș urcă apoi la tribună, de unde, 
în numele Guvernului R P.R. și al 
C.C. al P.M.R. rostește cuvintul de 
salut și felicitare.

Din nou se aud pînă departe 
uratele prelungite ale ostașilor și 
aclamațiile din tribune. Oamenii 
muncii și militarii Forțelor noas
tre Armate își exprimă cu entu
ziasm atașamentul neclintit față de 
partid și Comitetul său Central, 
față de guvernul țării noastre și 
hotărîrea de a realiza cu succes 
politica partidului și guvernului 
în centrul căreia stă făurirea unei 
vieți fericite și îmbelșugate a po
porului.

Fanfara intonează Imnul de Stat 
al Republicii Populare Romîne și 
imnul de Stat a' U.R.S.S. Răsună 
bubuiturile celor 20 de salve de 
artilerie trase în cinstea glorioasei 
aniversări a eliberării Romîniei.

Trompeții vestesc deschiderea pa
răzii militare.

După toboșari care deschid pa

rada, își fac apariția în piața largă, 
trupele.

Rînd pe rînd trec prin fața tribu
nelor elevii și profesorii Acade
miilor și Școlilor Militare, trupele 
de infanterie, vînători de munte, 
marină militară, grăniceri, securi
tate, cavalerie, artilerie hipo, tru
pele motorizate și blindate, infan
terie moto, artilerie antiaeriană, 
tancuri. In timp ce defilau trupele, 
pe cer au trecut avioanele pilotate 
de cei mai buni piloți, șoimi ai pa
triei noastre.

Parada militară a dat un ta
blou viu al puterii Forțelor noastre 
Armate. A arătat nivelul de pregă
tire militară și politică a trupelor, 
a arătat imaginea disciplinei, coe
ziunii, dotării ei moderne, a fer
mității ei.

Fanfara intonează marșul parti
zanilor. In pas cadențat defilează 
acum batalioanele gărzilor munci
torești. In rîndurile lor sînt bărbați 
și femei, tineri și vîrstnici, munci
tori dîrzi dintre care mulți au lup
tat acum zece ani, vitejește, cu ar
ma în mină, pentru eliberarea Ca
pitalei.

Asistența îi aplaudă îndelung. în
tregul popor poartă recunoștință 
veșnică eroilor căzuți pentru liber
tatea și independența patriei.

Sunetul argintiu al trompetelor 
și răpăitul tobelor, vestesc intrarea 
coloanei de pionieri în piața „I. V. 
Stalin'*.

Cu fețele senine și pline de voio
șie, pe care se citește copilăria fe
ricită, sute de pionieri trec în rîn-

TELEGRAME
Către \1

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.
și Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. I

MOSCOVA-KREMLIN
Cu prilejul marii sărbători naționale a poporului romîn, cea de a 

10-a anhersare a eliberării Romîniei, Comitetul Central al Partidului ? 
Muncitoresc Romîn, guvernul Republcii Populare Romîne și Prezidiul ! 
Marii Adunări Națioanale a R.P.Tl. vă trimit dragi tovarăși, un căi- , 
duros salut, mărturie a dragostei și recunoștinței pe care poporul romîn , 
le poartă marelui popor sovietic, gloriosului Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice, guvernului U.R.S.S. și Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

Poporul nostru nu va uita niciodată că eliberarea Romîniei de către 
armata marii Țări a Socialismului i-a dat posibilitatea să doboare dicta
tura fascistă, să-și cucerească pentru prima dată în istoria sa libertatea 
și adevărata independență națională, să construiască o viață nouă în pa
tria sa. Niciodată nu se va șterge din amintirea poporului nostru jertfa 
nobilă a ostașilor și ofițerilor sovietici, care și-au dat viața pentru eli- < 
berarea patriei noastre.

Ca lumina ochilor va apăra poporul romîn prietenia și alianța cu 
Uniunea Sovietică — bunul său cel mai de preț — garanția trainică a 

viitorului fericit, socialist al patriei sale, chezășia independenței și suve- ' 
ranității sale naționale.

Relațiile de strînsă prietenie dintre U.R.S.S. și R.P.R., ajutorul multi- i, 
lateral pe care Uniunea Sovietică îl acordă țării noastre constituie o 
pildă vie de internaționalism proletar și de colaborare frățească între 
popoare libere. 1

Poporul nostru, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, că- , 
lăuzit de nemuritoarea învățătură marxist-leninistă, de experiența glo- , 
riosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice, pășește cu încredere îna
inte spre un viitor luminos și fericit. El își manifestă hotărîrea de a 
duce pînă la capăt opera de construire a socialismului, de a contribui 
tot mai activ la întărirea puternicului lagăr al păcii și socialismului în 
frunte cu Uniunea Sovietică, la apărare ; r>?cii in lume.

Trăiască marea Uniune Sovietică —- bastionul păcii și libertății po
poarelor:

Slavă marelui Partid Comunist al Uniunii Sovietice! '
Trăiască în veci prietenia de nezdruncinat și colaborarea frățească 

dintre poporul romîn și marele popor sovietic!

Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne

Comitetul Central al
Partidului Muncitoresc Romîn

Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine, 
tovarășului PETRU GROZA

București
Cu ocazia celei de a l»-a aniversări * zilei eliberării vă rog, tovarășe 

președinte să primiți din partea Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și din partea mea călduroase felicitări șl urări de noi succese poporului 
prieten romîn în munca lui pașnică constructivă, pentru Întărirea statu
lui democrat-popular romîn.

K. VOROȘILOV

Președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, 

tovarășului GH. GHEORGHIU-DEJ
București

La,a 10-a aniversare a sărbătorii naționale — ziua eliberării — vă rog 
pe dvs., tovarășe președinte, și guvernul Republicii Populare Romîne sa 
primiți felicitările mele cordiale. Urez poporului romîn prieten noi suc
cese în eforturile lui creatoare îndreptate spre dezvoltarea pașnică și 
înflorirea Republicii Populare Romîne.

Intărească-se prțgtenia frățească de nezdruncinat dintre popoarele 
noastre.

G. MALENKOV

Ministrului Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Romîne, 

tovarășului S. BUGHICI
București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne — cea 
de a 10-a aniversare a zilei eliberării — primiți, tovarășe ministru, feli
citările mele cordiale.

Vă rog să primiți de asemenea urările mele de dezvoltare și întărire 
continuă a prieteniei frățești și a colaborării între Republica Populară 
Romînă și Uniunea Sovietică — pentru binele popoarelor noastre și în 
interesul asigurării păcii trainice și securității internaționale. i

V, MOLOTOV j

(continuare în pagina 2-a)

Ca un bloc de granit viu, așa a defilat prin Piața Stalin infanteria. De sub căștile 
oțel, privesc dlrze chipurile de muncitori și țărani, bronzate de so are, asprite de ol»- 

7 si ploi.

Cu vii aplauze au fost răsplăti te demonstrațiile de gimnastică exe cutate In cadrul de* 
filării sportivelor, adevărate demon strațli ale sănătății voioșiei, grației.



Parada militară și demonstrația oamenilor muncii din București, 
cu prilejul zilei de 23 August

simboli-

1944 în

> (urmare din pagina l-a)
^Suri compacte prin fața tribunelor.

Din rîndurile pionierilor se des
prinde un grup cu brațele încărcate 
de flori, pe care, cu obrajii îmbu
jorați de bucurie, le oferă membri
lor delegației sovietice și conducă
torilor partidului și guvernului.

Cu buhuria glorioasei zile întipă
rită pe fețele lor tinere, defilează 
acum, plini de încrede în viitorul 
lor fericit, într-o perfectă aliniere, 
Îieste 2800 de tineri elevi ai Școli- 
or Rezervelor de Muncă.

Pentru qîteva clipe, în Piața Stalin 
s-a așternut liniștea. Deodată, 
un zgomot de motor atrage privirile 
spectatorilor. Un car de luptă pe 
care se află infanteriști și tanchiști 

.în uniforme sovietice pătrunde în 
plină viteză în piață. In* întîmpina- 
rea lui aleargă din toate părțile 
femei, bărbați, pionieri, purtînd în 
mîini flori și crenguțe verzi. In ca
lea tancului se așterne un adevărat 
covor de flori. Cițiva copii au ur
cat sus pe tanc. Ei sînt luați cu dra
goste în brațe de militari. Această 
scenă emoționaniă, care 
zează intrarea Armatelor Sovietice 
eliberatoare în August 
București, stîrnește în tribune o 
furtună de aplauze și urale puter
nice care nu contenesc mult timp.

Ca un larg fluviu viu se revarsă 
In piața Stalin coloanele oamenilor 
muncii. Coloanele de oameni ai 
muncii din raioanele 23 August, 
Tudor Vladimirescu, Stalin și Gri- 
vîța Roșie se reunesc și defilează 
Împreună. In frunte, ei poartă un 
uriaș panou, pe care flori naturale 
înconjoară data istorică în viața 
poporului nostru : 23 August. Bfb 
Curia marii sărbători se citește pe 
fetele tuturor demonstranților.

Mîndria pentru realizările obținu
te de harnicul nostru popor în cei 
10 ani de la eliberarea patriei se 
Împletește cu recunoștința veșnic 
vie îață de marea noastră elibera
toare, Uniunea Sovietică, al cărei 
sprijin este un factor hetărîtor in 
construirea socialismului în patria 
noastră. In semn de dragoste fată 
de popoarele Uniunii Sovietice, țâță 
de Guvernul Uniunii Sovietice și 
gloriosul Partid CorauiM&t al Uni
unii Sovietice, demonstranții poar
tă portretele membrilor Prezidrahri 
P.C.U.S.

In această zi de mare sărbătoare, 
sutele de mii de oameni ai muncii 
participant la demonstrație își ma- 
nifestă dragostea și atașamentul 
.față de încercatul nostru partid, 
inițiatorul și organizatorul tuturor 
victoriilor poporului romîn. Ei ex
primă, prin participarea lor entu
ziastă. prin succesele în diferite 
domenii de activitate, pe care le ra
portează aicum conducătorilor par
tidului și,'guvernului, unitatea din
tre pai iii, guvern și popor. Parti- 
cipanții lă demonstrație poartă por
tretele m< mbriior Biroului Politic «1 
CC. al PlM.R. și al președintelui 
Prezidinhii Marii Adunări Naționale 
a R.P.R.

Din tribune pornește un ropot .de 
(aplauze. In Piața Stalin își fac a- 
Îiariția produse ale industriei me- 

«iurgice și industriei constructoare 
de mașini. Pe un panou .sînt scrise 
cuvintele: „Produse fabricate în 
,R.P.R.". Cît de cuprinzătoare sînt 
pesete cuvinte și oftă emoție pro
fetic in mijlocul celor prezenți. 

Trec prin piață viitorii muncitori, tehnicieni ți ingineri, elevii șco
lilor Rezervelor de Muncă. Ei poartă cu dragoste și mîndrie panourile

jaf a tribunelor, jluturind batiste roșii, scandind lozincitrec prinSportivele de la „Flamura Roșie'
de slavă pentru patrie, partid șl gu verrt.

tribunelor, în halate albe și cu bo
nete pe cap, oamenii muncii clin 
instituțiile medico-sanitare.

Panouri și grafice sugestive pre
zintă, în fața mulțimii în sărbă
toare, creșterea deosebită a rețelei 
sanitare; unități care nu existau 
înainte de 1944: sanapiduri, case 
de naștere, dispensare de copii cu 
staționar în mediul rural, dispen
sare de medicină sportivă, unități 
de urgență, aviasanul, rețeaua de 
oncologie și altele.

Laolaltă cu toți oamenii muncii 
din fabrici și de pe ogoare, oamenii 
de artă și cultură î.și manifestă în 
această zi de mare sărbătoare bucu
ria pentru glorioasa aniversare a 
unui deceniu de libertate a'patriei.

La marea sărbătoare a poporului 
iau parte cu entuziasm reprezentanți 
ai artei noastre populare, membrii 
celor mai bune echipe artistice de 
amatori ale căminelor culturale care 
s-au întrecut în concursul pe țară.'

La această mare demonstrație 
s-au întîlnit oamenii muncii din 
fabrici și de pe ogoare, oameni de 
artă și ' cultură, oamenii liberi ai 
patriei noastre, ale căror năzuințe 
și idealuri s-au cimentat în acești 
anii în slujba aceluiași scop măreț 
— construirea socialismului.

Cu vii manifestații sînt primiți 
în Piața Stalin muncitorii, tehni
cienii și inginerii din- întreprinderile 
Industriei ușoare, care luptă pentru 
traducerea în viață a programului 
de măsuri economice elaborat de 
partid și guvern.

Dinspre Statuia Aviatorilor se 
apropie o nouă coloană de demon
stranți. Sint delegațiile muncitorilor 
din gospodăriile agricole de stat și 
S.M.T.-uri, ale membrilor gospodă
riilor colective și întovărășirilor și 
ale țăranilor muncitori cu gospo
dării individuale din regiunea Bucu
rești, oameni ai muncii de pe ogoa
re, care au venit la măreața sărbă
toare să raporteze partidului și gu
vernului despre adîncile transfer-, 
mări petrecute în munca și viața 
lor, în cei 10 ani de la eliberare, 
despre primele rezultate ale apli
cării programului de măsuri econo- 
mjce elaborat de partid în august 
1963 pentru înflorirea agriculturii 
noastre, pentru bunăstarea poporu
lui.

In coloana 
la sate, ca

oamenilor muncii de 
peste tot in aceastăcl j i

Demonstrația copilăriei ferici te. Prin Piața Stalin trec coloanele de pionieri, mlădițele dragi ale pa
triei, spre care se îndreaptă zi de zi, ceas cu ceas, dragostea și grija poporului muncitor, partidului și 

guvernului.
de sportivi, peste zece mii de co
lective și cercuri sportive numără 
azi mișcarea noastră de cultură fi
zică și sport.

Un grup de tineri puternici poar
tă pe brațe medalioanele marilor 
dascăli ai proletariatului: Marx,
Engels, Lenin, Stalin și tablourile 
membrilor Prezidiului P.C.LLS. Uri 
alt grup poartă cu mîndrie o uriașă 
stemă a R.P.R. și tablourile con
ducătorilor partidului și guvernului.

Cu ropote de aplauze este întîm- 
pinat grupul campionilor și record
manilor R.P.R.

uriașă demonstrație, domnește un 
puternic entuziasm. Răsună conti
nuu orale pentru Partidul Muncito
resc Romîn, pentru guvernul Repu
blicii populare Romine, pentru 
marea Uniune Sovietică, eteberataare.

★
începe defilarea sportivilor !
Un grup de motocicliști deschide 

defilarea sportivilor din Capitală. 
Ei defilează în fruntea tineretului 
sportiv care, în anii regimului de
mocrat popular, a crescut și s-a oțe
tit pe stadioane, dezvoltîndu-și cele 
mai frumoase calități specifice tine
reții. Sub îndrumarea înțeleaptă a 
partidului, în cei zece ani de Ia 
eliberarea patriei noastre de către 
gtoriaasele Armate Sovietice, miș
carea de cultură fizică și sport din 
tara noastră a devenit o mișcare 
largă, cuprinzînd mase mari de 
oameni ai muncii. Peste un milion

lată-i acum pe cicliști 1
Ei nu se întrec, ca de obicei, în- 

tr-o cursă pe șosea sau într-una 
pe pista de beton a velodromului, 
dar cele două echipe care încon
joară grupul compact al cicliștilor 
sugerează o probă de urmărire.

Pășesc apoi prin Piața Stalin 
sportivii Casei Centrale a Armatei. 
După 23 August 1944, în rîndurile 
Armatei noastre Populare au fost 
crescuți și pregătiți numeroși spor
tivi de frunte ai țării, care ne-au 
reprezentat cu cinste în numeroase 
întîlniri internaționale.

In fața tribunei, sportivii de la
C.G.A.  înscriu cu trupurile lor „23 
August".

Tinerele care poartă eșarfe roșii 
și care pătrund apoi în piață, re
prezintă asociația sportivă Flamura 
roșie,, asociație care grupează în 
rîndurile ei pe oamenii muncii din 
industria ușoară, comerțul de stat 
și industria alimentară.

Tinerii care se apropie acum de 
tribune aparțin asociației pentru 
cultură fizică și sport Rezervele de 
Muncă.

Mișcările pe care acești sportivi 
le execută simbolizează dragostea 
de viață, bucuria, elanul creator al 
poporului nostru, dorința sa nestă
vilită de a merge mereu înainte pe 
domuri arătat de partid.

In mijlocul coloanei, se află o 
stemă a R.P.R. încadrată de ste
gari și tineri care flutură batiste 
rd|ii, galbene și albastre.

înfrățiți și în sport ca și în efor
tul comun de a construi socialis
mul în patria noasiră, pășesc acum 
prin Piața Stalin sportivii asocia
țiilor Locomotiva și Recolta.

Băieții sînt îmbrăcați în salopete 
albastre și poartă pe umeri ciocane, 
iar printre rîndtiri, în frumoase cos
tume de mătase albă, sînt tinere 
fete cu seceri în brațe.

Demonstrația acestor sportivi sim
bolizează unitatea de nezdruncinat 
dintre clasa muncitoare și țărăni
mea muncitoare care făuresc, sub 
conducerea partidului, societatea so
cialistă.

Trec sportivii asociației Știința 
care grupează în rîndurile ei spor
tivii din facultăți și institutele de 
învătămîrst, precum și lucrătorii din 
învățămînt.

Sub faldurile steagului cafeniu al 
asociației Flacăra, defilează spor
tivi care muncesc îri industria pe- 
troWeră, chimică și gaz metan. Nu
mărul membrilor asociației Flacăra 
se ridică l«a peste 15.000 iar colec
tivele asooiație.i dispun de peste 300 
baze sportive construite sub regi
mul democrat paipuflar.

Steagurile albastre cu dungă ?o-

șie vestesc apariția sportivilor din 
asociația Metalul.

Prin muwca membrilor acestei 
asociații au fost amenajate in anii 
aceștia stadioaziv-le dm Baia Mare, 
Reșița și Oradea.

In ‘
giști 
frcle

Ii
tivii

fața tribunei, tinerii metahir- 
formează cu trupurile lor, ci- 
„1944-1954“.
vedem defilînd acum pe spor- 
asociațiilor Minerul și Avîntul. 

In nodurile sportivilor din regiu
nile miniere se află vest,iții mineri 
Haidu Iu!iii Erou al Muncii So
cialiste, Kopetin Geza, Gheorghe 
Bărbuț, Ion Toiea și alții.

Prin exemplul lor acești mineri 
de frunte ai patriei noastre au an
grenat în practicarea sportului un 
număr mare de oameni ai muncii.

In pas de defilare, cu chipurile 
strălucind de energie și sănătate 
trec sportivii din asociația Avintui.

Se apropie de tribună sportivii 
asociației Constructorul.

Printre trofeele cucerite de acea
stă asociație se află la loc de cin
ste cupa obținută pentru locul I îri 
concursurile speciale G.M.A., orga
nizate de Consiliul Central al Sin-f 
dicatalor.

Coloana sportivilor din asociația 
Progresul este precedată de im. car. 
alegoric.

Pe macheta unui pisc de munte, 
cîțiva sportivi fac o demonstrație 
de coborîre.

Suăițași, discoboli, înotători, ca- 
notoii, alergători și gimnaști, sim
bolizează complexitatea mișcării 
noastre sportive și totodată crește
rea măiestriei sportivilor noștri în 
sporturile individuale, în cei zece 
ani de la eliberare.

Prin fața tribunei trec apoi finer 
sportivi care joacă volei, baschet, 
handbal și rugbi. Sini sșwrtivi a 
asociației „Voința". Ei demons
trează dezvoltarea sportului pe 
echipe tn țara noastră în acești 
zece ani. .Asociația Voința, oare cu
prinde în rîndurile sate pe mem
brii cooperativelor meșteșugărește 
din R.P.R., a reușit să cîștige dra 
pelul de asociație fruntașă pe anul 
1963.

Grupul sportivilor pe care îl ad
mirăm acum ne amintește de azu
rul nesfirșit al cerului. Srnt tineri 
curajoși din aviația sportivă, aero 
modeliști, planoriști, piloți, para- 
șutiști, care învață să cucerească 
înălțimile văzduhului pentru a a- 
para scumpa noastră patrie.

Parada sportivilor se încheie ci: 
demonstrația tinerilor și tinerelor 
din asociația fruntașă Dinamo, din 
rîndurile cărora s-au ridicat ele
mente care au reprezentat cu cinste 
culorile țării noastre în diferite 
competiții infernaționiale.

Deasupra unui car alegoric, spor
tivii dinamoviști fac demonstrații 
de ciclism și gimnastică, impresi
onând prin precizia și eleganța lor.

Fanfara militară înaintează apoi 
6pre tribună, execută o întoarcere 
din mers după care părăsește pâi- 
ța. Parada militară și marea de
monstrație a oamenilor muncii din 
Capitală cu prilejul aniversarii 
gloriosului deceniu a luat sfîrșit.

Agerprea)



Adunarea festivă pentru sărbătorirea celei de a 10-a aniversări a eliberării Romîniri
In seara zilei de 22 august, la 

eatrul de Operă și Balet al 
.P.R., a avut loc adunarea festivă 
entru sărbătorirea celei de a 10-a 
niversări a eliberării Rominiei.
Sala teatrului avea un aspect 

. ărbătoresc. Scena era împodobi.ă 
u drapelele R.P.R. și U.R.S.S. Pe 
rndalul frumos drapat în roșu 
înt înscrise cu alb datele istorice 
1944-1954. Trăiască 23 August, 
larea sărbătoare națională a po- 
orului romîn".
O gardă de onoare, alcătuită din 

îilitari de diferite arme, poartă 
rapelele de luptă ale forțelor 

? oastre armate.
Fanfara intonează Imnurile de 

.tat ale R.P.R. și U.R.S.S.
Primiți cu aplauze prelungite, la 

lașa prezidiului iau loc tovarășii : 
ah. Gheorghiu-Dej, dr. Petru 

■■ iroza, Gh. Apostol, N. M. Șvernik, 
îetnbru supleant al Prezidiului 

L.C. al P.C.U.S., președintele Con- 
jiliului Central al Sindicatelor So- 
ietice, conducătorul delegației 

jlraiumi Sovietice, G. I. Rudi, pre- 
ediratele Consiliului de Miniștri al 
f.S.S. Moldovenești, general-colo- 
tel F. I. Golikov, membri ai deîe- 
;ațtei sovietice, I. Chișinevschi, 
Chivu Stoica, AL Mogbioroș, M. B. 
ditin, membru al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., general de a-r- 
nată Emil Bodnăraș, Miron Cons- 
antinescu, P. Borilă, L. G. Melns- 
:ov, ambasadorul Uniunii Sovie- 
ice la București, C. Pîrvuieocu, 
tcad. prof. dr. C. I. Parhon, D. 
Coliu, general-locotenent Al. Dră- 
;hici, N. Ceaușescu, M. Dalea, I. 
•azekaș, Constanța Crăciun, gene- 
al-locotenent L. Sălăjan, Stelian 
vtoraru, acad. 1. Murgulescu, Cor
lei Fulger, acad. St. Vencov, ..acad. 

Elie Carafoli, Costache Antoniu, 
irtist al poporului, Camil Ressu, 
"'.rtist emerit al R.P.R., caporalul 
Vlihai Butureanu, veteran al răz
boiului 1877, minerul Iuliu Haidu, 

..mecanicul de locomotivă Ștefan N. 
f.unigu, șeful de brigadă de trac
toare Vasile Vorchița, maistrul 

.crescător de vaci Constantin Ado- 
■ Lhiț-ei, strungarul Constantin B.
Vasi'ache, Eroi ai Muncii Socia
liste, Gh. Mihaliuc, muncitor în 
gospodărie agricolă de stat, Tudor 
Luchian, muncitor în S.M.T., Aur

Cu una din
De cîteva zile cădea o ploaie 

măruntă și deasă. Pe drum, un 
grup de motocicliști trecea în 
goană către Timișoara. Cel din 
frunte purta cu el un tub metalic, 

: Strălucitor. înăuntru, pe fila stră
juită de un porumbel alb, oamenii 
muncii din raionul Reșița trimiteau 
către capitala patriei mesajul lor 
de salut, gîndurile lor, minunatele 
succese ale oțelariior obținute în 
cinstea măreței sărbători. Drumul 
era greu și desfundat. Mașinile tre
buiau ambalate la maximum. In 
dreptul porților, țăranii muncitori 
din satele raioanelor străbătute de 
ștafetă fluturau batiste. In apro
pierea orașului Timișoara, colecti
viștii din Recaș și Topolovățu 
Mare le-au ieșit înainte cu flori. Un 
colectivist le-a urat bun venit. Cît 
despre succesele lor, nu mai era 

’nevoie de cuvinte. Șirele de grîu, 
înalte și atît de frumoase, tur
mele nesfirșite de oi, toate ce
lelalte realizări, vorbeau în locul 
lor.

Cind au ajuns în Timișoara, ora
șul era gătit de sărbătoare. Pe 
străzi fluturau drapele roșii și 
tricolore. La Tehnometal, la Elec
tromotor și la alte întreprinderi din 
oraș apăruseră pe panourile de 
onoare numele altor fruntași în pro- 

: ducție.
Ștafeta a fost preluată. Un grup 

; de motocicliști ducea cu el me
sajul oamenilor muncii din Timi
șoara către cei din regiunea 

j Craiova. Satele și orașele au fost 
lăsate în urmă unul cîte unul. Solii 
regiunii Timișoara strînseseră la 
un loc, ca intr-un mănunchi, toate 
bucuriile și succesele oamenilor 
muncii din regiunea lor.

Un scurt popas. In fața ușei 
j plăci, care indica sosirea in orașul 
minerilor, un grup de tineri spor
tivi îi așteptau pe solii regiunii 
vecine. I-au întîmpinat cu căldură, 
urîndu-le bun venit în „Valea Fe
ricirii". Pe strada principală a ora
șului, mii de muncitori așteptau cu 

i nerăbdare sosirea ștafetei. Apele în
volburate ale Ji-ului ieșeau din oraș 
mai tulburi decit altă dată. Harnicii 
mineri scoseseră din adînc mai 
mult cărbune. La cariera de piatră 
din Banița, tânărul Tolh Francisc 
depășise norma cu peste 800 la 
sută. Brigăzile de tineret de la 
mina Vulcan, conduse de lancu 
Octavian. Ivan Andronic și alții, 
înscriseseră noi victorii în lupta

coMfimvi .central m px.u.s^ • 
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Oamenii muncii din București, capitala Republicii 
Populare Romine, întruniți în adunarea festiva ca 
prilejul celei de a 10-a aniversări a eliberării Romi
niei. transmit în această zi de sărbătoare națională 
un fierbinte salut poporului sovietic, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și 
guvernului sovietic.

In această zi, poporul romin își îndreaptă glodurile 
cu adîncâ recunoștință către eroicii ostași sovietici, 
care și-au vărsat sîngele în lupta pentru eliberarea 
patriei noastre, pentru înfrîngerea fascismului, pentru 
ea să aducă lumii pacea și libertatea.. Armata ro- 
mlnă, întorcind acum zece ani armele împotriva co
tropitorilor hitleriști, s-a alăturat eroicei Armate So
vietice, continuind glorioasa tradiție a frăției de arme 
romîno-rusă. Niciodată nu se va șterge din inimile 
oamenilor muncii din patria noastră sentimentul de 
dragoste și recunoștință față de marea, noastră prie
tenă, Uniunea Sovietică, față de gloriosul popor so
vietic.

Ziua de 23 August a deschis poporului nostru zo
rile unei vieți noi, i-a dat posibilitatea ca pentru 
prima oară să-și ia soarta in propriile sale miini, să 
instaureze puterea democrat-populară, scut al dreptu
rilor și libertăților poporului muncitor și să pornească 
la făurirea unui viitor de bunăstare și fericire.

Deceniul care a trecut de la 23 August 1S«4 este de
ceniul unor adinei transformări în viața țării noastre. 
Sub conducerea Partidului Muncitoresc Romin. prin- 
tr-o muncă plină de eroism și abnegație, clasa mun
citoare aliată cu țărănimea muncitoare, învingînd pie
dici și greutăți, au obținut însemnate victorii în 
lupta peutru lichidarea înapoierii economice a Ro- 
mîaiei, pentru construirea orlnduirii socialiste.

In munca noastră, am simțit întotdeauna ajutorul 
dezinteresat, multilateral și frățesc al Uniunii Sovie

tice. Pentru acest ajutor vă mulțumim, dragi tovarăși, 
din adîncul inimii, vă mulțibmîm pentru experiența 
voastră bogată pe care ne-ați împărtășit-o cu toată 
dragostea, experiență care a devenituri bun de nepre
țuit al oamenilor muncii din țara noastră. Viața a 
dovedit și dovedește în permanență că drumul priete
niei șl alianței cu Uniunea Sovietică este pentru po
porul nostru drumul libertății, al vieții și al păcii, 
drumul victoriei în marea sa operă constructivă.

Poporul nostru este hotărît să nu-și precupețească 
forțele în lupta pentru construirea socialismului in 
patria noastră, pentru victoria cauzei păcii în lumea 
întreagă. De aceea el sprijină cu toată hotărîrea lupta 
neobosită pe care o duce Uniunea Sovietică pentru 
menținerea și întărirea păcii, pentru slăbirea încor
dării în relațiile internaționale, pentru securitate co
lectivă in Europa și în întreaga lume.

Poporul nostru va păstra și va întări și pe viitor 
prietenia de nezdruncinat cu marea Uniune Sovie
tică, cu China populară, cu țările de democratic 
populară, va dezvolta relațiile de colaborare și legă
turile economice cu toate țările, contribuind la asi
gurarea unei păci trainice.

Pășim în al doilea deceniu ăl vieții noastre libere, 
hotărîți de a merge neabătut, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn, pe drumul luminat de atot
biruitoarele idei ale lui Marx, Engels, Eenin, Stalin.

Trăiască marea Uniune Sovietică, eliberatoarea și 
sprijinitoarea noastră, bastionul păcii și libertății 
popoarelor:

Trăiască guvernul Uniunii Sovietice !
Trăiască gloriosul Partid Comunist al Uniunii So

vietice și Comitetul său Central!
Trăiască și înflorească în veci prietenia Intre poporul 

romin și popoarele sovietice!

Baicu, colectivist, Ganea Maria, 
Gh. Dobrescu, Al. Mînzatu, Eugen 
Tudor, muncitori fruntași.

In sală se află membri ai gu
vernului, membri ai C.C. al P.M.R., 
conducători ai instituțiilor centrale, 
activiști de partid, generali și ofi
țeri superiori, care au contribuit la 
realizarea actului de la 23 Augitst 
și au condus mari unități ale ar
mate’ noastre în luptele pentru 
zdrobirea fascismului, oameni ai 
științei, artei și culturii, șefi ai 
cultelor, reprezentanți ai presei 
romîne și străine, oameni ai mun
ch.

La festivitate au participat șefi’ 
misiunilor diplomatice acreditate 
în R.P.R. și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

De asemenea au'asistat numeroși 
oaspeți străin’ d’n diferite țări, 

ștafete, spre capitala patriei

Maestrul sportului Mircea Anastasescu citind la microfon mesajul 
adus de sportivi, din cinci colțuri ale țării, cu ștafeta „Cea de a X-a 
aniversare a eliberării patriei'.

pentru tot mai mult cărbune. Pri
mul care i-a felicitat pe cei ce pur
tau mesajul a fost Haidu luliu, 
erou al muncii socialiste. O fanfară 
a început să cînte. Minerii s-au 
prins în horă. Pînă tîrziu, strada 
principală a fremătat de voioșie.

Ducînd cu ei amintirea frumoasei 
primiri din orașul Petroșani, pur
tătorii ștafetei au străbătut apoi 
defileul Jiului, îndreptîndu-se spre 
Craiova. In fiecare orășel, oamenii 
muncii le-au ieșit în întîmpinare. 
Grupuri de pionieri cu cravatele 
roșii la gît și cu drapele fluturind 
în vînt le-au adus salutul lor, urîn
du-le bun venit. Cuvintele calde ale 
pionierului Nicolae Bălescu, ale 
muncitoarei Iustina lordache, sim
ple, dar pline de înflăcărare, au 
rămas întipărite în mintea celor 
care au asistat la mitingul din ora
șul Filiași.

...Una cîte una, pietrele kilome
trice rămîneau în urmă. Prin sate 
și orașe drumul motocicliștilor era 
presărat cu flori. Fanfare și tara
furi intonau marșuri. Seara se 
aprindeau torțe. Din loc în loc se 
înjgheba cîte o horă cu chiote de 
veselie și strigături: „23 August 
libertate ne-a adus"... In toate sa
tele și orașele țării ștafeta „A ze
cea aniversare a eliberării patriei" 
a fost întîmpinată cu entuziasm.

Străzile Capitalei erau înțesate 

invitați ai organizațiilor obștești și 
instituțiilor culturale cu prilejul zi
lei de 23 August.

Tovarășul dr. Petru Groza ro
stește cuvîntul de deschidere.

Vorbitorul subliniază că istorica 
victorie a Uniunii Sovietice asupra 
fascismu’ui și eliberarea țării 
noastre au creat condiții ca po
porul romîn să-și ia soarta în pro
priile sale miini, să devină adevă
ratul stăpîn al țării. Sub condu
cerea partidului, clasa muncitoare, 
în alianță de nezdruncinat cu ță
rănimea muncitoare, a obținut în 
ultimii zece ani mari succese pe 
drumul construirii socialismului. 
Dintr-o țară înapoiată din punct 
de vedere economic și cultural, Ro- 
mînia s-a transformat într-o țară 
cu o industrie socialistă înaintată, 
cu o agricultură în plin progres, cu 

de lume. Nu era nimeni care să 
nu știe că vor sosi la Bucu
rești, din cinci colțuri ale țării, a- 
ducătorii mesajelor oamenilor mun
cii din fabrici și de pe ogoare. Pe 
stadionul 23 August era o animație 
deosebită; Se terminase de cîteva 
clipe prima repriză a întîlnirii in
ternaționale de fotbal. Pe intrarea 
de sub tribune și-a făcut apariția, 
în aplauzele entuziaste ale zecilor 
de mii de spectatori, un grup de 
sportivi fruntași ai țării noastre. 
In frunte pășea maestrul sportului 
Mircea Anastasescu. Cu puțin timp 
înainte, el a adus patriei locul 3 
la campionatele mondiale de caiac. 
Alături de el era maestra spor
tului Elena Leuștean și sportivii 
fruntași Alexandru Ene și Ioana 
L.ufă. Ceva mai în urmă, reprezen
tanți ai raioanelor din Capitală și 
a-i regiunilor prin care, a trecut șta
feta. Pe fețele lor senine citeai fe
ricirea. Muzica a început să . cînte. 
Aplauzele nu mai conteneau. Spor
tivii au ajuns în fața tribunei. 
Mircea Anastasescu se oprește în 
fața, microfonului și cuvintele încep 
să se înșire rînd pe rînd.

...Zece ani de victorii, de trans
formări în toate domeniile. ...Mii 
de terenuri de sport, ...stadioane 
grandioase, ...bazine de înot. ...Oa
meni noi, viguroși, luptători activi 
pentru un trai tot mai îmbelșugat...

V. GOOESCU 

o cultură înfloritoare. Cu nestră
mutată încredere în viitor, oame
nii muncii din țara noastră mun
cesc acum cu avîn-t pentru înfăp
tuirea vastu'ui program de măsuri 
elaborate de partid pentru dezvol
tarea agriculturii, sporirea produc
ției bunurilor de larg consum, în 
vederea îmbunătățirii condițiilor de 
trai ale maselor muncitoare.

Poporul nostru este adine recu
noscător gloriosului popor sovietic, 
guvernului sovietic și Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, al 
căror ajutor multilateral ne-a dat 
putința să ducem patria noastră 
pe calea progresului

Oamenii muncii din țara noastră 
salută astăzi cu nemărginită bucu
rie prezența în mijlocul nostru a 
reprezentanților guvernului sovietic 
și ai Partidului Comunist al Uniu

G. Istrate (Progresul-Casa Seini©!?) 
invkrgător în „Cursa Eliberării”

CLUJ 22 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Traseul etapei a 
6-a, desfășurată pe distanța Zalău- 
Huedin, 138 km. a fost deosebit de 
dur, prilejuind zeci de pane de cau
ciuc. Aproape că nu a fost alergă
tor care să nu fi plătit un greu 
„tribut” pietrelor tăioase de pe șo
sea. „Recordul” panelor de cau
ciuc a fost stabilit de fruntașul cla
samentului individual al cursei, 
care a spart de 8 ori. Din această 
pricină, desfășurarea etapei a avut 
un aspect de-a dreptul dramatic. 
Totuși, cicliștii, dînd dowlă de o 
dîrzeriie remarcabilă, nu au demo
bilizat, ci și-au continuat alerga
rea pînă la capăt.

Etapa a fost cîștigată de tînărul 
ciclist Vasile Dobrescu (Construc
torul), care a terminat cu un avans 
de. 7 min. față de al doilea clasat: 
Ștefan Sebe, care l-a învins la sprin
tul final pe Istrate. Pe locurile ur
mătoare s-an clasat: Minulescu 
(Avîntul), Lazăr Dominic (Con
structorul) și Ion Sima (Dinamo 
Or. Stalin).

★

Etapa a 7-a și ultima, s-a aler
gat pe șosea asfaltată, pe o dis
tanță de 100 km.: Huedin-C:ucea- 
Huedin-Cluj. Pe două treimi d'n 
parcurs plutonul s-a menținut com
pact, orice încercare de „evadare” 
fiind anihilată. Pe ultima parte a 
cursei însă, plutonul începe să se 
destrame. Rînd pe rînd, se desprind 
din pluton Istrate, Aurel lonescu, 
Mihăilă, Moieeanu și alții.

Mii și mii de oameni ai muncii 
s-au adunat în Piața Libertății din 
Cluj așteptînd sosirea din „Cursa 
Eliberării”. Primul își face apariția 
C. Istrate, care cîștigă etapa cu un 
avans de 2 minute asupra lui Au
rel lonescu. Apoi ,1a intervale di
ferite sosesc: M'hăilâ, Moieeanu, 
Aurel Enache, Lazăr Dominie și 
ceilalți 

nii Sovietice, veniți să ia parte f<’ 
marea noastră sărbătoare.

Vorbitorul a arătat apoi că în 
lupta comună pentru pace, poporul 
nostru consolidează neîncetat legă
turile frățești cu popoarele dia 
toate țările surori de democrației 
populară. Convinși de justețea 
cauzei lor, oamenii muncii din pa
tria noastră nu-și precupețesc efor
turile pentru a face din Republica 
Populară Romînă o țară înflori
toare.

Intimpmat cu aplauze îndelun
gate ia cuvîntul tovarășul Gh. 
Gheorghiti-Dej, care prezintă ra
portul despre cea de a 10-a ani
versare a eliberării Rominiei de 
către glorioasa Armată Sovietică 
și răsturnarea dictaturii fasciste 
de către forțele patriotice condusei 
de Partidul Comunist Romîn. Cu-' 
viratele tovarășului Gh. Gheorghiu-' 
Dej sînt în dese rînduri subliniate 
de aplauzele puternice ale color 
prezenți.

Ia cuvinte! tovarășul N. M; 
Șvernik. Asistența întîmpină pe 
conducătorul delegației Uniunii 
Sovietice cu vii aplauze. Cuvânta
rea sa prilejuiește o caldă mani
festare de dragoste și recunoștință 
față de marea Uniune Sovietică 
eliberatoare.
Prin ovații și aplauze prelungite, 

participaruții la adunarea festivă 
salută textul telegramei adresate 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
Consiliului de .Miniștri al U.R.S.S.-

A fost prezentat apoi un concert 
festiv la care și-au dat concursul 
corul și orchestra Ansamblului de 
cîntece și dansuri al Forțelor Ar- 
mate, dirijat de colonel Dinu Ste
lian, laureat al Premiului de Stat,- 
Ansamblul de dansuri al Ministe
rului Afacerilor Interne,' precum șl 
soliștii Teatrului de Operă și Ba
let, Irin-el Liciu și Gabriel Po
pescu.

Și-a dat de asemenea concursul 
pianistul sovietic Viktor Merjanov, 
laureat a.l concursului unional și 
al concursului celui d-e al IV-Iea 
Festival Internațional Chopin de 
la Varșovia.

Competiția ciclistă a luat sfîrșit 
duminică 22 august, în mijlocul 
unei mulțimi care a făcut o primire 
entuziastă cicliștilor care au izbu
tit să termine cu succes această 
grea întrecere sportivă, închinată 
sărbătoririi cetei de a 10-a arriver-i 
sări a eliberării patriei noastre.
CLASAMENTUL GENERAL FINAL)

L C. Istrate (Progresul C.P.C.S.) 
34 ore 25 min. 33 sec.; 2. St. Sebai 
(Progresul C.P.C.S.) 34:48,28; 3.
G. Moieeanu (Progresul C.P.C.S.) 
35:00,42; 4. Ion Sima (Dinamo Or. 
Staiin) 35:11,26; 5. A lonescu (Voa 
ința) 35:33,28; 6. E. Mihăilă (Con
structorul) 35:33,42; 7. Lazăr Do-» 
minic (Constr.) 35:44,59; 8. B. Ros 
senberg (Constr.) 35:51,13; 9. Gh. 
Sandru (Metalul) 36:02.39; 10. Ba-> 
sil Munteanu (Dinamo Or. Stalin) 
36:11,38; 11. A. Enache (Voința);’ 
12. G. Calcișcă (Voința); 13. St. 
lonescu (Dinamo Or. Stalin); 14. 
C. Meisler (Voința). 16. C. Szabo 
(Flamura roșie); 17. V. Mili- 
taru (Metalul); 18 M. Gherman 
(Dinamo Or. Stalin); 19. M. Kann 
men (Dinamo Or. Stalin); 20. M 
Minulescu (Avîntul).

PE ECHIPE: 1. Progresul C.P.C.S. 
103:53,03, ^Constructorul 106:27,27* 
Dinamo Or. Stalin 107:10,25, Voirw 
ța 107:52,45, Metalul 108:41,52. j

★

In seara zilei de 22 august a a-» 
vut loc în sala Universității o reu-C 
niune tovărășească în cadrul căreia 
s-a făcut premierea tuturor partici-s 
panților la acest concurs. A doua zi,- 
cicliștii din „Cursa Eliberării” au 
participat la manifestația in cin-» 
stea zilei de 23 August.

E. BOCOȘ



rA doua etapă a returului campionatului 
fotbalI categoriei B la

Seria I-a
| METALUL BUCUREȘTI — 

FLACĂRA MOREN 1 1-2 (0-2)

Confirmînd forma bună în care 
se află, Flacăra Moreni a întrecut 
Metalul București cu scorul de 2-1 
(2-0), furnizînd — în general — 
un joc de bună calitate, cu nu
meroase faze spectaculoase. Inspi
ratele -acțiuni inițiate de Capoianu 
aduc înscrierea a două goluri, prin 
Nica (min. 17) și Vătan (min. 36). 
Aceasta în prima repriză. După 
pauză, metalurgiștii bucureșteni 
acționează mai legat și par deciși 
să modifice scorul. Ei reușesc să 
înscrie în min. 58 prin Corneanu, 
în urma unei acțiuni la care și-a 
dat aportul întreaga înaintare. 
Presiunii exercitate de Metalul, a- 
părarea Flăcării îi răspunde însă 
prin contraacțiuni reușite, in care 
Guian se dovedește un bun coor
donator. El zădărnicește toate în
cercările gazdelor de a egala. S-au 
remarcat: Capoianu, Guian, Nica. 
Bidiuță și Căruntu de la Flacăra, 
Carapeț și Marinescu de la Metalul 
București. A arbitrat Simion Popa 
(Mediaș). Echipele au jucat în ur
mătoarele formalii: METALUL BU
CUREȘTI: Carapeț-Benț, Marines- 
cu, Dinescu (Szasz, min 46)-Ignat, 
Pantelimon-Andreescu, Szasz (min. 
46 Corneanu), Calotă, Floroiu, Ra
dulescu ; FLACĂRA MORENI: 
Leich (min. 46 Berdely)-Bidiuță, 
Guian, Boțoagă-Mihăescu, Marcu- 
Căruntu (min. 46-Șerban), Capoia- 
>ui, Tocan, Nica, Vătan.

TI BERI U STAMA

3. Progr. Sibiu (3)
4. Flacăra 

Moreni (5)
5. Flamura roșie 
Sf. Gh. (4)

6.
7.
8.

9.
Tr.

14

14

Metalul Buc. (6) 
Voința Buc. (7) 
Metalul Uz. Tract. 
Orașul Stalin 
Locomotiva

Severin (10)
10. Met. Cîmpina
11. Locomotiva 

Craiova (11).
12. Flacăra 

Pitești (12)
13. Constructorul

Craiova (13)

(9)

(8)

• 2

5 7

4 14:11

2 16: 9

14

17

14
14
12

14

13
14

14

13

14

6
5
4

5

5
4
6

2

2 6
3 4

4 1

2 3

2

3
5
2

7

13:14
22:16
15:11

15:17

14:21

17
14
14

12

105
7 17:26 10

9 18;26

2 10 9:37

9

7

6

★
ETAPA VIITOARE:

Atelajul — l' ' ' _____
Orașul Stalin; Turnu Severin: Lo
comotiva — Metalul Steagul roșu 0rsac.il - «.
Voin(a București; Sibiu: Pi 
sul — Constructorul Craiova; 
iova: Locomotiva — Metalul 
pfaa; Moreni: Flacăra — FI. 
Sf. Gheorghe.

București:
Metalul Uz. Tractoare

Orașul Stalin; Pitești: Flacăra — 
“ Sibiu: Progts- 

C'ra- 
Cîra- 
roșie

Seria H-a
DINAMO 6 — 

ORADEA
LOCOMOTf VA

1-0 (1-0)

CLASAMENTUL
1. Flacăra Mediaș 14 8 4 2 19: 7 20
2. Metalul B. Mare 14 8 2 4 18:14 18
3. Avîntul Reghin 13 7 3 3 17:10 17
4. Minerul Lupeni 14 5 6 3 18:12 16

5. FI. roșie Cluj 14 5 5 4 20; 13 15
6. Metalul Reșița 1'4 6 2 6 17:15 14
7. Locomotiva Cluj 14 5 3 6 13:17 13
8. Progresul S. Mare 13 4 4 5 11:14 12
9. Locom. Oradea . 14 6 0 8 15:21 12

10. Locomotiva Arad 14 5 2 7 12:13 12
11. Dinamo 6 14 5 1 8 14:23 U
12. Constructorul Arad 14 4 2 8 11:17 10
13. Metalul Oradea 14 4 2 8 8:17 10

Reșița (prin telefon). După un 
meci echilibrat, nici una din cele 
două echipe nu a reușit să înscrie, 
din cauza ineficacității liniilor de 
atac.

METALUL REȘIȚA — FL. 
ROȘIE CLUJ 0-0

Șerban Mehedinți (Loc. Gr. Roșie) prinde balonul în tușe, f/mc-i 
drat de înaintași din echipa sa și de cei ai formației Swnsca.

0 strălucită victorie a rugbiștilor noștri j

PROGRESUL SIBIU — PRO
GRESUL F. B. BUCUREȘTI 

0-3 (0-1)
Duminică după-amia-ză, la Sibiu, 

un număr mare de spectatori au 
venit să urmăreaseji întiinirea din
tre echipa locală Progresul și echi
pa bucureșteană Progresul Finanțe 
Bănci. Acest meci era privit cu 
mult interes întrucît urma să cla
rifice situația primelor locuri în 
clasamentul seriei I-a. Totuși, cele 
două echipe, și în special Progre
sul Sibiu, au jucat fără convingere, 
jucătorii întreeîndu-se în greșeli. 
Progresul F. B. a meritat victoria 
cu 3-0, a avut o linie de mijlocași 
care a muncit mult în apărare și 
care a alimentat permanent ata
cul. In general, jucătorii bucureș
teni au muncit și au luptat mai 
mult decît gazdele atît în apărare 
cit și in atac. Chiar în perioada 
ceior 25 de minute de la începutul 
reprizei a Il-a, cînd a dominat in
sistent, Progresul Sibiu nu a re
prezentat un pericol pentru apăra
rea Progresului F. B. Golurile au 
fost înscrise de Smărăruiescu 
Jfmin. 39 și 72) și Ursu (min. 90). 
A arbitrat A. Toth (Oradea).

R. ILIESCU

Pe terenul Progresul I.T.B. _ 
chipa Dinamo 6 a întilnit formația 
Locomotiva Oradea.

După un joc de slabă factură 
tehnică, victoria a revenit, la limi
tă, cu 1—0 (1—0), echipei Dinamo 
6, care a atacat mai mult și a pe
riclitat în repetate rînduri poarta 
echipei feroviare. Singurul punct al 
partidei a fost înscris de Firică, 
printr-un șut spectaculos de la 20 
m. De remarcat că în repriza a 
dopa Stănilă a ratat o lovitură de 
la 11 m.

Arbitrul Al. Ichim (București) a 
condus foarte slab această partidă, 
nesancționînd la timp unele ieșiri 
nesportive, fiind lipsit de autorita
te și trecind cu vederea numeroase 
faulturi care au contribuit la dege
nerarea jocului. ' Pentru atitudine 
nesportivă au fost eliminați din 
joc Leahevici (Loc.). Marcu și 
Blujdea (Di-namo 6).

Comisia centrală de fotbal va tre
bui să sancționeze în mod exem
plar comportarea nesportivă a ju
cătorilor mai sus citați și să ia 
în discuție arbitrajul foarte slab ai 
lui Alexandru Ichim. Este bine ca 
pe viitor meciurile de categorie re
publicană să nu mai fie programa
te pe terenul Progresul I.T.B., care 
nu corespunde unor asemenea în
treceri.

e-

ETAPA VIITOARE
Metalul Oradea—Locomotiva Arad 
Minerul Lupeni—Flacăra Mediaș 
Locomotiva Oradea—Constructorul

Arad
Dinamo 6—Avîntul Reghin
FI. roșie Cluj—Progresul Satu 

Mare
Metalul Reșița—Metalul Baia

Mare
Liber: Constructorul Arad

Seria III-a
LOCOMOTIVA PAȘCANI — 

D1NAMO-BACAU 0-5 (0-3)
Pașcani (prin telefon). — Intîl- 

nirea a fost de un bun nivel tehnic. 
Cele cinci puncte au fost înscrise 
de Crețea (min. 7, 19, 62, 8i). și 
Radu Tudor (min. 42). S-au remar
cat Crețea, Angliei, Ambru și Cir- 
naru de la Dinamo și Mengher, 
Slumbca, Panait de la Locomo
tiva.

GH. SOFRON1E 
.corespondent

LOCOMOTIVA IAȘI — FLA
MURA ROȘIE BUHUȘI 

2-3 (2-2)

Iași (prin telefon). — Peste 5000 
de spectatori au urmărit întrecerea 
foarte disputată dintre Locomotiva 
și Flamura roșie. Oaspeții au obți
nut o excelentă performantă, cuce
rind două puncte în deplasare. 
Punctele învingătorilor au fost în
scrise de Filip (min. 22 — din lo
vitură de la li m.), Biltz (mm. 
25) și Neacșu (min. 74), iar ale în
vinșilor de Stan (min. 8) și Con
stantin (min. 30, din lovitură de 
la 11 m.).

cu 23-12

CONSTRUCTORUL CRAIOVA- 
FLAMURA ROȘIE SF. GHEOR

GHE 1-0 (0-9)
Craiova 22 (prin telefon). — 

Victoria obținută de echipa locală 
este meritată. Unicul gol al me
ciului a fost înscris de Nae Marin 
(min. 50). S-au remarcat Boroș 
ȘÎ Rissgyorgy de la oaspeți, Nae 
Marin și Mitică de la Constructo
rul.

C. MOȚOC ^respondent

METALUL UZ. TRACT. ORA
ȘUL STALIN — METALUL 

CLMPINA 5-0 (3-0)

* Orașul Stalin, 22 (prin telefon) 
Pe terenul Tractorul, 4000 specta
tori au putut asista la categorica 
victorie obținută de echipa Meta
lul Uz. Tractoare în fața Metalului 
'{timpina. Golurile au fos-t marcate 
'’de Marcoci (min. 8), Butnaru 
J(niin. 35), Girleana (min. 43), 
'Seredai (min. 80) și Butnaru 
(min. 82).

METALUL STEAGUL 
ORAȘUL STALIN — 

MOTIVA CRAIOVA 2-1
1
• Metalurgiștii de la Steagul roșu 
»u cîștigat destul de greu, din 
cauza bunei comportări a oaspe
ților. Au marcat, pentru învingă
tori, Proca (min. 35) și -Fusulan 
j(in®n. 41) din 11 m. Punctul oas
peților a f-oet înscris de Dilă (min. 
317).

â AL. DINCA
CLASAMENTUL.

' X- Progresul
i F. B. (1) 14 10 S 1 M: 9 33

X Metalul St roșu
’ Or. Stalin (2) 14 8 5 131:18 21

RO$U 
LOCO- 
(2-1)

MINERUL LUPENI — 
CONSTRUCTORUL ARAD 

2-0 (1-0)
Lupeni 22 (prin telefon)'. — E- 

chipa locală a obținut o frumoasă 
victorie în fața formației arădene 
Constructorul. In generai, jocul a 
foit echilibrat. Echipa din locali
tate a fost mai eficace, atît în a- 
tac, cât și în apărare. Cele două 
goluri au fost înscrise de Nemeș tn 
min. 20 și Filimon în min. 73.

AL. NEGUȚ, corespondent

FLACARA MEDIAS — LOCO
MOTIVA ARAD 4-0 (2-0)

Mediaș 22 (prin telefon). — Ac
tuala fruntașă a clasamentului, 
Flacăra Mediaș, a obținut o fru
moasă victorie în fața echipei fe
roviare din Arad. In general, Fla
căra s-a „mișcat" bine în cîmp, 
însă, cu toate că scorul este cate
goric, înaintarea a ratat multe o- 
cazii clare de gol. Foarte eficace a 
fost jucătorul Motdovan, care a în
scris .toate cele patru goluri, în 
min. 30, 42, 60 și 62.

Din echipa învingătoare s-au re
marcat în special Tătaru, Molnar I 
și Binder, iar de ia Locomotiva, 
Tudoroiu (cel mai bun de pe teren). 
Docmanov și Moșuleț. Acesta din 
urmă a executat o lovitură de la 
11. m. în bară.

C. BIRO, corespondent 

PROGRESUL SATU MARE — 
LOCOMOTIVA CLUJ 2-1 (1-1)

Satu Mare22 (prin telefon). După 
un joc frumos, victoria a revenit pe 
merit gazdelor. Golurile au fost în
scrise de Ambrus (2) și, respectiv, 
de Csăszar pentru învinși.

!
N. BARA, corespondent

METALUL BAIA MARE — 
METALUL ORADEA 3-1 (1-1) 

j
Baia Mare (prin telefon). Echi

pa locală Metalul a prestat un joc 
de bună factură tehnică și victoria 
i-a revenit pe merit. Au marcat: 
Csdke și Szigeti (2) pentru învin
gători și Nica pentru învinși.

5A^AN,-cor.ș5poadș9t

EUGEN URSU
corespondent

METALUL BRĂILA - ȘTIINȚA 
IAȘI 1-0 (1-0)

Brăila (prin telefon). — Joc 
foarte disputat însă de un nivel teh
nic scăzut. Singurul gol al meciului 
a fost marcat de Vasilache (min. 34), 
In cursul partidei s-au remarcat: 
Economu, Simion (Metalul) și 
Vlad. Cernea (Știința). In min. 
75, Dogan (Metalul) a fost elimi
nat de pe teren.

VALER1U STOIU 
corespondent

METALUL PLOEȘTI — DINA
MO GALAȚI 4-0 (2-0)

FLAMURA ROȘIE BURDU- 
JENI — PROGRESUL FOC

ȘANI 3-1 (0-0)
*

CLASAMENTUL
1. Locomotiva

ETAPA VIITOARE

Constanța (1) 13 8 4 1 26:10 20
2. Dinamo Bacău (2) 14 8 4 2 27:11 20
3. Locom. Iași (3) 14 7 3 4 33:17 17
4. FI. roșie Bacău (4) 13 6 4 3 17:13 16
5. FI. roșie

Burdujeni (6) 14 4 7 3 16:15 15
6. Metalul Ploești (18) 13 7 0 6 17:17 14
7. Fi. roșie Buhuși (8) 14 5 4 5 19:19 14
8. Dinamo Galați (5) 1< 5 4 5 14:20 14
9. Știința Iași (7) 14 3 7 4 17;21 13

10. Dinamo Bîrlad (9) 13 3 6 4 20:24 12
11. Metalul Brăila (12) 14 2 5 7 15:21 9
12. Loc. Pașcani (11) 14 3 3 8 14:31 9
13. Progresul
Focșani (13) 14 0 5 9 12:28 5

Metalul Brăila — Progresul Foc
șani.

Dinamo Btrlad — Dinamo Galați
Flamura roșie

Ploești.
Flamura roșie 

motiva, Pașcani.
Flamura roșie

comotlva Constan [a.
Știința Iași — Locomotiva Iași,

Bacău — Metalul

Buh uși — Loco-

Burdujeni — Lo-

Iată articolul pe care ni l-a 
scris Robert Barran, redactorul de 
rugbi al revistei franceze „MIROIR 
SPR1NT“, redactor sportiv ai zia
rului „Le patriote" din Toulouse, 
fost căpitan al echipei franceze de 
rubgi Siade Toulousaine, de trei 
ori campioană a Franței și care a 
fost selecționat de douăzeci de ori 
în echipa națională a Franței, des
pre meciul de rugbi de pe 
nul „23 August", Ia care 
tat :

„Am privilegiul să fiu 
împreună cu o detegație de 
tu aii francezi pentru a , . ... 
luna august în Republica Populară 
Romlnă. Și printre toate realizările 
interesante ;' 
nute de noul regim, fără 
că sportul și problemele 
interesează îndeosebi.

In aceste condiții am 
sosirea la București a 
Swansea. încă de 
victoriile nete 
mini asupra 
„Paris Universite Club" și „U.A.S. 
Perpignan" îmi at râse seră atenția. 
Dar erau necesare noi elemente 
de comparație pentru a situa mai 
exact valoarea rtigbiului romtn pe 
plan internațional.

Tocmai de aceea tntîlnirea dis
putată sîmbătă între Swansea și 
Locomotiva prezenta un interes 
deosebit, ceea ce m-a făcut să fiu 
prezent la această întâlnire. Tre
buie să spun că stat bine infor
mat asupra jocului rugbiștilor din 
Țara Galilor, deoarece am jucat 
deseori împotriva lor între anii 
1945 și 1948. Am asistat aproape 
la toate Miluirile internaționale 
pe care le-au susținut cu echipa 
Franței și cunoșteam de asemenea 
valoarea echipei Swansea, una din 
cele mai bune din Mc.rea Britanic 
împreună cu Cardiff și echioele 
faimoase ale universităților din 
Cambridge și Oxford. Socoteam 
mai de grabă că in întiinirea de 
sîmbătă victoria trebuie să revină 
rugbiștilor din Țara Galilor. Și, 
cu toate acestea, Locomotiva a în
vins categoric. Căror fapte se da- 
torește acest succes ?

Mai întii, fără îndoială, condi
ției fizice superioare a jucătorilor 
romini. Și nu pentru a diminua 
valoarea victoriei lor, trebuie spus 
că rugbiștii din Țara Galilor au 
suferit din cauza căldurii, arătln- 
du-se mai puțin antrenați. Dar, ro
mânii cu învins mai ales datorită 
simțului lor ofensiv, calităților lor 
de a ataca în ioate situațiile, ca
lități care le-au permis să obțină 
un rezultat de-a dreptul elogios 
Tactica echipei romlne era aceea 
că jucătorii de la înaintare deschi
deau automat, făcînd ca mingea să 
alerge spre aripi. Sistemul acesta 
ar putea fi considerat ca simplist. 
El s-a dovedit însă a fi foarte 
bun, deoarece aripile echipei au 
reușit cinci încercări: două prin 
Dobre și trei prin Ghiuzelea. A- 
cesta din urmă mi-a făcut o im
presie deosebită, ca de altfel și 
asupra jucătorilor din Țara Gali
lor, prin felul său decis de a a- 
taca, prin schimbările de picior, 
atltea calități care fac din el ega
lul celor mai bune aripi britanice 
și franceze.

Din punct de vedere individual, 
socot că este just să acord, în 
același timp, o mențiune specială 
fundașului Penciu. foarte îndemî- 
natic, avlnd o bună lovitură de 
picior și fiind foarte sigur în apă
rare.

Jumătatea la deschidere Chiriac, 
clteodată puțin timid, are calită
țile unui bun atacant, in timp, ce 
dintre jucătorii de la înaintare ju
cătorul din linia 3-a Paloșanu s-a 
distins prin jocul la tușă, prin 
deschideri și prin aptitudinea sa 
de a-i ajuta pe jucătorii liniei de

stadio- • 
a asis-

invitat 
intelec- 
petrece

și remarcabile obfi- 
'”1 îndoială 

lui mă

aflat de 
echipei 

anul trecut, 
ale rugbiștilor ro- 

formațiilor franceze îl A r'i,,k‘' 11 A c

(14-0)
Cit despre jumătatea la gr. 

madă, lonescu, el poate fi socoi 
drept cel mai complet jucătoi 
deschideri bune, degajări bune, if 
Irări foarte potrivite pe lingă gri 
madă. Aceea care i-a permis l 
Ghiuzelea să marcheze ultima îj 
cercare a rominilor poate fi soci 
tită ca un model.

Acum, după toate aceste laud 
care nu sini dictate de politeți 
și citeva critici:

— Jocul este puțin prea auti 
mat, prea clasic. înaintașii ar tr 
bai să ia de mai multe ori joci 
pe cont propriu, să încerce să rfl 
gajeze în tușă, Să atace cu pai ■
scurte. Jucătorii din linia a trei 
tiu dublează suficient linia de Irl 
sferturi. Iar cină aceasta s-a lăsl 
depdiită de mai multe ori spi 
sfîrșitul meciului de atacurile F.. 
James și Morgan, nu există o aii- 
linie defensivă și astfel încercară 
era inevitabilă.

— Jucătorii din linia de tri 
sferturi, care individual sînt foar, 
buni în apărare, s-au lăsat de 4 
semenea spre sfîrșitul meciului îf 
șelaji prea ușor de fentele ; 
schimbările de picior ale jucător, 
lor din linia de trei sferturi a rug ■ 
biștilor din Țara Galilor.

lata însemnate pe scurt citev . 
impresii asupra primului meci sui . 
ținut de jucătorii romini și cei di 
Țara Galilor, impresii care ud . 
putea fi completate după cea de 
doua tntilnire, de joi. deocrei 
sini convins că jucătorii din Țar 
Galilor vor lupta din toate pi- 
terile, încercînd să-și ia revanșa.

Din toate punctele de vederi' 
rugbiul romîn ne-a dovedit că și-\ . 
cucerit un loc de frunte. Ii sin 
necesare pentru a progresa mc 
multe întilniri cu echipele brita 
nice și franceze. Este de datori 
noastră să depunem toate eforie 

’ cit mai des 
interes comun' 

de joc, rugl>iși 
conduceau cp

rile pentru a face 
aceste întilniri de

★

După 40 minute 
de la Locomotiva 
14-0. Acest scor indica dominare 
din prima parte a Întîinirii, u-rmarț 
a unui joc ofensiv foarte bun, cj 
și a 
mini 
atac 
tea, 
tiv a 
mele . , „
găsesc ritmul și în mirt. 12, în car' 
Penciu transformă o lovitură 1 
beră, ei atacă necontenit. In mii • 
35, întreaga echipă participă la 
șarjă și Dobre înscrie, ureînd scc 
rul la 6-0. Nu trece decît un ml 
nut și, după o intrare curajoasă 
lui Chiriac, balonul ajunge la Ghiu 
zelea, care înscrie aproape de cer 
tru, jucătorii noștri reușind să ț 
transforme: 11-0. Cu un mint' 
înainte de sfîrșitul reprizei, Dobr 
prinlește balonul de la Nanu Radi.. 
face o nouă cursă și mai obțin 
3 puncte' pentru echipa sa.

La reîncepere, este rîndul It I 
Ghiuzelea să mai aducă 3 punct; 
echipei sale. Jucătorii de la Loco 
motiva slăbesc însă alura și, r 
puține minute, print atacuri ale li 
niei de Jrei sferturi, James și Mor 
gan se evidențiază, obțmînd 
puncte. In min. 69, Titi Ionesco 
atacă pe partea închisă, îi paseaz 
precis lui Ghiuzelea, care, după i 
cursă spectaculoasă, mai aduce

nu ma

felului în care jucătorii rc 
reușiseră să oprească orie 

al adversarilor. Cu toate aces 
componcnții echipei Locoma 
s-au lăsat intimidați în prî 
10 minute. Dar, apoi, ei îț

cursă spectaculoasă,
puncte. Jucătorii români 
insistă ca în prima parte a jocul 
........................................ Swansetț 

partidei 
ce echipa 
3 puncte 
transforf

lui, astfel că cei de la 
totalizează la sfîrșitul 
încă 6 puncte, în timp 
Locomotiva obține doar 
printr-o lovitură liberă .. 
mata de Penciu. Scorul final a| 
întîinirii este de 23-12.

A arbitrat foarte corect Rogei 
ladaei (Franța).

0rsac.il


Selecționata Tineretului din R. P. R.— 
Banik Ostrava (R. Cehoslovacă) 4-2 (3-2)

Acest joc s-a soldat cu o fru
moasă victorie a fotbaliștilor noștri 
ta scorul de 4-2 (3-2).

Meciul a fost mult influen
țat de căldura tnare pe care s-a 
desfășurat. Din această pricină, ac
țiunile au fost lente, amîndouă e- 
chipele — și mai ales oaspeții — 
nereușind să imprime întâlnirii un 
ritm mai vioi. Ca aspect general, 
partida s-a caracterizat prin domi
narea fotbaliștilor noștri, care au 
fost superiori în jocul de cîmp și 
au avut numeroase incursiuni spre 
poarta lui Benedikt.

Sub acest aspect, al jocului cont- 
binativ, într-adevăr, tinerii noștri 
fotbaliști ne-au satisfăcut. Ei sau 
găsit „destul de ușor”, au combinat 
frumos și eficace, fiind superiori din 
punct de vedere al concepției de 
joc. Un cuvînt special pentru mij
locașii Peretz (în a doua repriză) 
și Hidișan, care ne-au dovedit că 
sînt într-adevăr deopotrivă de fo
lositori, atît defensivei, cit și ofen
sivei. Trecînd la compartimentul 
eminamente ofensiv, înaintarea, 
trebuie să arătăm că ne-a plăcut 
în privința legăturii, a preciziei pa
selor, a concepției pe care au avut-o 
toți coinponenții ei. Dar, sub rapor
tul preciziei loviturilor la poartă 
și al rezolvării în favoarea sa a 
numeroaselor situații de gol pe care 
le-a avut, atacul n-a dat satisfac
ție. Lucrul acesta a făcut ca echipa 
noastră să termine învingătoare la 
numai două puncte diferență, deși 
a avut, în afara celor patru situații 
din care a marcat, cel puțin încă 
tot atîtea ocazii clare de a înscrie. 
Ene, care de altfel s-a descurcat 
destul de bine în jocul combinafv, 
a ratat cel mai mult. L-au „imitat.” 
Neagu, Tătaru, Alexandrescu. Este 
capitolul asupra căruia este nevoie 
să se insiste la antrenamente.

Banik Ostrava a jucat în forță, 
cu cunoscute acțiuni de surprindere 
în înaintare, cu execuții tehnice de 
bună calitate pe care le-am remar
cat mereu la fotbaliștii cehoslovaci 
care ne-au vizitat în ultima vreme, 
respectiv la cei de la Dynamo Bra
ga. Oaspeții nu au insistat însă 
suficient în acțiunile ofensive, au 
pierdut multe mingi la mijlocașii 
noștri, și, mai ales, nu au putut 
să joace în același tempo tot me-> 
ciul, cedînd pasul spre sfîrșitul în
tîlnirii. De altfel, credem că~ echi
pa cehoslovacă este capabilă de 
comportări superioare și desigur le 
vom constata în jocurile ce le va 
mai disputa la noi.

Dintre fazele mai interesante ale 
partidei trebuie amintite următoa
rele:

MOTOR ZWICKAU
-SELECȚIONATA ȘTIINȚA 3-1 (3-0)

Meciul de fotbal dintre echi
pele Motor Zwickau (R. D. Ger
mană) și selecționata Știința, 
desfășurat duminică pe stadionul 
„23 August", nu s-a ridicat la 
înălțimea așteptărilor, în primul 
rînd din cauza jocului deslînat și 
lipsit de orizont prestat de jucă
torii Științei. Este adevărat că 
jucătorii romîni au avut inițiativa 
în cea mai mare parte a timpu
lui, dar atacurile lor, lipsite de 
vigoare și finalitate, s-au izbit 
de o apărare ermetică și decisă, 
care a pus o stavilă serioasă în 
drumul spre poartă. Apoi, echipa 
germană a contraatacat rapid și 
a și marcat trei goluri pînă la 
pauză. La scorul de 3—0 pentru 
Motor Zwickau, a părut puțin 
probabil că rezultatul meciului 
va mai putea fi inversat de 
Știința, mai ales că echipa ger
mană și-a luat toate măsurile să 
se apere și mai bine. Pentru 
aceasta și-a retras complet cei doi 
mijlocași, pe linia fundașilor și 
pe cei doi interi mult înapoi, 
creînd impresia unei scheme tac
tice dintr-un joc de handbal, în 
care jucătorii din apărare nu pă
răsesc dispozitivul defensiv, aglo- 
merînd spațiul dinaintea porții. In 
această situație, în ciuda faptului 
că Știința a atacat mereu cu 6 
și 7 oameni, jucătorii ei nu s-au 
mai putut descurca în sistemul 
de apărare al echipei adverse și 
din numeroasele lor atacuri numai 
unul singur a putut fi concretizat 
printr-un gol marcat de Drago
man.

începutul jocului aparține Știin
ței, care chiar în min. 7 are o 
bună ocazie de a marca: Dinu- 
lescu bate un corner, Georgescu 
reia puternic cu capul, dar Heiner 
scoate mingea cu capul chiar de 
pe linia porții. Alte atacuri ale 
Științei sînt ratate de Dragoman, 
Copil, Ur.can, ■ Zea/tă;

min. 4: primul gol al Selecțio
natei Tineretului: Peretz îi pasează 
lui Neagu, care trimite mingea lui 
Ene, aflat pe extrema dreaptă. A- 
cesta centrează lung și Avram re:a 
cu capul, în poartă: 1-0.

min. 7: combinație Sedlacek — 
Viecek, terminată cu un șut tras 
afară de ultimul.

min. 8 și 18: acțiune a atacului 
nostru sfîrșită cu o lovitură a lui 
Alexandrescu. Mingea trece de pu
țin pe lingă poartă. Și un atac al 
oaspeților, în care Sedlacek este 
principalul „actor”. Mingea se o- 
prește însă în brațele lui Voineseu

min. 20: mai marcăm un gol — 
Alexandrescu fuge pe extremă, 
centrează, Avram reia în picioa
rele lui Hahn și de aici balonul 
ajunge la Ene. Centrul nostru ata
cant trage puternic trimițînd balo
nul în^plasă- 2-0.

min. 21: In. mai puțin de 60 de 
secunde o-tspeții reduc din handi
cap: combinație rapidă între Sa- 
jer-Krijak-Viecek, terminată cu șut 
sec, scurt, al ultimului. Voinescu, 
mascat, nu a putut interveni: 2-1.

min. 24: Ene trage peste poartă 
o lovitură de la 16 m.

min. 30, 31; ocazii clare de mar
care ratate de Avram, Ene (de la 
numai 6 m., singur cu portarul), 
Alexandrescu (lovitură în bară).

In ultimele cinci minute ale re
prizei se mai înscriu două goluri.

min. 41, Banik egalează: Sedla
cek îl deschide pe Krijak, oare tra
ge de aproape: 2-2.

Selecționata Tineretului ia con
ducerea din nou, numai după un 
minut, al 43-lea: Avasilichioaie îi 
trimite lui Ene, care îi lansează în 
adîncime pe Neagu. Interul nostru 
dreapta face o cursă scurtă și tra
ge pe jos, în colțul sting: 3-2.

min. 67: Selecționata Tineretu
lui marchează: Ene îi pasează lui 
Avram, care șutează prin surprin
dere, în colțul din stînga jos: 4-2.

Pînă la fluierul final. ma< sînt 
de reținut ocaziile noastre din min. 
70, 75, 78 și 90.

Arbitrului T. Asztalos, care a 
condus bine, i s-au prezentat ectii- 
PtSELECȚIONÂTA TINERETU
LUI: Voinescu — Ivănescu, Dușan, 
V. Dumitrescu — Hidișan, Peretz - 
Alexandrescu, Neagu (din min 62, 
Tătaru), Ene, Avasilichioaie, A- 
vram.

BANIK OSTRAVA: Benedikt — 
Hahn (Ondracka), Mic'nna, Souse- 
dik (Hahn) Sajer, Ondracka 
(Crlik), Siuda, Viecek, Krijak, Crik 
(Micek) Sedlacek.

EFÎIMIE IONESCU

cu piciorul, mingea se izbește de 
un „packet" de jucători și rico
șează în plasă: 1—0.

Peste un minut, Zeană degajea
ză defectuos în piciorul lui Koch, 
care preia mingea, îi driblează pe 
Dobrescu și Brinzei și apoi mar
chează : 2—0.

In min. 34, la un contraatac, 
Schniecke trage pe sus de la 25 
m., Curcan atinge mingea, dar nu 
o poate opri să intre în poartă:
3-0.

Alte atacuri ale Științei se pierd 
mai înainte de a ajunge la poarta 
oaspeților. După pauză, modifică
rile în formație creează parcă un 
reviriment în atacul Științei, mai 
ales că, în min. 47, Dragoman 
înscrie, dintr-un unghi dificil. Apoi 
însă, în ciuda zecilor de acțiuni 
întreprinse, studenții nu mai pot 
marca, așa că meciul se încheie 
cu scorul de 3—1 în favoarea 
echipei Motor Zwickau.

Față de modul cum au știut să 
contraatace, să mențină rezultatul 
și față de dîrzenia și convingerea 
cu care au jucat, fotbaliștii germani 
merită pe deplin victoria.

Știința a jucat slab din punct 
de vedere tactic. In plus, surprinși 
de cele două goluri înscrise de 
oaspeți în mai puțin de 2 minute, 
fotbaliștii noștri s'-au descurajat și 
nu au mai acționat cu suficientă 
hotărîre.

Arbitrul Af. Segal a condus co
rect următoarele formații: MOTOR 
ZWICKAU: Baumann — Heiner, 
Waitings, Buschner (din min. 53, 
Witzger) — Schneider, Unger — 
Meinhold, Koch, Kaiser, Schniecke, 
Meyer.
ȘTIINȚA -.Curcan (Todor) — Sbir- 

cea, Brinzei, Dobrescu —■ Moldo
van (Georgescu), Zeană — Urcan 
(Roman), Georgescu (Lutz), Dinu- 
lescu (Moldovan), Copil (Dinulcs- 
cu) Dragoman.

ROMEO .VlLARA

Astăzi pe Stadionul Republicii la ora 17.15

Selecționata București Selecționata Sofia
întâlnirile internaționale prie

tenești de fotbal organizate cu 
prilejul zilei de 23 August con
tinuă azi cu două meciuri care 
se dispută Ja București și Con
stanța.

Partida din Capitală se a- 
nuniță foarte interesantă și dis
putată, dată fiind valoarea e- 
chipelor care se întâlnesc: se
lecționatele orașelor București 
și Sofia. Meciul este organizat 
sub patronajul Comitetului Per
manent pentru Apărarea Păcii 
din R.P.R., al Comitetului Na
tional pentru Apărarea Păcii 
din R. P. Bulgaria și al ziare
lor „Romlnla Liberă" și „Oie- 
cestven Front", organe ale sfa
turilor populare din R.P.R. și 
R. P. Bulgaria. In cadrul aces- 
tei manifestații sportive priete
nești, la 9 septembrie, ziua eli
berării Bulgariei, se va desfă
șura la Sofia o întâlnire între 
fotbaliștii bulgari și romîni.

Din echipele care evoluează

Selecționata orașului București —
Rezervele de Muncă Leningrad 5-2 (4-0)

Cu mare interes au așteptai a 
matorii de fotbal jocul dintre se
lecționata orașului București și e- 
chipa Rezervele de Muncă din Le
ningrad, disputat duminică pe sta
dionul 23 August. Peste 60.000 de 
spectatori au primit cu aplauze 
călduroase intrarea pe teren a 
celor două valoroase echipe. Fot
baliștii sovietici au fost salutați de 
tov. Marcel Vlaicu, vicepreședinte 
al Comitetului pentru Cultură Fi
zică și Sport de pe lingă Consiliul 
de Miniștri. In numele echipei oas- 
pe a răspuns tov. A. Nikiforov-De
nisov, conducătorul delegației spor
tivilor din Leningrad. Căpitanii ce
lor două echipe, Petschowsky și 
Teneaghin au schimbat fanioane, 
iar jueătorii buchete de flori, pe 
care le-au aruncat în tribune. Apoi, 

Ozon, centrul înaintaș al echi vei noastre, a scăpat de sub su
pravegherea stoperului Donțov și a fugit singur spre poartă. El a 
deschis scorul, marcind pe jos, in ciuda intervenției portarului 
Peslov.

arbitrul N. Ghelev (R. P. Bulga
ria) a chemat la întrecere urmă
toarele formații:

SELECȚIONATA BUCUREȘTI : 
Toma—Zavoda II, Androvici, Băcuț 
I — Călinoiu, Serfozo — Paras
chiva, Nicușor, Ozon, Petschowsky, 
Suru.

REZERVELE DE MUNCA: Pes
tov — Karpov, Donțov, Zonin — 
Gorohov, Bogomolov — Kolobov, 
Voroșilov, Soloviov, Teneaghin, So- 
cinev.

Jocul îl începe echipa Rezervele 
de Muncă, însă mingea este res
pinsă de Serfozo. Apoi, selecționa
ta atacă prin Ozon. Jocul se des
fășoară într-o alură rapidă. Zonin 
acordă un corner, rămas fără re
zultat. In min. 5 o combinație ra
pidă Kolobov-Soloviov-Voroșilov se 
încheie cu un șut puternic blocat 
de Toma. Puțin mai tîrziu, por
tarul oaspeților Pestov respinge un 
șut tras de Suru. Echipa sovietică 
joacă foarte iute și cu multe schim
buri de locuri inițiate de Tenea
ghin. O acțiune întreprinsă de a- 
cesta în min. 11 este cu greu stă
vilită de apărarea noastră. Serfozo 
interceptează mingea și degajează 
lung spre centru, surprinzîndu-1 
prea înainte pe stoperul Donțov. 
Ozon sprintează puternic, scapă de 
supravegherea lui Donțov și ajun
ge singur în fața porții, trage pla
sat și marchează: 1—0.

Selecționata păstrează inițiativa 
și desfășoară un joc variat, cu ac
țiuni spectaculoase, desfășurate 
mult în adîncime. Apărarea echu 
pei oaspe luptă din răsputeri să 
respingă atacurile și reușește. In 
min. 1-5 însă, cedează pentru a 
doua oară: Băcuț I pasează lui 
Serfozo și acesta trimite pe sus

Iazi pe Stadionul Republicii 
(ora 17,15) fac parte numeroși 
internaționali, titulari în repre
zentativele respective.

Astfel, formația oaspeților 
poate fi considerată drept o e- 
chipă națională B. Din ea fac 
parte jucători ca fundașul Eni- 
șeinov — maestru al sportului, 
— stoperul Panaiotov, mijloca
șul Hristov — căpitanul echi
pei, — înaintașii Ignatov și Mi- 
lanov II etc. care au jucat re
cent contra formației B a R. P. 
Polone (2-1 pentru R. P. Bul
garia). Anul acesta fotbaliștii 
bulgari au susținut numeroase 
jocuri internaționale care s-au 
încheiat în majoritate cu victo
rii : Sofia — Vasas Budapesta
4-2,  Sofia — St. Etienne (Fran
ța) 3-1, etc.

In jocul de âzi, oaspeții vor 
alinia formația: Marinov — 
Vasilev, Panaiotov, Enișeinov 
— Patev, Hristov — Mihailov, 
Ignatov. Tașkov, Stoicev, Mila- 

in centru. Donțov ratează interven
ția și-I scapă de sub supraveghere 
și pe Ozon, care fuge din nou sin
gur spre poartă și marchează: 2—0. 
Peste un minut, în urma unei com
binații cu Paraschiva și Nicușor, 
Suru trage puternic, dar Pestov 
prinde.

Echipa noastră desfășoară un 
joc, pe cît de viguros, pe atît de 
tehnic și spectaculos, în care Ozon 
este principalul animator. Selecți
onata crează acțiuni foarte eficace 
și în min. 32 urcă scorul la 3—0. 
Băcuț I execută o lovitură liberă 
la Ozon, carc-1 lansează pe Suru 
în adâncime. Acesta se apropie de 
poartă, dar nu trage, ci pasează 
înapoi, surprinzindu-i pe oaspeți. 
Nicușor reia direct de la 14 m. în 
poartă. Acest nou gol nu descu

rajează pe oaspeți, care continuă 
să .joace în aceiași ritm și cu a- 
ceeași vigoare. In min. 36 ei ra
tează o mare ocazie 'de gol: V'o- 
roșilov combină cu Teneaghin, 
care trece de Băcuț I și centrează. 
Soloviov reia peste poartă de la 
2 m. li! Puțin mai tîrziu, Voroșilov 
trage foarte puternic și Toma, sur
prins, abia are timp să respingă 
cu piciorul.

Ultimele minute ale reprizei par 
mai echilibrate, însă selecționata 
bucureșteană atacă mai eficace. Cu 
două minute înainte de sfîrșitul re
prizei, se produce o acțiune extrem 
'de spectaculoasă încheiată cu un 
nou gol: Suru combină rapid cu 
Petschowsky, care ajunge extrem 
stînga, pătrunde in careu și pasea
ză înapoi la Ozon. Acesta, venit în 
viteză, reia prin săritură și înscrie 
spectaculos: 4—0.

In repriza doua, în poarta echi
pei sovietice a intrat Fartkin. In 
rest formațiile sînt aceleași.

In primele minute de joc selec
ționata atacă și portarul Farîkin 
este nevoit să respingă cu picio
rul un șut al lui Petschowsky (min. 
47). Un minut mai tîrziu, Nicușor 
trage afară. Jocul este echilibrat. 
Rezervele de Muncă atacă mai mult 
și mai periculos. Ritmul de joc se 
menține rapid, datorită mai ales 
oaspeților, care joacă la fel de vi
guros și tenace, ca și la începutul 
meciului. In min. 55, Socinev cen
trează Ia Kolobov, care de la 6 
m. trage peste bară.

Selecționata bucureșteană con
traatacă și în min. 60 urcă scorul 
la 5—0 : Suru, din postul de inter 
stînga, îi pasează lui Paraschiva 
care trece de Zonin și-i dă mingea 
lui Nicușor. Acesta trage puternic 

nov II. Rezerve : Trifonov (por
tar), Doncev (fundaș), Pelkov 
(mijlocaș), Dimitrov, Gugalov 
și Ahiimov (înaintași).

Echipa probabilă a orAșului 
București : Birtașu — Zavoda 
II, Apolzan, Formați — Onisie, 
Serfozo - Paraschiva, Marian, 
Vaczi, Petschowsky, Suru. Re
zerve: Toma, Băcuț 1, Călinoiu. 
Androuici, Ozon, Nicușor.

La Constanța Banik Ostrava 
(R. Cehoslovacă) va întâlni Lo
comotiva București, care va 
juca în formația : Dungu — 
Maiogan, Cristescu, Macri — 
Ferenczi, Bociardi — Călin, 
Olaru, A. Rădulescu, Filote, 
Lungu.

•h
Al doilea joc al echipei Motor 

Zwickau (R.D.G.) va avea ’oc 
joi 26 august, în compania se- 
lecționatei tineretului din R.P.R. 
Meciul se dispută pe Stadionul 
Republicii.

in oară. Mingea revine în teren, 
pe aripa stînga unde Petschowsky 
o interceptează și reia în plasă;
5—0.

Echipa sovietică revine în atac 
, și cu unele întreruperi, păstrează 

inițiativa pînă la sfîrșitul reprizei. 
In această perioadă, oaspeții au si
tuații favorabile, dar le ratează. Și 
selecționata, care da semne de o- 
boseală, are o ocazie clară, dar șu
tul lui Călinoiu trece alături de 
poarta goală (min. 66).

Eforturile din ce în ce mai sus
ținute ale oaspeților sînt încunu
nate de succes în min. 70. Kolo
bov, ajuns aripă stingă, îl driblea
ză pe Zavoda II și centrează. To
ma sare și respinge la Voroșiloi', 
care reia puternic în colțul de sus- 
5—1. Trei minute mai tîrziu, o 
nouă combinație splendidă Voroșt- 
lov—Soloviov—Teneaghin și ulti 
mul. singur în fața porții, trage 
tare, dar Toma salvează un gol 
gata făcut. In schimb, în min. 75, 
Toma nu mai poate evita golul: 
Teneaghin îl deschide prin surprin
dere în adîncime pe Solr.viov, care 
fuge spre poartă șl însele cu toa
tă intervenția lui Toma: 5—2. In 
acest minut, Călinoiu iese și intră 
Onisie.

Oaspeții continuă să atace, for
țează jocul, jucînd într-un ritm mai 
rapid. Jocul se echilibrează spre 
sfîrșit, dar eforturile echipelor de 
a modifica scorul rămîn fără re
zultat și meciul ia sfîrșit cu victo
ria meritată a selecționatei orașului 
București.

★
Echipa noastră, față de stadiul 

de pregătire în care se află, a fă
cut o partidă bună. Echipa a s- 
vut mult echilibru și multă omo
genitate și a desfășurat un joc vi
guros, tehnic și. mai ales, superior 
din punct de vedere tactic. A creat 
multe acțiuni de o rară spectaculo
zitate, acțiuni care — fapt foarte 
important și de reținut — au avut 
finalitate, au fost terminate cu șu
turi precise. Trei din cele cinci go
luri au fost marcate din astfel de 
acțiuni. In prima parte a jocului 
mai ales, selecționata a manifestat o 
superioritate exprimată just în sco
rul reprizei. Pregătirea fizică nu 
este însă suficientă. Din cauza a- 
ceasța, selecționata a slăbit mult 
în repriza doua, dovedind că nu 
are încă rezistență pentru 90 de 
minute. Dintre jucători, o bună im
presie au lăsat în special Ozon, An
drovici, Zavoda II, Băcuț I și por
tarul Toma

Echipa oaspe a jucat în același 
ritm de la început și pînă la sfîrșit, 
arătînd o execelentă pregătire fizi
că și o tenacitate excepțională. 
Oaspeții au accelerat ritmul de joc 
pe măsură ce se apropia sfîrșitul 
partidei și atunci au reușit să în
scrie cele două goluri. Apărarea, 
ușor de trecut în prima parte a jo
cului, și-a revenit după pauză și a 
jucat mai bine. înaintarea a com
binat foarte mult în viteză, a fă
cut schimburi de locuri și demar
cări corecte și a tras mai mult la 
poartă (25. șuturi față de 22 trase 
de înaintarea noastră), dar impre
cis. In prima repriză. înaintarea a 
jucat mai mult lateral. Teneaghin, 
Soloviov, Gorohov și Zonin s-au 
remarcat în deosebi dintre jucători.

Arbitrajul lui N. Ghelev (R. P. 
Bulgaria) a contribuit la desfășu
rarea sportivă a acestei întâlniri in
ternaționale prietenești, de un nivel 
tehnic superior.

PETRE GAȚU



Halterof ili sovietici concurează
Halterofilii sovietici se bucură de 

o excelentă reputație în arena inter
națională. Acest lucru este cunoscut 
in lumea întreagă, pentru că nu o- 
dată acești minunați sportivi s.au 
evidențiat în marile concursuri in
ternaționale. Olimpiada de la Hel
sinki, ultimul campionat mondial, 
Festivalul de la București, întrece
rile din cadrul JMUV de ia Buda
pesta, au fost tot atîtea demonstra
ții clare ale superiorității halterofi
lilor sovietici pe plan mondial. 
Reprezentanții U.R.S.S. dețin cele 
mai multe recorduri mondiale la a- 
ceastă disciplină.

In Uniunea Sovietică sportul haL 
ferelor este practicat- pe o scară 
largă. In școli și facultăți, în uzine 
și în colectivele sportive colhozmce, 
sportul halterelor este îndrăgit și 
practicat de zeci și sute de tineri.

In fiecare an, campionatele unio
nale cheamă la start peste 200 de 
concurenți. reprezentînd toate aso
ciațiile sportive. Dar aceștia sînt și 
ei aleși dintre multe alte sute de 
participant la fiecare campionat de 
asociație. Dacă, de exemplu, asocia
ția Dinamo trimite la campionatele 
unionale 7 reprezentanți, aceștia 
simt aleși din rirwhrrile altor 200 
de halterofili dina.noviști fruntași. 
Aceștia, la rindul lor, se califică la 
campionatul asociației după alte 
mari concursuri cu caracter elimina
toriu. Iată cîteva date care ne pot 
da o imagine a bazei de masă pe 
care se sprijină sportul halterelor 
în U.R.S.S.

Tinerii halterofili ai țării noastre 
au acum prilejul să-i întîlnească pe 
reprezentanții neîntrecutei școli so
vietice de haltere. In mijlocul nostru 
avem ca oaspeți cîțiva renumiți hal

înscrierile pentru examenul de admitere 
la Institutul de Cultură Fizică secția fără frecvență
Institutul de Cultură Fizică atrage 

atenția calor eare doresc să ur
meze cursurile Institutului în oadrul 
Secției fără frecvență, că înscrie
rile pentru examenul de admitere 
se pot face pînă la data de 1 sep
tembrie 1954.

Institutul de Cultură Fizică — 
Secția fără frecvență — pregătește 
cadre de speciaFști, în ramura e- 
ducației fizice, pentru învățămîn- 
tul supsr'or și mediu, activiști 
Comitetului pentru Cultură Fizică șl 
Sport de pe lingă Coris'1 ul de Mi
niștri, activiști pentru asociațiile și 
colectivele sportive antrenori,
pentru diverse ramur’ de sport.

Durata cursurilor este de 5 ani. 
Incepînd cu anul IV. studenții ur
mează una d'n secțiile de speciali
zare :

» FOTBAL. — In fața a peste
1.000  spectatori s-a desfășurat la 
Fălticeni Intilnirea dintre echipa 
locală Avîntul și Flamura roșie Ba
cău. Meciul s-a terminat cu scorul 
de 2—0 (1—0) în favoarea echipe: 
gazde, care a înscris prin Csegezy 
în minutele 27 și 49.

— Bilet; le pentru întrecerile inter
naționale de azi (meciul de fotbal 
dintre selecționata orașului Bucu
rești și selecționata orașului Sofia 
și intilnirea de box dintre o selec
ționată din Finlanda și selecționata 
orașului București) care se desfă
șoară pe stadionul Republicii, 
s-au pus in vînzare la următoarele 
case: C.C.A.. Dinamo, casele de Li 
stadionul Republicii și o casă spe
cială îti Bd. Mivulae Bălcescu 
(vis-â-vis de sala Dalles). Preci- 

terofili din Uniunea Sovietică. Joi 
seara, în sala Dinamo, reprezenta
tiva de haltere a R.P.R. întîlnește o 
selecționată de halterofili sovietici. 

La București a făcut deplasarea 
un lot de halterofili tineri, care s.au 
remarcat cu prilejul ultimelor cam
pionate ale Uniunii Sovietice ca și 
al J.M.U.V. de la Budapesta. Este 
o echipă tînără, dar care prin valo
rosul ei efectiv, poate întrece orice 
altă reprezentativă națională din 
Europa.

In vederea acestei întîlniri au ve
nit în țara noastră Boris Juromski 
(categoria cea mai ușoară), Haini 
h'anukașvili (categoria semi-ușoa- 
ră), Ghiorghi Sceglov (categoria 
ușoară), Mihail Akopianț (catego
ria semi-mijlocie), Nicolai Merku
lov (categoria mijlocie), Grigori 
Malikov (categoria semi-greia).

Sportivii noștri au avut prilejul 
să admire pe halterofilii Haini 
Hanukașvili și Nicolai Merkulov 
care în cadrul întrecerilor priete
nești ale Festivalului de la Bucu
rești s-au clasat pe primele locuri 
la categoria semi-ușoară și — res
pectiv — mijlocie.

Oaspeții au făcut două antrena
mente de acomodare în sala Di
namo. Ei au impresionat prin vi
teza cu care execută mișcările și 
în special, prin forța remarcabilă 
pe care o posedă.

Lotul reprezentativ al țării noas
tre s-a pregătit cu multă atenție. 
După întoarcerea de la Budapesta, 
halterofilii noștri și-au continuat 
antrenamentele sub conducerea an
trenorilor Ștefan Petrescu și Ion Do- 
c'.ulescu. Lotul nostru este alcătuit 
din elemente valoroase care s-au 
afirmat în ultimele reuniuni. Este

: Programul întilniriior sportive internaționale : 
i de săptămîna aceasta
' MIERCURI 25 AUGUST
I Stadionul Republicii orele 17,15: Selecționata Sofia — Selec-
i ționata București (fotbal)
i Stadionul Republicii ora 20: echipa boxerilor finlandezi —
| echipa orașului București (box).

Constanta: Banik Ostrava — Locomotiva (fotbal).
| ' .101 26 AUGUST

Stadionul Republicii orele 15,45; Motor Zwickau — Selecțio- 
| nata Tineretului din R.P.R. (fotbal).

Stadionul Republicii orele 17,30: Swansea — Constructorul 
| (rugbi).
| Sala Dinamo ora 20 : Intilnirea prietenească dintre halterofilii
j din Uniunea Sovietică și halterofilii din R.P.R.
♦ DUMINICĂ 29 AUGUST
| Oradea: Motor Zwickau — Progresul 1-C.O. (fotbal)

I. Gimnastică
II. Atletism
III. Jocuri sport.ve (volei, bas

chet, handbal).
Admiterea în Institutul de Cul

tură Fizică — secția fără frecven
ță — se face pe baza unui examen, 
în conformitate cu Instrucțiunile 
Ministerului Invățămîntului — pu
blicate în ziarul „Scînteia" nr. 
3015 din 3 iulie a.c. și în ..Gazeta 
Invățămîntului" nr. 275 din 17 iu
lie a.c.

Normele de admitere în Institut 
au fost publicate în ..Sportul Popu
lar" din 17 iulie 1954.

Examenul de admitere se va ține 
între 10—12 septembrie Ia Institutul 
de Cultură Fizică d.n Sir. Maior 
Ene nr. 12, Raionul Lenin. Bucu
rești.

zăm că la peluza din strada Puțu 
cu apă rece se intră cu bilete de 
culoare roz. iar la peluza din 
strada Izvor cu bilete de culoare 
albă.

A POLO PE APA. — Duminică 
după-amiază, la ștrandul P~ogre- 
sul F.B., s-a disputat jocul de cam
pionat, dintre Progresul Tg. Mureș 
și Progresul Cluj. Victoria a reve
nit mureșenilor cu scorul 7-2 (3-2). 
Au marcat Meder (3), A. KHemen, 
Reteghi, Both și Rigo pentru în
vingători, Gyula.i și Danciu pentru 
învinși S-au remarcat Meder, Kc'e- 
men și Both de la Progresul Tg. 
Mureș Danciu și Ritzel de la Pro
gresul CI ui.

-- Etapa a patra a returului 
campionatului republican de polo 
pe ană programează miercuri 25 
au<;u-t temătoarele meciuri : Citii : 
Metalul-Progresul Buc.; Știința-Fla- 
mura roșie Timișoara; Oradea: 
Constructorul-Progresul Cluj.'

la București
vorba în primul rînd de lori Birău, 
care ne va reprezenta la categoria 
semi-ușoară, Eremia Delcă la cate
goria semi-grea și Silviu Cazan la 
categoria grea. Frumoase rezultate 
și, în același timp, un real progres 
au înregistrat tinerii Ion Segal, 
Cornel Bucur și Atitla Vasarheltj 
care vor concura probabil în întîl- 
nirea cu sportivii sovietici.

Pe halterofilii noștri îi cunoaște 
bine antrenorul de Stat al'U.R.S.S, 
Dimitri Petrovlci Poliakov, condu
cătorul tehnic al delegației sovietice. 
El ne-a declarat următoarele: „l-am 
văzut pe halterofilii romini la Bu
dapesta, cu prilejul JMUV. M-a im
presionat în special campionul la 
categoria grea Silviu Cazan. Toți 
concurența ronîni au făcut figură 
frumoasă, in pofida tinereții lor. 
Ei sînt foarte bine dotați fizicește 
și, cum principiile lor de antrena
ment sint cele mai bune, ei vor 
progresa cu siguranță, în scurt 
timp. Bineînțeles, insă, că și la hal
tere trebuie să ai o oarecare expe
riență și tradiție în urmă, pentru a 
ajunge la cea mai înaltă valoare. 
Eu sint convins însă că halterofilii 
nu vor rămine mult timp mai pre. 
jos âecît fotbaliștii și boxerii din 
R.P.R. pe care i-am admirat recent 
ia Budapesta".

Poliakov nu greșește cînid spune 
că halterofilii noștri au principii su
perioare de pregătire. Ele ne-au fost 
indicate chiar de specialiștii sovie
tici, încă acum cîțiva ani, cînd an. 
trenorul Lucikin a fost, pentru mai 
multe luni, oaspetele țării noastre. 
In intilnirea de mîine seară, halte
rofilii romîni vor căuta să-și însu
șească noi prețioase cunoștințe de 
la . cei ma; buni halterofili din 
lume.

! Inaugurarea Stadionului 
Tinerelului din Constanța

CONSTANȚA. (prin telefon). 
Luni, 23 August, de ziua marii 
sărbători naționale a patriei noa
stre, a avut loc în orașul Con
stanța inaugurarea Stadionului 
Tineretului, una dintre cele mai 
frumoase realizări în domeniul 
construcției sportive. Stadionul, 
care are o capacitate de 30.000 
de locuri, este amenajat pentru în
treceri de atletism, fotbal, etc. și 
are toate instalațiile necesare or
ganizării concursurilor de mare 
amploare. Prin capacitatea și ame
najările sale, Stadionul Tineretu
lui din Constanța este unui din 
cele mai frumoase ale țării.

Solemnitatea inaugurării a avut 
loc in prezența a aproape 30.000 
de spectatori. După ce au defilat 
sportivii din Constanța, au luat 
cuvîntul tovarășii I. Vaida, vice
președinte al C.C.F.S., Tudose, 
președinte al sfatului popular re
gional Constanța și Mogirdiceanu, 
președintele comitetului CFS al re
giunii Constanța.

Vorbitorii au arătat importanța 
noii construcții sportive, care re
prezintă un nou succes al mișcării 
noastre de cultură fizică și sport 
și care trebuie să însemne un nou 
pas înainte în activitatea sportivă 
a orașului și regiunii Constanța.

Au urmat demonstrații de aero- 
modelism, după care pe terenul 
de fotbal au intrat echipele Di
namo Orașul Stalin și Locomotiva 
P.C.A. Constanța, care au furnizat 
intilnirea de inaugurare a stadio
nului.

Jocul, de bună calitate, a luat 
sfîrșit cu victoria oaspeților la 
scorul de 3-2 (2-0). Golurile dina- 
moviștilor au fost marcate de To
ma (min. 19), Florea (min. 28), 
Scorțan (min. 60), iar cele ale Lo
comotivei P.C.A. de către Cristof 
(min. 78 și 85).

Echipele au aliniat următoarele 
for- t :

DINAMO ORAȘUL STALIN: 
Munteanu-Fruth, Nemeș, Szokd- 
riorescu. Bacul H-Barta, Tonta, 
Scorțan. Florea. Mihai.

LOCOMOTIVA P.C.A.: Nebelea- 
Tatomir, Doicescu. Marcu-Șarnea, 
Keskei (Manta) - Lințoiu, Ispas, 
Sever, Coiocaru. Cristof.

Cei mai buni au fost: Munfea- 
nu. Nemeș. Szdko, Florea (Dina
mo) și Nebelea Doicescu, Șarnea. 
Keskei (Locomotiva).

In pauza partidei de fotbal s-au 
desfășurat întreceri de atletism.

PETRE OPREA 
corespondent

Echipa reprezentativă de haltere a U.R.S.S. Sus, de la stingă la 
dreapta: Boris Juromski, Haini "Hannkașvili și Ghiorghi Șceglov. Jos: 
Mihail Akopianț, Nicolai Merkulov și Grigori Malikov.

Dinamo București învingătoare în meciul de baschet 
cu echipa „1 August1 (R. P. Chineză)

Ultima întâlnire susținuta de e- 
chipa de baschet „1 August" din, 
R.P. Chineză in Capitala țării 
noastre s-a desfășurat duminică 
seara pe terenul din incinta velo
dromului Dinamo, Cînd oaspeții au 
jucat cu echipa campioană a 
R.P.R. Dinamo București. Intere
sul prezentat de acest meci a fost 
bine ilustrat de numeroșii specta
tori: prezenți în tribune cu mult 
înainte de începerea paitidei și 

| care în timpul disputării jocului 
• au aplaudat deseori spectaculoa

sele faze oferite de jucătorii celor 
două echipe.

Int'inirea arbitrată de Corneliu 
Riegler și Petre Marin a avut 
un aspect foarte mteresant în deo
sebi în prima repriză. Jocul a fost 
rapid, cu acțiuni in viteză de la 
un coș la altul, cu multă mișcare 
în teren, contraatacuri, luptă în- 
dîrjită sub panou, și o evoluție a 
scorului foarte strînsă. După ce 
conducerea Ia scor a alternat (Di
namo—„1 August" : min. 9: 13-8; 
min. 12:13-15; min. 16:20-17; min. 
17: 20-21), dinamoviștii reușesc ca 
în ultimele minute să-și asigure 
un avantaj de 3 puncte (scor 
25-22). Caracteristicile primei re
prize sînt valabile și pentru cea de 
a doua, cu deosebirea că jucătorii 
ambelor echipe (în special oaspe
ții) s-au arătat oarecum obosiți, 
ratînd din această cauză multe 
situații clare. Mai trebuie să ară
tăm că în partea a doua a meciu
lui echipele au utilizat jucători de 
rezervă, care au corespuns într-o 
oarecare măsură, dar nu au putut 
suplini lipsa titularilor eliminați 
pentru ’ cinci greșeli personale 
(Pan-S-Hou, Fan-Tung-lu, Ciu-Ciu- 
Lin, Uan-Tau-lu și Constantinide).

In această repriză, dinamoviștii 
au continuat să-și mărească avan

informații ©’onosport
Iată cum aratU un buletin cu 

toate pronosticurile exacte de la 
concursul Nr. 20 (etapa d'.n 22 au
gust).
I. Selecționata București-Re-

zervele de Muncă Leningrad 1
II. Selecționata Știința-Motor

Zwickau (R.D.G.) 2
IV. Progresul Sibiu-Progresul

F.B. București 2
V. Metalul Reșița-Flamura ro

șie Cluj X
VIII. Flacăra Mediaș-Locomo-

tiva Arad 1
IX. Metalul Brăila-Știința Iasi 1
X. Constructorul Craiova-Fl.

roșie Sf. Gheorghe 1
XI. Progresul Satu Mare-Loco-

motiva Cluj I
XII. Met. Uz. Tractoare-Met.

Cîmpina 1
A. Metalul Ploești-Dinamo Galați 1
B. Minerul Lupeni-Constr. Arad 1
C. Locomotiva Pașcani-Dinamo

Bacău 2
Meciul III. Selecționata orașului 

Plaești-Selecționata orașului Sofia 
nu a avut loc, deoarece oaspeții 
au sosit duminică, meciul VI Me
talul București-Flacăra Moreni s-a 
disputat duminică dimineața, iar 
meciul VII Flamura roșie Bacău-Lo- 
comotiva Constanța a fost atnînat, 
feroviarii urmînd să întîlnească 
formația cehoslovacă Banik Ostra

tajul (min. 33:47-40) dar oaspeții 
fructificînd cîteva contra atacuri, 
reduc diferența pînă la 3 puncte 
(min. 36:46-49). De aci, pregătirea 
fizică mai bună, ca și justa în
drumare de pe margine, hotărăsc 
scorul final de 58-51, în favoarea e- 
chipei Dinamo București.

Sub aspect tehnic și tactic, sub
liniem faptul că ambele echipe au 
căutat să rezolve în modul ccl mai 
just problemele ridicate de meci. 
Astfel, dinamoviștii au pus accen
tul pe pivoți, deoarece la antrena
mente se constatase că aruncările 
de la semi-distanță' nu sînt puse la 
punct, iar oaspeții au dovedit o 
bună pregătire a apărării împo
triva pivoților (în special prin 
blocarea lor din față) și a atacu
rilor rapide. Ca și în celelalte 
jocuri de pînă acum, oaspeții au 
impresionat prin viteza de execu
ție și de circulație (a omului și 
a balonului).

Cele 109 puncte au fost înscrise 
de: Constantinide (8), Dan Nicu- 
lescu (7), Nagy (4), Răducanu 
(18), Călugăreanu (15), Stroe (4), 
Petroșanu (2), pentru Dinamo 
București și Iu-Pan-Chi (9), Tarn- 
Min-San (8), U-Ț-Pin (12), Ui- 
Fu-Cin (2). Ciu-Ciu-Lin (7), Uan- 
Tau-lu (13), pentru „1 August". 
Au mai jucat: Cojocaru, Pan-S- 
Hou, Fan-Tung-lu-și Uan-Hon-Sin. 
S-au evidențiat Răducanu, Constan
tinide, Niculescu. Iu-Pan-Chi, Ciu- 
Ciu-Lin, Uan-Tau-lu și U-Ț-Pin.

Procentajele realizate de cele 
două echipe: Dinamo București: 
26,4 la sută (aruncări dtn acțiune); 
45,46 la sută (aruncări libere); 
„1 August" : 27,53 Ia sută (arun
cări din acțiune); 50 Ia sută (a- 
runcări libere).

D. STĂNCULESCU

va. In consecință meciurile III,VI 
si VII au fost scoase din concurs.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
Nr. 21 (etapa din 29 august)
I. Metalul Reșița-Metalul Baia 

Mare
II. Minerul Lupeni-Flacăra Me

diaș
III. Flamura roșie Cluj-Progre- 

sul Satu Mare
IV. Metalul Oradea-Locomotiva 

Arad
V. Flacăra Moreni-Fl. roșie Sf. 

Gheorghe
VI. Dinamo Bîrlad-Dinamo GaJ 

lăți
VII. Locomotiva Cj aiova-Metalul 

Cîmpina
Vin. FI. roșie Buhuși-Locomotiva 

Pașcani
IX. Știința Iași-Locomofiva Iași
X. Locomotiva T. Severin-Metalul 

Steagul roșu.
XI. Locomotiva Oradea-Construc- 

torul Arad.
XII. Metalul Brăila-Progresul 

Focșani.
'MECIURI DF. REZERVA

A. FI. roșie Burdujeni-Locomotiva 
Constanța

B. Flamura roșie Bacău-Metalul 
Ploești

C. Metalul București-Met. Uz. 
Tractoare

D. Progresul Sibiu-Constructorul 
Craiova.



Fto; performanțe de valoare in finala Spartach iadei sindicale de înot
Sîmbătâ și duminică au continuat 

să se desfășoare la bazinul de înot 
Progresul Finanțe Bănci din Ca
pitală întrecerile din cadrul finalei 
Spartachiadei sindicale la înot pe 
anul 1954. Buna organizare a con
cursului și în special pregătirea te
meinică a unora dintre participanți 
a făcut ca, în general, competiția 
să se ridice la un înalt nivel tehnic. 
O contribuție înseninată în această 
direcție au dat-o uncie asociații 
sportive ca Progresul, Știința, Con
structorul, Flamura roșie și Loco
motiva. Ca un rezultat al serioasei 
preocupări pentru dezvoltarea nata- 
ției în rîndurile colectivelor spor
tive ce le aparțin, asociațiile mai 
sus amintite au reușit, de altfel, să 
cucerească în acest concurs locuri 
fruntașe în clasament. Ceea ce este 
îmbucurător și vine să întărească 
afirmațiile noastre este faptul că o 
serie de înotători tineri ca Alexan
dru Popescu' și G. Enache (Con
structorul), Carol Meder, și Maria 
Both (Progresul Tg. Mureș) Ștefan 
Kroner, C. Chirvăsuță, C. Mari
nescu, G Bfajek, componenții' șta
fetei 4x200 m. liber (Știința), A- 
gata Bo'ony, Jlanelore Kraus, 
Elena Schmitz și Margareta Bo- 
lony, componentele ștafetei 4x100 ni. 
mixt junioare I (Progresul Orașul 
Stalin) att adus în dar patriei 
noastre noi recorduri republicane.

In a doua zi a concursului, iubi
torii natației prezenți la bazin au 
avut prilejul să urmărească din 
nou disputa dîrză dintre Ecaterina 
Orosz (Știința) și Anca Rosetti 
(Progresul), de astă dată în proba 
de 200 m. bras senioare. Maestru 
sportului Ecaterina Orosz, mai a- 
tentă la luarea startului, a reușit, 
ca și în prima zi de concurs, în 
proba de 100 m. bras, să ia un 
avans bun. La numai 25 metri, ea 
este ajunsă din urmă de Anca 
Roseiii și din acest moment lupta 
dintre cele două înotătoare devine 
și mai interesantă. Anca Rosetti, de
ținătoarea recordului la această 
ftrobă, lăsa impresia că va termina 
«cingătoare cursa. Dar, ultimele 

două întoarceri, defectuos executate, 
în care Anca Rosetti a pierdut timp 
prețios, i-au creat posibilitatea Eca- 
terinei Orosz să ia din nou con
ducerea și, cu o remarcabilă voință 
de luptă, să sosească pe primul loc.

Spectaculoase au fost și întrece
rile din cadrul probei de 50 ni. gre
nadă seniori. A. Greiner (Locomo
tiva) și C. Retegy (Progresul), do
vedind o bună pregătire tehnică, au 
obți mit performanțe îmbucurătoare. 
In proba de 200 ni. liber semoare 
seria a doua, lupta în care s-att 
angajat t<ei din cele mai bune îno
tătoare ale țării noastre s-a menți
nut strînsă de la început si pînă 
la sfirșit. Hilde Theiss (Flacăra), 
mai rezisienlă, dar și mai bine 
pregătită din punct de vedere teh
nic, a reușit să învingă concurente 
ca Lia Cucu (Progresul) și Marga 
Wittgenstein (Știința), care au ur
mat-o tot timpul de aproape.

Așteptată cu mult interes, ștafeta 
4x200 m. liber seniori a oferit o 
întrecere deosebit de spectaculoasă. 
Ștafeta asociației Știința, formată 
numai din tineri înotători, juniori 
categoria a II-a, a luptai cu multă 
însuflețire și, la sfîrșitul probei, 
străduințele lor au fost răsplătite 
prin realizarea unui nou record al 
R.P.R. la categoria II cu timpul de 
10:55.2. Vechiul record la această 
probă îi aparținea aceleiași echipe 
cu performanța de 11:45,0.

întrecerile din proba de 400 m. 
liber seniori au fost umbrite de 
majoritatea rezultatelor slabe, care 
»e datoresc în primul rînd insufi
cientei preocupări a unor antrenori 
pentru pregătirea înotătorilor la a- 
ct>astă probă.

Luind startul în cea de a doua 
serie a probei de 200 m. fluture 
seniori, înolătorul A. Popescu de la 
Constructorul a fost. încă de la 
început, revelația acestei probe. 
Inotînd în stilul delfin, stil pe care 
ttnărul înotător și-l îmbunătățește

încă dm primele ore ale zilei, 
au sosit la Mamaia, din toate 
punctele litoralului, participanți și 
spectatori la probele competiției 
„Traversarea Siutghiolului".

întrecerile au fost deosebit de 
dîrze. Fiecare dorea să vadă în
vingătoare „culorile" localității în 
care se odihnea în timpul conce
diului. Și mulli dintre ei au avut 
această satisfacție. lată-i pe învin
gătorii primei ediții a competiției

din cadrul finalei SpartachiadeiAspect de la întrecerile de înot 
sindicale, la înot.

de la zi la zi, sub îndrumarea an
trenorului N. Blidarii, el a reușit să 
obțină de această dată o performan
ță excepțională, cu timpul de 2:45,8, 
ceea ce reprezintă un nou și pre
țios record al țării. Cu această per
formanță, A. Popescu a îndeplinit 
norma de maestru al sportului. Con
siderăm necesar să amintim că atît 
lui A. Popescu cît și antrenorului 
N. Blidaru le revine sarcina de a 
insista și mai mult, în cadrul șe
dințelor viitoare de antrenament, a- 
supra perfecționării stilului delfin, 
care, în cazul de fată, se dovedește 
a fi eficace.

Participînd în primul schimb al 
ștafetei 4X100 m. liber senioare, 
Maria Both (Progresul Tg. Mureș) 
a reușit să termine cursa în numai 
1:29,2, performanță ce constituie un 
nou record al țarii la această probă 
junioare categoria 11. Vecliitil re
cord la această probă era de 1:30,1. 
' Reprezentantul asociației Con
structorul, Gh. Enache, a reușit în 
proba de 200 m. spate seniori să 
realizeze un nou record R.P.R. 
(2:43,4), îmbunătățind vechiul re
cord, care îi aparținea tot- lui, cu trei 
zecimi de secundă. O comportare 
meritorie a avut și A. Măndoiu 
(Progresul), care a venit pe locul 
doi cu timpul de 2:49,1.

Confirmînd forma bună dovedită 
în tot timpul concursului, A. Po
pescu a reușit și în proba de 100 
m. fluture seniori să doboare ve
chiul record al țării de 1:09,6 ca- 
re-i aparținea înotătorului V. Mar- 
chițiu de la C.C.A., realizînd ex
celentul timp de 1:08,9.

. Frumoasa comportare în toate cele 
trei zile de concurs a unor îno
tători și înotătoare ca: Al. Popescu, 
C. Meder, G. Enache, E. Orosz, 
Anca Rosetti, M. Both, etc. arată 
stadiu! avansat de pregătire al îno
tătorilor din asociațiile sportive sin
dicale în preajma finalelor campio
natului R.P.R.

Iată acum rezultatele tehnice și 
locul ocupat de fiecare asociație în 
clasament:

ZIUA A II-a:
200 m. bras senioare: 1. E. Orosz 

(Știința) 3:11.9; 2. A. Rosetti (Pro
gresul) 3:12,6; 100 m. spate juniori: 
seria I: 1. M. Ursit (Constructorul) 
1:36,7; seria II-a; 1. S. Steflic 
(Constructorul) 1:21,3; 2. D. Camin- 
schi (Progresul) 1:26,4; 50 m. gre
nadă seniori seria I-a: l.A. Greiner 
(Locomotiva) 45,3; 200 m. liber
senioare: 1. H. Theiss (Flacăra) 
3:02,0; 2. L. Cucu (Progresul)
3:04,6; 3. M. Wittgenstein (Știința) 
3:05,5; 100 m. bras juniori: 1. L. Bir
tolom (Constructorul) 1:23,2; 2.
I. Denedec (Progresul) 1:25,4; 3.
Schultz (Constructorul) 1:27,2; 
4x200 ni. liber seniori: scria I-a: 1.

Traversarea Siutghiolului
de înot și canotaj „Traversarea 
Siutghiolului" :

Combinata 400 m. canotaj — 
400 m. înot: 1) Stațiunea Vasile 
Roaită (V. Ruja, C. Ctona, A. 
Neagu, N. Tita, I. Vîlcu) 12 p. ;
2) Eforie 28 p. ; 3) Mamaia 52 p.
l. 500 m. fete: 1) Constanța Cîm- 
peanu (Tabăra D.G.R.M. Costi- 
nești) ; 2) Lia Coroiu (V. Roaită);
3) Elena Movilă (Costinești). 3.000
m. bărbați: 1) Nicolae Stoian
(Constanța) ; 2) C. Țintea (Costi

FI. roșie 10:11,4; 2. Știința 10:55,2 
(nou record R.P.R. juniori cat. II-a)
3. Metalul 11:17,4; seria II-a: 1. 
Progresul 10:41,3; 2. Știința 10:41,5; 
3. Locomotiva 11:04,5; 460 ni. liber 
seniori: 1. Carol Meder (Progresul) 
5:04,7; 2. Kellemen (FI. roșie) 
5:34,5; 3. A. Mîndoiu (Progresul), 
5:34,9; 100 rii. spate junioare: 1. 
A. Bblony (Progresul) 1:33,5; 2. 
Kasovitz (Constructorul) 1:44,1; 
200 m. fluture seniori: 1. A. Po
pescu (Constructorul) 2:45,8 nou 
record R.P.R.; 2. A. Greiner (Loco
motiva) 3:02,6; 3. Lorintz (Știința) 
3:11,1; 4x100 m. mixt senioare; 1. 
Progresul 5:59,1; 2. Știința 6:25,8; 
3. Constructorul 6:39,2.

ZIUA A III-A :
100 m liber seniori: 1. Kincs (FI. ro

șie) 1:05,1; 2. A. Both (Progresul) 
1:05,3; A. Szarcady (Metalul) 
1:06,9; 100 in. fluture senioare:
l. E. Orosz (Știința) 1:33,8; 2.
E. Bratu (Progresul) 1:37,9; 3, 
Wittgenstein (Știința) 1:39,8; 200
m. bras seniori; 1. G. Karl (Progre
sul) 3:01,4; 2. Chirvăsuță (Știința) 
3:02,9; 3. L. Birtolom (Constructo
rul) 3:05,7; 100 in. liber junioare:
l. V. Dodan (Știința) 1:29,6; 2.
G. Iacob (Constructorul) l:'0.i> 
Niculescu A. (Progresul) 1:30,5; 
200 ni. spate seniori: 1. G. Enache 
(Constructorul) 2:43,4 nou record 
R.P.R.; 2. A. Mîndoiu (Progresul) 
2:49,1; 3. Lichiardopol (Progresul) 
2:51,4; 4x100 m. liber senioare: 1. 
Progresul 5:45,3; 2. Constructorul 
5:50,3; 3. Flamura roșie 6:04,1; 200
m. liber seniori: 1. G. Meder (Pro
gresul) 2:24.2; 2. T. Kincs iFL roșie) 
2:29,6; 3. A. Mîndoiu (Progresul) 
2:30,0; 100 m. fluture junioare: 1. 
Szobotka A. (Progresul) 1:36,4; 2. 
Schmitz (Progresul) 1:40,1; 3. D. 
Tache (Progresul) 1:45,5; 100 m. 
liber senioare: 1. E. Orosz (Știința) 
1:16,9; 2. H. Theiss (Flacăra)
1:17,2; 3. M. Weinreich (Progresul) 
1:22,5; 100 m. fluture seniori: 1. A. 
Popescu (Constructorul) 1:08,9 (nou 
record R.P.R.); 2. L. Birtolom
(Constructorul) 1:22,9; 3. Lorintz 
(Știința) 1:23,0; 4x100 m. liber ju
niori: 1. Progresul 4:40,4; 2. Loco
motiva 4:49,2; 3. Constructorul
4:52,0.

In probele de sărituri la sen'oare, 
s-au clasat: 1) Schultz D. (Progr.) 
74,74 pct. 2) H. Kelemen (Constr.) 
70,24 pct. 3) N. lonescu (Constr.) 
69,88 pci. La seniori pe primele 3 
locuri s-au clasat: 1) L. Kiss (Ști
ința) 111,97 pct., 2) F. Kiss (Ști
ința) 103,60 pct. 3) Măcean (Loco
motiva) 76,34 pct.

Clasamentul general pe asociații 
arată astfel:

1. Progresul 218 p.; 2. Știința
132 p.; 3. Constructorul 120 p.; 4. 
Flamura roșie 68 p.; 5. Locomotiva 
59 p.; 6. Flacăra 19 p.; 7. Metalul 
18 p.; 8. Recolta 2 p.; 9. Avîntul 
0 P-
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nești) ; 3) AL Stoian (Costinești).
După cum se poate vedea prin

tre participanți au concurat mulți 
sportivi fruntași și în special cei 
afla-ți la odihnă la Vasile Roiată. 
De altfel, această localitate a cu
cerit premiul acordat pentru cea 
mai bună mobilizare.

In încheiere, trebuie subliniat 
succesul realizat de această com
petiție organizată de C.C.S. Direc
ția caselor de odihnă și sanatorii 
balneare.

M. BANUȘ

Campionatele republicane 
de atletism pentru juniori 
și junioare au luat sfirșit

Duminică la prinz au luat sfirșit 
finalele campionatelor republicane 
de juniori și junioare pe anul 1954, 
care s-au desfășurat timp de trei 
zile pe stadionul Republicii din Ca
pitală.

In general, finalele acestei com
petiții au prilejuit constatarea că 
mulți dintre tinerii noștri atleți de
țin o formă sportivă destul de bu
bă, au cunoștințe tehnice în pro
bele lor. au multă putere de luptă, 
fapte care îndreptățesc speranța că 
mulți dintre acești juniori, bine 
sprijiniți și îndrumați în viitor, vor 
putea întări rîndurile atleților frun
tași din țara noastră.

In același timp, am putut face 
constatarea că performanțele cele 
mai bune au fost obținute de acele 
atlete și atleți care iînt încadrați 
în asociațiile Știința, Metalul, Di
namo. Flamura roșie și Progresul, 
care au făcut toate eforturile pentru 
a le asigura condițiile tehnice ne
cesare unei bune pregătiri. Pe de 
altă parte, am remarcat lipsa mul
tor atleți din diverse regiuni ale 
țării, în care atletismului nu i se 
acordă incă toată atenția cuvenită. 
Astfel, colectivele sportive din re
giunea Iași au fost reprezentate de 
un număr foarte mic de atleți, pen
tru că tovarășii de la comitetul re
gional C.F.S. Iași nu au privit cu 
toată seriozitatea problema partici
pării tinerilor atleți la finalele cam
pionatului republican, iar foile de 
drum au zăcut undeva, intr-un fund 
de sertar in loc să lie folosite pen
tru trimitere-a juniorilor din regiune 
la întrecerile de la București.

Iată acum cele mai bune rezul
tate înregistrate în cadrul întrece
rilor de pe stadionul Republicii :

JUNIORI CATEGORIA I-a (17— 
18 ani) — 200 m. finală: 1. P. 
Vintilescu (Știința) 23,3 sec.; 2. 
Gergely (Știința) 23,6; 3. C. Far- 
caș (Știința) 23,6: lungime: 1. L. 
Păltinișanu (Progresul) 6,37 m.; 2. 
I. Iordan (Locomotiva) 6,22; 3. R. 
Licher (Recolta) 6,16; disc: 1. V. 
Manolescu (Dinam o) 39,05 m.; 2.
l. Dinescu (Știința) 37,96 m.; 3. 
V. Condriuc (Locomotiva) 33,85
m. ; înălțime: 1. Șt. Kadar (Știința)
l. 75 m.; 2. X. Boboc (Metalul) 1,75
m. ; 3. R. Voinescu (Voința) 1,70 
m.; 3.000 m. plat: 1. S. Ivănescu 
(Voința) 9:02 6; 2. T. Spinu (Dina

mo) 9:04,8; 3. I. Vetici-u (Sighi
șoara) 9:07,6; triplu salt: 1. M. 
Trandafilov (Dinamo) 13,32 m.; 2. 
R. Licher (Recolta) 12,85 m.; 3. I. 
Lipan (Buc.) 12,72 m.; HO m. gar
duri: 1. A. Moarcăș (Știința) 16,4 
sec.; 2. A. Tudose (Dinamo) 16,4; 
3. I. Burghelea (Dinamo) 18,2; 
4+<?+2 + /(?0 m.: 1. Dinamo Bucu
rești (E. Constantinebcu, M. Pe
trescu. C. Constântinescu, A. Tudo
se) 2:07,4, record de juniori al 
R.P.R.: 2. Recolta 2:08,7; 3. Știința 
Cluj 2:09,8;/.500 m. obstacole: 1. 
D. Rusu (Știința) 4:29,2 record de 
juniori al R.P.R.; 2. I. Hiră (Ro
man) 4:34,8: 3. C. Crăciun (Pro
gresul) 4:56,0; 4X100 m.: 1. Știin
ța Cluj 46,3 sec.; 2. Progresul Ora
șul Stalin 46,5; 3. Dinamo 47,6; 
greutate: 1. I. Vorovenciu (Știința)

Lotul de juniori a! R. P. R — 
Metalul Simpla Turzii 2-2 (2-1)

CLUJ, (prin telefon de la sub- 
redacția noastră). — Peste 4.000 
de spectatori au urmărit duminică 
întrecerea desfășurată pe stadio
nul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în
tre echipa celor mai buni juniori 
ai țării și echipa de categorie A, 
Metalul Cimpia Turzii.

După un joc de calitate, întilni- 
rea a luat sfirșit cu un just rezul
tat de egalitate: 2-2 (2-1). Amîn- 
două echipele au avut perioade e- 
gale de dominare: prima repriză 
a aparținut juniorilor, iar in cea 
de a doua parte a meciului avan
tajul a fost de partea metalurgiș- 
tilor.

Iată cum au fost înscrise cele 
patru goluri: Copil II centrează și 
Burian reia în plasă (min. 2): 1-0 
pentru Metalul. După cinci minute, 
juniorii egalează prin Gram, care 
a profitat de o greșală a funda

13,91 m.; 2. V. Condriuc (Locomo
tiva) 11,67 m.; 3. A. Dumitru (Pro
gresul) 10,65 m.; 1500 m. plat: 1. 
D. Rusu (Știința) 4:13,6; 2. I. Ve- 
liciu (Sighișoara) 4:14 5; 3. T. Spî- 
nu (Dinamo). 4:17,4,ciocan; 1. I. 
Pantelimonescu (Constructorul) 
39,80 m.; 2. Burtescu (Constructo
rul) 34,10; 3. I. Balint (Voința) 
29,68;4(W m. plat: 1. Karandi (Pro
gresul) 51,8 sec.; 2. Orban 53,2; 3. 
A, Georgescu (Voința) 53,8; pră
jină: 1. C. Cotor (Metalul) 3,60 
m.; 2. M. Trandafilov (Dinamo) 
3,50; 3. I. Turcu (Știința) 3,36.

JUNIORI CAT. II (15-16 ani) — 
200 ni. : 1. A. Brasat (Voința) 23,8 

sec.; 2. M. Ursac (Locomotiva) 23,8; 
3. P. Dragoș (Recolta) 24,2; 1000 
m. plat: 1. I. Balotescu (Metalul) 
2:44,2; 2. A. Barabaș (Rez. de
Muncă) 2:46,2; 3. D. Bădescu (Di
namo) 2:49,2; 4+3+2+100 m.: 1. 
Locomotiva 2:17,3; 2. Școala spor
tivă de elevi Ploești 2:17,3; 3. 
Școala de tineret Tg. Mureș 2:20,3; 
disc: 1. C. Țapu (Progresul) 37,42 
m.; 2. D. Stoian (Știința) 36,40; 3. 
St Perghi (FI. rpjie) 35,89; 80 rn. 
garduri: 1. M. Ursac (Locomoti
va) 11,6 sec. record de juniori cat. 
II al R.P.R.; 2. Al Delaport (Fla
căra) 12,6; 3. Al. Briiner (ATetalulț 
12,8; 4X80 m.: 1. Locomotiva 37,4 
sec.; 2. Șc. sportivă de elevi Plo
ești 38,6; 3. Șc. de tineret Roman 
38,9.

JUNIOARE CAT. I — 200 m.:
1. Ileana Marks (CC.A.) 26,1 sec.;
2. Ioana Lută (Locomotiva) 26,5;
3. Solia Moțiu (Știința) 27,3; suli
ță: 1. Gabriela Stoica (Craiova) 
35,34 m.; 2. Letiția Stef (Metalul) 
33,96; 3. Maria Bodnărescu (Sucea
va) 27,55; 3X800 m. : 1. Metalul 
7:38.4 record de junioare al R.P.R.:
2. FI. roșie 7:50,5; 3. Rezervele 
Muncă 8:09,7; lungime: 1. Liana 
Jung (Știința) 5,08 m.; 2. Mioara 
Moraru (FI. roșie) 5,03; 3. Maria 
Mariș (Știința) 4,89; 4X100 m.: 
1. Șc. de tineret Tg. Mureș 53,7 
sec.; 2. Metalul 54,5; 3. Flamura 
roșie 55,5 sec.: 80 m. garduri: 1. 
Liana Jung (Știința) 12,2 sec.; 2. 
Magdalena Kisso (Arad) 14,0; 3. 
Elena Petcu (Constanța) 14,7; 
greutate: 1. Ana Roth (Progresul) 
12.13 m.; 2. Maria Vintilă (Știința) 
10,44; 3. Medgyesi (Recolta) 10,42; 
400 m.: 1 .Marilis C'uțui (Știința) 
61,5 sec.; 2. Aranka Lipoczi (FI. 
roșie) 63,0; 3. Maria lonescu (Me
talul) 64,0; 800 m. ■ 1. Marilis Cu- 
țui (Știința) 2:27,0; 2. Georgeta 
A4ogoș (Metalul) 2:31,2; 3. V, Ari
on (FI. roșie) 2:34,3.

JUNIOARE CAT. II — 200 m.:
1. Maria Zotu (Dinamo) 27,8 sec.;
2. Constanța Barbu (Rez. de Mun
că) 29,4; 3. Ana Lazăr (FI. roșie) 
29,7; 500 m. : Marilis Cuțui (Știin
ța) 1:27,0; 2. Ioana Tescan (Rez. 
de Muncă) 1:27,6; 3. Elisabeta Ber- 
natski (Știința) 1:29,0; 80 m. gar
duri: 1. Xenia Miliutin (Progresul) 
13,0 sec.; 2. Maria Ungar (Șc. 
sportivă) 13,1; 3. Eva Maier (FI. 
roșie) 14,4; 4X80 m.: 1. Dinamo

IBuc.44,8 sec.; 2. Flamura roșie Cluj 
45,0; 3. Școala sportivă de elevi 
Ploești 45,1.

șului Lazăr. In min. 13, Gram îl 
deschide pe Georgescu, care mar
chează, luind conducerea pentru 
echipa sa. Metalul egalează în 
min. 69, cînd Copil II înscrie din- 
tr-o pasă primită de la Burian. De 
menționat că în min. 47 echipa de 
juniori a ratat o bună ocazie de 
marcare prin Ene, care a tras în 
bară.

Arbitrului Ad. Varga (Cluj) 1 
s-au aliniat echipele :
LOTUL DE JUNIORI AL R.P.R.: 

Bocianu-fJedelcu, Stancu, Cojocaru- 
Bodo, Țircovnicu (Maior)-Copil III, 
Ene, Gram, Georgescu (Ghibea), 
Virgil, (Bukdssy).

METALUL C. TURZII: Faur 
(Ruter)-Lazăr, Mari, Niculescu-Ban, 
Roman (Ruzici)-Muresan .Copil II, 
Cacoveanu, Safar (Cismaș). Bu
rian.

R. FISCII



Reprezentativa de lapte a Republicii Populare Romine 
a întrecut cu 6-2 echipa Egiptului

Ieri seara, la centrul de antrena
ment rir. 2 s-a desfășurat întîlnirea 
prietenească dintre reprezentativele 
de lupte clasice ale Republicii Popu
lare Romîne și Egiptului. Apariția 
ceior două formații a fost salutată 
cu vii aplauze de spectatori, echipa 
egipteană fiind obiectul unei căldu
roase manifestații. Apoi au rostit 
cuvîntări Mohamed Atta Hosmi din 
partea oaspeților și Nic. Dealt, vice
președinte al comisiei centrale de 
lupte.

Victoria a revenit reprezentativei 
R.P.R., care a întrecut formația na
țională a Egiptului cu 6—2. Victo
ria, pe deplin meritată, este rezul
tatul unei pregătiri complete și al 
unei mai mari combativități. Dintre 
reprezentanții noștri, care au lăsat 
cea mai bună impresie, cităm în 
special pe M. Belușica, L. Bujor, 
D Cuc și M. Schultz. Oaspeții au 
aliniat o formație cu luptători bine 
formați, puternici și foarte dîrzi. Se 
poate afirma că a fost unul dintre 
cele mai grele meciuri .susținute de 
p noastră

t Distinși cu „Merite sportive” ;
La 20 august a avut loc la Comitetul pentru Cultură Fizică și i

j Sport de pe lîngă Consiliul de Miniștri o ședință festivă, în cadrul |
* căreia a fost acordată distincția „Merite sportive” unui grup de oa- | 
« meni ai artei, scriitori, compozitori și ziariști i
‘ Cu această ocazie, au primit distincția „Merite sportive” Dan |
« Deșltu, Nicolae Chirculescu, Paul Constantinescu, Florentin Deltnar, | 
J Mircea Qrișan, Alexandru Andy, Alarius Mihail, A. Lucaci, E. Ciucă, | 
4 N. Blidaru, I. Moalfă, Jack Berariu, Em. Valeriu, T. Vornicu. |

Astăzi încep la Berna campionatele europene 
de

FAOUG 24 (prin telefon). In 
micul hotel „Le cerf“, la sute de 
kilometri depărtare de patria noas
tră dragă, a fost luni o adevărată 
zi de sărbătoare.

Cu toții am sărbătorit în ziua de 
23 August cea de a zecea aniver
sare a eliberării țării noastre de 
sub jugul fascist. In cadrul ședin
ței festive care a avut loc. a luat 
cuvtotul tov. Alexandru Siperco, 
vicepreședinte al Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport, conducăto
rul delegației noastre, care, în cu
vinte însuflețite, a subliniat impor
tanța deosebită a acestei zile în is
toria poporului romîn

De asemenea, vorbitorul a trecut 
fn revistă marile realizări înfăptu
ite de poporul romîn în cei zece ani 
«•■«re au trecut de la eliberarea sa 
de către glorioasele armate so
vietice.

Seara am participat cu toții la 
adunarea festivă care a avut loc la 
sediul legației R.P.R. de la Berna, 
și la care au luat parte numeroși 
reprezentanți ai misiunilor diploma
tice din capitala Elveției.

In tot timpul acestei zile de săr
bătoare pentru întreg poporul nos 
tru, noi sportivii romîni aflați în 
Elveția în vederea Campionatelor 
europene de atletism ne-am simțit 
mai aproape decît oricînd de mili
oanele de oameni ai muncii care în 
acea zi sărbătoreau, pe tot cuprin
sul republicii noastre, istorica ani
versare.

Gîndindu-ne la înfăptuirile mă
rețe ale poporului nostru, la succe
sele lucrătorilor din toate domeniile 
de activitate, ne-am simțit îndem
nați, odată mai mult, să luptăm 
pentru a reprezenta cu cinste culo
rile patriei noastre libere. în cele 
mai importante întreceri ale atle
tismului european.

Cea de a cincea ediție a Cam
pionatelor europene de atletism în
cepe mîine (N. r. astăzi) pe stadi
onul Neufeld din Berna.

In vederea acestei competiții au 
sosit în Elveția reprezentanții a 27 
de țări Anglia. Austria, Bel
gia. R. P. Bulgaria. R. Cehoslova
că. Danemarca, Finlanda, Franța, 
Germania Occ., Grecia. Irlanda, Is
landa. Italia, Jugoslavia. Lichten
stein. Luxemburg, Norvegia Olan
da. R. P. Polonă Portugalia R P. 
Rotnlnă. Spania. Saar, Suedia Tur
da, R. P. Llngară U.R.S.S Bine-

La sfîrșitul întrecerii, conducăio- 
rul echipei egiptene a felicitat echi
pa R.P.R. și a declarat: „Meritați 
victoria, fiindcă luptătorii dumnea
voastră au fost mai buni".

întrecerea a început cu meciul din
tre A- Ruzsi și Eid Esaoui (cat. 52 
kgr,). După ce în primele șase minute 
niciunul dintre luptători nu reu
șește nicio acțiune, în prima repriză 
de parter Ruzsi acumulează puncte 
din centuri laterale. Insă, Esaoui, 
la rîndul său, profitînd de apăra
rea slabă a reprezentantului nostru, 
obține puncte prin rebur și cîștigă 
chiar prin tuș, datorită acestei ac
țiuni. La categoria 57 kgr., M. 
Schultz restabilește echilibrul, în- 
trecîndu-1 la puncte pe Mahmud 
Saleh Muafi, după o întrecere foarte 
strînsă. Fr. Horvath îl depășește la 
puncte — în cadrul categoriei de 
62 kgr. — pe Fattah Esaoui. Fie
care din cei doi luptători au acu
mulat puncte în reprizele de parter, 
însă mai bun a fost Horvath, care 
a dus lupta mai corect. Excepțional 
a luptat D. Cuc în primele șase 
minute. In acest timp el a obținut 

atletism
înțeles, la competiție participă și 
atleții eicvețieni. Prima zi a între
cerilor va începe cu festivitatea de 
deschidere, la ora 15.45 (ora lo
cală). Probele care se vor desfă
șura în această zi sînt următoarele: 
maraton, 100 m. bărbați serii, înăl
țime femei calificări, triplu salt fi
nală, 110 m. garduri serii, 400 m. 
plat serii, suliță femei finală, 800 
m. femei serii, 800 m bărbați serii, 
10.000 m. plat finală.

In această zi. vor participa la 
întreceri și următorii atleți romîni: 
llarie Măgdaș și Alexandru Stoe- 
nescu la 100 m.; Dinu Cristea la 
maraton; lolanda Balaș Ia înălțime; 
Ion Opriș la 110 m. garduri; Ane- 
liese Reimesch la suliță; Sorin loan 
și Virgil Zăvădescu la triplu salt.

La campionate vor participa, pe 
probe, următorul număr de atleți : 
BARBATI — 100 m. — 41; 200 m.
— 39; 400 m. — 35; 800 m. — 38;
1.500 m. — 37; 10.000 m. — 32;
maraton — 23; 110 m. g. — 26; 
400 m. g. — 30; 3000 m. obst.
— 26; 4X100 m. — 16 echipe;
4x400 m. — 14 echipe; 10 km. 
marș — 18; 50 km. marș — 22; 
înălțime — 24; lungime — 29; pră
jină — 25; triplu salt — 29; gre
utate — 27; disc — 31; suliță — 
25; ciocan — 30; decatlon —- 22; 
FEMEI: 100 m. — 42; 200 m. — 
30; 800 m. — 24; 80 m g. — 34; 
4x100 m. — 14 echipe; înălțime — 
20; lungime — 31; greutate — 21; 
disc. — 30; suliță — 20; pentatlon
— 23.

In ultimele zile a plouat înconti
nuu și este foarte frig. Fără îndo
ială că aceste condiții atmosferice, 
dacă se vor menține, vor influența 
rezultatele. Și acu-m, iată cîteva 
dintre ultimele rezultate ale parti- 
cipanților: Audun Boysen (Norve
gia) a stabilit un nou record mon
dial >a 1000 m. (2:19,5.); Roger 
Moens (Belgia) a alergat 800 m. 
în 1:47,5 — cea mai bună perfor
manță mondială a anului și a doua 
din istoria probei, după recordul lui 
Harbig (1:46,6); Bengt Nilsson 
a cîștigat campionatul Suediei la 
săritura în înălțime cu 2,09 m.

ZENO DRAGOMIR

IOAN SOTER

10 puncte, care s-au dovedit sufi
ciente pentru a-i asigura o victorie 
comodă asupra lui El Sakkari (cat. 
67 kgr.). Foarte slabă a fost com
portarea lui N. Popovici, care a 
dus o luptă pasivă și, în plus, i-a 
permis adversarului său — Azy 
Badr — să-l aducă odată în pod 
prin centură laterală. Prin cele 
două puncte acumulate, Badr a cîș
tigat meciul disputat în cadrul cat. 
73 kgr.

M. Belușica (cat. 79 kgr.) a cîș
tigat în mod strălucit în meciul 
său cu Abbas Iusef, dispunînd de 
acesta prin tuș, în numai patru 
minute. Ca și Belușica, reprezen
tantul’nostru la categoria semigrea, 
L. Bujor, a cîștigat în șapte minute, 
prin tuș, în fața lui El Sarqaoui, 
datorită unei acțiuni prin suples.

Victoria reprezentativei noastre a 
fost pecetluită de sucesul obținut 
de A. Suli asupra reprezenta tului 
la cat. grea al echipei egiptene, 
Amir Halii. De remarcat că Suli 
a trebuit să suporte o diferență de 
greutate de aproape 20 kgr.

I ȘEINESCU

A început turneul internațional 
de tenis de la Praga

PRAGA, 24 (prin telefon). —
Duminică, pe terenurile de te

nis Spartak Motorîet din capitala 
R. Cehoslovace s-a deschis turneul 
internațional de tenis la care par
ticipă jucători și jucătoare din R. 
P. Romînă, R. Cehoslovacă. R. P. 
Polonă, R. D. Germană.

Au început jocurile de calificare, 
urmînd ca la proba de simplu băr
bați să se califice 16 jucători, care 
se vor întîlni cu următorii jucători 
calificați de drept: Javorsky (R, 
Ceh.), Lids (R.P.P.) Kunsfeid (R. 
Ceh.), Caralulis (R.PR,), Smolinsky 
(R. Ceh.). Anghelescu (R.P.R.), 
Stjan {R. Ceh.), Radzto (R.P.P.), 
G. Viziru (R.P.R.). Vrba (R. Ceh.), 
Sturm (R.D.G.), Krajcik (R. Ceh.) 
Piatek (R.P.P.). Parma (R. Ceh.), 
Oleniczin (R.P.P.), Zabrodsku (R. 
Ceh.).

La dub'u bărbați s-au calificat 
de drept următoarele perechi: ja- 
vorsky, Zabrodsky (R. Ceh ), Cara
lulis, Anghelescu (R.P.R.), Stjan, 
Sașek (R.Ceh.), Piatek, Oleniczin 
(R.P.P.), Krajcik, Smolinsky (R. 
Ceh.), Licis, Radzio (R.P.P.), Gh. 
Viziru, M. Viziru (R.P.R.). La 
dublu mixt s-au calificat de drept: 
lavorsky, Karmazinova, Sturm, Jas- 
che (R.D.G.), Oleniczin, Rikowa 
(R. P. P.), Caralulis, Stăncescu 
(R.P.R.), Viziru. Ponova (R.P.R.), 
Kunsfeld, Gazdikova, iar la dublu 
femei perechile : Puzejova, Karma
zinova (R. Ceh.), Jasche (R.D.G.), 
Rampasova (R.Ceh.), Elgrova, Dvo- 
racikova (R. Ceh.), Stăncescu, Po
nova (R.P.R.), Gazdikova, Braben- 
cova (R. Ceh.), Holecikova, Pila- 
zova (R. Ceh.), leniștova, Sleva- 
rova (R. Ceh.), Jedrzeiowska, Ri- 
kowna (R.P.P.).

SPORTIVELE SOVIETICE AU CUCERIT TOATE TITLURILE 
LA CAMPIONATELE EUROPENE DE CANOTAJ ACADEMIC

Sportivele noastre au ocupat locul doi la schif 8+1
AMSTERDAM 23 (prin telefon). 

Duminică s-au desfășmat finalele 
campionatelor europene de cantotaj 
academic la probele feminine. Cele 
cinci probe au prilejuit afirmarea 
categorică a sportivelor sovietice, 
care au dominat în toate cursele și 
au obținut victorii nete. Desfășu
rarea probelor a subliniat excep
ționala pregătire fizică, precum și 
stilul superior în care vîslesc spor
tivele sovietice. Președintele fede
rației internaționale, Gaston Mul- 
leg, a evidențiat în cuvîntul său, 
rostit cu prilejul închiderii cam
pionatelor europene feminine, per
fecta pregătire a concurentelor so
vietice, precum și stilul lor.

Cîștigînd în toate probele, echi
pa U.R.S.S. a totalizat cele mai 
multe puncte și a cucerit „Cupa 
Moara de vînt”, trofeu „challenge 
perpetuu” pe care federația olan
deză îl acordă țării care obține cela 
mai multe puncte.

Nocturnă pugilistică pe «tadionul Republicii

Echipa orașului București va întîlnr astă-seară 
echipa boxerilor finlandezi

Ziarele au anunțat încă de 
săptămîna trecută apropiata 
sosire în capitala țării noas

tre a unui lot de boxeri finlandezi. 
Și iată că duminică, la ora amiezii, 
pe aeroportul Băneasa au descins 
dintr-un avion zece boxeri din „țara 
celor 1.000 de lacuri". Zece băieți 
blonzi, cu surîsul pe buze, care 
au venit să-și măsoare puterile în- 
tr-o prietenească întrecere cu boxe
rii noștri, pe care i-au văzut „la 
lucru" și despre care au numai cu
vinte de laudă.

Desigur că, înaintea acestei mult 
așteptate întîlniri, o seamă de amă
nunte asupra boxului finlandez sînt 
bine venite. Subliniem de la în
ceput că în Finlanda boxul se 
bucură de o mare popularitate și 
de o îndelungată tradiție. De mai 
mulți ani, boxul finlandez și-a 
dovedit superioritatea asupra miș
cării pugilistice din celelalte țări 
scandinave. Cercetînd fișierele de 
rezultate, aflăm că la Jocurile Olim
pice din 1936 boxerul finlandez 
Suvio a avut o comportare excelen
tă, cucerind titlul de campion olim
pic la categoria mijlocie. După răz
boi, pugiliștii finlandezi au luat 
parte la numeroase competiții in
ternaționale, printre care campiona
tele europene de la Dublin (1947), 
Oslo (1949), Milano (1951) și Var
șovia (1953), precum și Jocurile 
Olimpice de la Londra (1948) și 
Helsinki (1952). Cele mai bune per
formanțe au fost înregistrate la 
ultima ediție a Jocurilor Olimpice, 
cînd boxerul finlandez de categorie 
cocoș Pentti Hămălainen a obținut 
titlul de campion olimpic. De ase
menea, Erkki Pakkanen, la catego
ria semiușoară, Erkii Malenius, la 
categoria ușoară, Harry Siljander, 
la categoria semigrea și Ilka Koskki 
la categoria grea au ocupat locul 
3 în categoriile lor. La mai puțin de 
un an de la Jocurile Olimpice, pu
giliștii finlandezi au evoluat în ca
drul campionatelor europene de la 
Varșovia, unde s-au impus din 
nou prin stilul lor tehnic și com
bativ.

Din echipa finlandeză pe care o 
vom vedea astă seară, pe ringul 
instalat în incinta Stadionului Re
publicii, fac parte unii dintre cei 
mai buni boxeri din Finlanda, for
mația fiind, cu cîteva excepții, o 
adevărată reprezentativă națională 
a țării. Intr-adevăr, semimijlociul 
Mauri Backman și semigreu] Pekka 
Kokonen sînt campioni ai Finlan
dei pe anul 1954, mijlociul-ușor 
Paul Hirvonen a deținut titlul de 
campion al țării în 1953, iar Eino 
Sivonen, Veiko Groenross, Reijo 
Hurri, Ake Kuha și Mauri Valkama 
au ocupat locul 2 în finalele cam
pionatelor de box ale Finlandei pe 
anul acesta.

Despre boxerii finlandezi ne-am 
întreținut cu conducătorul lotului 
de boxeri care ne vizitează țara, 
Ahti Kurki, membru în conducerea 
Federației Finlandeze de Box: „Am 
adus la București, ne-a spus el.

Alături de sportivele sovietice, 
s-au afirmat și sportivele din R.P.R. 
care au alcătuit echipajul la proba 
de schif 8+1. In această probă, 
reprezentantele noastre, dînd do
vadă de o excelentă pregătire și 
de o mare putere de luptă și voin
ță, s-au clasat pe locul doi, după o 
întrecere spectaculoasă, în care e- 
chipajul sovietic a cucerit primul 
loc abia în ultima parte a cursei, 
cu 2/3 de lungime. Echipajul R.P.R. 
a întrecut adversari de valoare ca: 
Olanda și Franța, ceea ce scoate 
și mai mult în evidență valoarea 
performanței sportivelor noastre: 
luliana Togănel, Martha Kardos, 
Sonia Bulugioiu, Rota Schol, Eli- 
sabeta Gyorgy, Ghizela Rostas, 
Maria Vatan, Maria Maimon și 
cîrmaciul Angela Codreanu,

★
Iată rezultatele tehnice ale fina

lelor :
Schit 4+1 cu rame: 1. U.R.S.S. 

3’37” 8 — campioană europeană; 2. 

o echipă de box tinără și in mare 
formă. Dintre băieții noștri, cel mai 
bun este Kokonen, un boxer tinăr 
și cu perspective mari. In primă
vară, Kokonen a boxat cu campio
nul norvegian Bjarne Lingaas, care 
a fost selecționat in echipa Euro
pei pentru competiția „Mănușa de 
Aur". Lingaas este un boxer foarte 
cunoscut și apreciat, dar Kokonen 
al nostru a făcut un meci mare. 
Victoria i-a revenit atunci lui Lin

gaas, la o diferență minimă, dar 
ziarele au scris mult despre viito
rul lui Kokonen. O bună impresie 
sînt sigur că vor mai face și Back- 
man, Groenross, Hurri, ca și toți

întîlnirea dintre echipa ora
șului București și echipa boxe
rilor finlandezi, care se va des
fășura astă-seară pe stadionul 
Republicii, cu începere de la oi a 
2C, programează următoarele 
meciuri:

Cat. muscă: Toma Ilie-Ero 
Piekuaho.

Cat. cocoș: Ion Zlătaru-Eino 
Sivonen.

Cat. pană : Otto Bostiog-Veiko 
Groenross.

Cat semiușoară: Gh. Fiat- 
Reijo Hurri.

Cat. ușoară : Fr. Ambruș- Ake 
Kuha.

Cat. semimijlocie: Nicolae 
Linca-Mauri Backman.

Cat. mijlocie-ușoară: Ghețu 
Velicu-Paul Hirvonen.

Cat. mijlocie; Gh. Negrea- 
Veijo Alho.

Cat. semigrea: Bătrînu Tăna- 
se-Pekka Kokonen.

Cat. grea: D. Ciobotaru-Mauri 
Valkama.

ceilalți boxeri finlandezi, care au 
primit cu multă plăcere știrea că 
vor veni la București și care s-au 
antrenat cu atenție in vederea aces
tui eveniment. Boxerii romîni ‘sînt 
foarte puternici, l-am văzut la 
Helsinki și pot spune că Dobrescu, 
Linca și Fiat aveau șanse la titlul 
olimpic, dacă juriul sau unele acci
dente stupide nu i-ar fi oprit din 
ascensiune. Sintem încîntați de pri
mirea amabilă care ni s-a făcut și 
ținem să lăsăm o bună impresie pu
blicului bucureștean" — ne-a spus 
în încheiere conducătorul lotului 
finlandez.

★
Luni după-amiază, boxerii finlan

dezi au făcut ultimul antrenament. 
Tot luni, și-au încheiat și boxerii 
noștri pregătirile pe care le-au fă
cut sub conducerea antrenorilor 
Ion Popa, Marcu Spakow și Aurel 
Weintraub. Acum au mai rămas 
doar puține ore pînă cînd sunetul 
gongului va vesti începerea între
cerii dintre boxerii finlandezi și cei 
romîni...

MARIUS GODEANU
X

Olanda 3’40”7; 3. Anglia 3’43”1;
4.R.  Cehoslovacă 3’44” 1.

Schif simplu: 1. U.R.S.S. 3’48”1 
— campioană europeană; 2. Aus
tria 3’53”2; 3. Olanda 3’56”9; 4. 
R.P. Polonă 4’02”8.

Schif 4+1 cu vîsle: 1. U.R.S.S. 
3’27”0— campioană europeană; 2. 
Austria 3’40”3; 3. Olanda 3’44”2;
4. Germania occidentală 3’44”2. 
U.R.S.S. a cîștigat ușor cu patru 
lungimi. In schimb, locurile 3-4 au 
fost decise după cursă, de filmul 
sosirii.

Schif dublu : 1. U.R.S.S. 3’33’9
—• campioană europeană; 2. Ger
mania occidentală 3’42’’8; 3. R. Ce
hoslovacă 3’44”3; 4. R. P. Polonă 
3’44”8.

Schif 8+1: 1. U.R.S.S. 3'14”5 — 
campioană europeană; 2. R. P. Ro
mînă 3T7”6; 3. Olanda 3’24”4; 4. 
Franța 3’24”7.

Campionatele europene mascu
line vor începe joi 26 august și 
vor continua în zilele de 27, 28 și 
29 august
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