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Trăiască și înflorească scfumpa 
noastră patrie, Republica Populară 

Romină! Trăiască poporul romin, 
făuritor al unei vieți noi și fericite 

in scumpa noastră patrie!
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AL V-lea FESTIVAL MONDIAL AL TINERETULUI ȘI STUDENȚILOR
PENTRU PACE ȘI PRIETENIE A LUAT SFIRȘIT

VARȘOVIA 14 (prin telefon de la trimișii noștri speciali). 
Ultima seară a Festivalului... Largile bulevarde ale orașu
lui care a fost timp de două săptămîni capitala tineretu
lui lumii, freamătă de cîntece și voie bună. Este ora 21. 
In piața Stalin, în fața mărețului Palat al Științei și Cul
turii, mii și mii de tineri din toate colțurile lumii, cu 
pielea de culoare albă, galbenă sau arămie, de felurite 
convingeri politice și religioase, tineri care iubesc deo
potrivă viața și munca pașnică, ascultă cuvintele Ape- 

piață este cuprinsă de o 
Festival cheamă prin acest 
întreagă să lege prietenii, 
sportive, să înfrîngă barie-

tineretul lumii. Marealului către
'liniște desăvîrșită. Participanții la 

Apel pe toți tinerii din lumea 
să dezvolte schimburile culturale și . .
rele care i-au despărțit pînă acum. Fiecare cuvînt merge drept la 
inimă. Chipuri tinerești privesc cu atenție megafoanele prin care 
se revarsă cuvintele calde ale Apelului.

Și iată că, deodată, din nutheroase colțuri ale orașului, ra
chete multicolore au prins să se îndrepte spre înaltul cerului. 
Minunatul foc de artificii 
să cînte. Pe străzile Varșoviei, 
munca eroică a poporului polonez, după distrugerile cumplite 
ale ultimului război mondial, se dansează cu însuflețire. între
gul oraș, luminat feeric, răsună de tinerească bucurie.

Acum, cind telefonăm, este aproape miezul nopții. In ultima 
seară a Festivalului se revarsă comori de cîntece și dansuri. 
In această seară sărbătorească de august, tineretul lumii își 
ia rămas bun de la locuitorii ospitalieri ai Varșoviei, legîndu-se 
să se întîlnească din nou, cu aceeași voie bună. viitorul 

Festival, la Moscova.

nu mai contenește. Muzicile încep 
orașul care a renăscut prin

Viitorul Festival va avea loc la Moscova

/

Sportivii sovietici au cucerit cele mai multe medalii 
ia Jocurile sportive internaționale prietenești

După o 
numărul medaliilor 
fel '

1. U.R.S.S.
2. R. P. Polonă
3. R. P. Romînă
4. R. Cehoslovacă
5. R. P. Ungară
6. R. D. Germană
7. R. P. Bulgaria
8. Austria
9. Suedia

10. India
11. Egipt
12. Anglia
13. R. P. Chineză
14. Australia
15. Japonia

situație alcătuită neoficial, clasamentul pe țări după 
cucerite la întrecerile sportive, se prezintă ast-
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Unul dintre trimișii inoștri la Var
șovia a avut o- convorbire cu 
Constantin Telalov, secretar al 
Uniunii Internaționale a Studenți
lor.

După ce a arătat că se află la 
Varșovia încă din luna martie și 
că a participat la munca organi
zatorică dusă în vederea asigură
rii unei bune desfășurări a în
trecerilor sportive, Constantin Te
lalov a spus că eforturile gazde
lor au fost încununate de succes. 
Manifestațiile sportive interna
ționale au beneficiat de o organi
zare bine pusă la punct, ceea ce 
a înlesnit, în mare măsură, reali
zarea unor performanțe de valoa
re.

întrebat ce părere are despre 
comportarea sportivilor romîni, 
secretarul U.I.S. a spus că aceștia 
nu numai că și-au păstrat neștir
bit prestigiul cucerit cu prilejul 
Festivalului de la București, dar 
și l-au întărit și mai mult. Des-

pre aceasta, vorbesc concludent 
numeroasele medalii cîștigate în 
întreceri,, recordurile și performa,n- 
țele valoroase ale sportivilor din 
R.P.R., a declarat C. Telalov.

In continuare, secretarul U.I.S. 
ne-a vorbit despre viitoarele com
petiții sportive pe care le va or
ganiza U.I.S. în scopul lărgirii și 
întăririi legăturilor prietenești din
tre studenții și tinerii din diferite 
țări. U.I.S. a prevăzut pentru a- 
nul viitor numeroase competiții și 
de o mare amploare. Programe 
concrete au și fost expediate tutu
ror țărilor, federațiilor sportive și 
comitetelor olimpice. In special, 
vor fi programate întîlniri între ti
nerii din țările de democrație 
populară și între est și vest.

Constantin Telalov a declarat a- 
poi că următorul Festival va a- 
vea loc la Moscova . Cea de a 
IlI-a ediție a Jocurilor Internațio
nale Sportive Prietenești se va des
fășura de asemenea, la Moscova.

Jerzy Chromik, unul din marii 
victorioși ai acestor întreceri, nu 
urcase ;ncă să stingă flacăra vure 
ardea în înaltul tribunei, pe tm 
piedestal uriaș, iar stadionul de 
pe malul Vistulei își primea pen
tru ultima oară miile de specta
tori veniți din atîtea țări ale 
lumii. Jos, pe dreptunghiul de 
gazon, care de sus pare o neîn
semnată palmă de loc, urma să 
înceapă ultimul act al Jocurilor. 
Și nu sint puțini cei ve'niți să fie 
martori ai acestei întreceri, ci 
zeci de mtii. Și nu de puține, zile, 
in tot orașul se vorbea cu înflă
cărare despre acest joc, in care 
urmau să se întîlnească sportivii 
maghiari, a căror faimă este bine 
cunoscută și echipa romînă, care 
se dovedise cea mai bună din 
turneul de fotbal.

„Cine va învinge ?“ — se în
trebau spectatorii, cercetind cu 
nerăbdare acele ceasornicului și 
așteptând începerea jocului. A 
fluierat în sfirșit arbitrul. A ve
nit și sfîrșiiut întrecerii. Cum 
s-a desfășurat meciul, cum a 
marcat Ozon golul, asta se poate 
afla din cronici. Nu despre aceas-

Lotul fotbaliștilor rorruni, cîștigătorii medaliilor de aur ale turneului de fotbal din cadrul Festivalului. 
De la stingă la dreapta — sus: Petschowski — căpitanul echipei, — Voinescu, Pahonțu, Androvici, 
Szdko. Călinoiu; la mijloc: Băcuț I, Gopil, Ozon, Georgescu, Mihai, T«ma; jos: Gosma, Băcuț II, 

Pereț, Bodo, Ene II și Țîrcovnicu.
v Citiți cronica finalei turneului de fotbal în pag. IlI-a.

ta vreau să scriu. Ci despre sen
timentul de bucurie care pe-a cu
prins cind, odată cu noi., 80.00(1 
de spectatori încurajau și aplau
dau echipa romină. 80.000 de 
spectatori, care, uimiți la început 
de jocul precis și rapid al spor
tivilor noștri, urmăriseră întrece
rea într-o liniște desăvîrșită ca 
apoi să încurajeze alături de dele
gația noastră, rostind în cor: 
„Haide, haide, bucurești l"

Dar bucuria cea mare a izbucnit 
în clipa in care întrecerea a luat 
sfirșit, iar crainicul a anunțat cu o 
voce gravă: „Urmează festivita
tea de premiere I" 18 medalii de 
aur, prinse de panglici de mă
tase, au fost înmuiate celor vic
torioși. Iar cind imnul patriei a 
răsunat pe stadionul acestei mari 
sărbători, fiecare dintre noi Ș!-, 
mai ales, cei care izbutiseră să 
obțină un succes atît de frumos, 
au trăit o bucurie fără margini. 
Și nu era acesta singurul succes 
obținut de sportivii noștri în 
Varșovia Festivalului. Acolo, pe 
stadion, ascultau acordurile im
nului și portarul echipei feminine 
de handbal Irina Nagy și canoto
rul Mircea Ănastasescu și jucă
torul de tenis de masă Matei 
(iantner și ciclistul C. Dumitres
cu și boxerul Mircea Dobrescu, 
precum șl jucătorii echipei mas
culine de handbal, canoiștii Aghei 
și Lipalit... Parcă pentru victoriile 
lor, pentru toate rezultatele înal'.e 
ale sportivilor noștri, răsunau 
puternic acordurile imnului pe cel 
mai mare stadion al Varșoviei- 
Jar cind toți participanții ia în
treceri au trecut din nou Prin 
fața tribunelor, luîndu-și rămas 
bun de la cei care ii încurajaseră 
și aplaudaseră aproape două săn- 
tămtni, sportivii noștri purtau cu 
m'tndrie 140 de medalii de aur, 
argint șl bronz.

-..De abia apoi, Jerzy Chromik, 
a urcat in pas elastic treptele 
care dac spre piedestalul uriaș. 
Flacăra a mai trimis citeva clipe 
spre cer pcdele ei luminoase. A- 
poi fiul minerilor din Stalinogrod 
a stins-o. Dar imaginea ei a ră
mas în privirea fiecăruia dintre 
cei prezenți acolo, mai ales că, 
in mijlocul stadionului, era scris 
cu litere mari: „A IlI-a ediție a 
Jocurilor — 1957“. In aceeași cli
pă, de dincolo de Vistula', din 
depărtarea lui, soarele cobora 
spre pămînt ultimele lui raze. 
Minunat străluciră medaliile în
vingătorilor. Jerzy ChrîJmik co
bori încet treptele de piatră Și, 
pentru ultima oară, răsună peste 
Varșovia semnalul întrecerilor 
prietenești. Jocurile au luat sflr-

Onlcânid1 ile-ai idfuce 
\ Atelierele cen*

tnalle JTB, iaii să 
întîinieșiti pe panoul 
de onoare al frun
tașilor în muncă 

numele comunistului Marius Stoi-' 
covici. Acum, panoul stă mărturie 
a înșulețirii cu care întîmpină 
muncitorii din aceste ateliere ma
rea sărbătoare națională a poporu-' 
tai nostru, ziua de 23 August 
Si de data aceasta numele destoi
nicului strungar Stoicovici se află 
pe panou. Brigada utemistă „30 
Decembrie", condusă de el a reu
șit să termine planul pe luna iulie 
cu 6 zile înainte tie termen, rea
lizând economii cu 100 la sută 
peste angajamentul luat în cinstea 
zilei de 23 August și confecțio 
inînd peste plan 50 robineți.

Marius Stoicovici depune o fru
moasă activitate și pe tărîm spor-» 
tiv. El este responsabilul secției de 
handbal a cărei echipă ocupă ttin 
loc de frunte în campionatul oră-’ 
șemesc. De asemenea, ca instructor, 
obștesc, el a pregătit în timpul 
iernii mulți schiori. Multe laude 
a ctJles și ca arbitru de handbal.

(Coresp. E. Filip)

PESTE 44.000 SPORTIVI...
... mai exact, 44.302 sportivi au 

fost angrenați în competițiile cti 
caracter de masă organizate de 
C.C.F.S.-orașul Cluj în cinstea ziJ 
lei de 23 August. Prima etapă a 
acestor întreceri s-a temmmait tar 
la cea idle ia dioua (fioaila) vor tuia 
parte: peste 90 echipe de fotbal, 
10 echiple de volei, 145 cicliștii,’ 
122 jucători de popice, 110 înotă-1 
tori, 105 trăgători, 70 șahiști ș. a. 
Cîștigătorii acestor competiții vor 
fi desemnați în întrecerile Icaire 
se desfășoară între 15 și 21 august

C.C.F.S.-oraș Cluj organizează 
de asemenea competiții pentru 
sportivii fruntași la 9 ramuri ide 
sport: baschet, box, gimnastică, 
șah, scrimă, tenis de ciîrnp, nata* 
ție, popice și oină. Colectivul care 
va totaliza cel imai mare număr 
de puncte va primi „Cupa 23 Au* 
gust".' '(Subredacția din Cluj), j

LĂRGESC ACTIVITATEA 
SPORTIVA

J. VORNIGU

In cinstea ziilei de 23 August, 
colectiviil sportiv Flamura roșie- 
Industria Romînă <fe Piele din 
Timișoara a obținut o serie de 
succese pe linia lărgirii activită* 
ții sportive în rîndurile muncitorte 
lor din această întreprindere. An
gajamentul ta purtători ai insignei 
GMA, pe întregul an, este pe 
punctul de a fi realizat zilele a* 
cestea sută la sută. S-a înființat 
o secție de handbal și s-a activi-» 
zat secția de canotaj obținîndu-se 
adeziunea a 30 noi membri. (Sub* 
redacția din Timișoara).

DIN RESURSE PROPRII

Paralelele sînt un aparat foarte 
necesar într-o sală de gimnastică. 
El'.evii școlii medii tehnice de con-> 
strucții din Săoele-regiunea Stalin 
vor avea acest aparat pentru1 că 
un coleg al lor, Gh. Nasta, și un 
salariat al școlii, Al. Farkaș, 1-au 
confecționat dfitn resurse pwoprii, 
eduicînid școlii o economie impar* 
banta. (Coresp. V. Secăreanu)



Campionatul categoriilor A și B ia polo pe apă
CATEGORIA A (etapa III-a, 

retur)
PROGRESUL BUCUREȘTI — 
FLAMURA ROȘIE TIMIȘOARA 

5—1 (S—0)
Arbitrul’ Nicolae Sonnenwirth 

‘(Oradea) a condus echipele :
Progresul: Precup — Vasiliu.

Mitrofan — Dima —■ Angelescu, 
Bădiță, Nicolaescu.

Flamura roșie : Molnar — Kuli- 
ner, Man — Weinrich — Gavri.lă, 
S'tăinescu, Laszlo.

In prima repriză, gazdele au a- 
•vut inițiativa, timp în care de 
altfel au înscris cele 5 goluri. La 
reluare, Vașjliu de la Progresul 
'șl Stănescu de la Flamura roșie 
sînt eliminați pînă la sfîrșitul jo
cului. Jocul este ceva mai clar și 
mai echilibrat. Cu un minut îna
inte de sfîrșitul jocului, oaspeții 
-reduc din handicap prin Laszlo. 
Punctele învingătorilor au fost 
realizate de Bădiță (3), Vasiliu (4 
m.) șî Nicolaescu.

ȘTIINȚA CLUJ — ȘTIINTA 
, BUCUREST I 5-2 (2r0)^ .

CLUJ’ (prin telefon). Acest joc 
s-a desfășurat sîmbătă la bazinul 
Țanoș Herbak.

Arbitrul A. Kiss (Tg. Mureș) a 
condus formațiile : Știința Cluj: 
'Muller — Danciu, Gebeftigl — 
Kincs —- Vîrgolici, Maxim, Do- 
leanu. Știința București: Tudoroiu 
•— Chiriac, Zâne — Blajek — Ma
rinescu, Kroner, Chirvăsuță. Au 
marcat: Kincs (2), Maxim (2), 
Danciu (Cluj), Blajek și Chirvă
suță (București).

Maestrul sportului Mihai Timu 
a ciștigat Cupa Dinamo la călărie

CONSTANȚA 14 (prin telefon 
de la trimisul nostru).

Sîmbătă și duminică au conti
nuat întrecerile din cadrul concur
sului republican de călărie, dotat 
cu „Cupa Dinamo'*. Iată rezulta
tele tehnice înregistrate în ultimele 
două zile de concurs :

Dresaj categoria A.: 1. Nicolae 
Marcoci (E.H.A.) pe calul Peli- 
naci, 163 p; 2. Valentin Fotescu 
(E.H.A.) pe calul Ponor, 145,66 p; 
3. Titus Petrescu (E.H.A.) pe ca
lul Florei, 142,66 p.

Probă de juniori și fete cat. I:
1. Alexandru Glcrngo (Dinamo 
București), pe calul Foșnet, 0 pete 
penalizare, 52,6 sec; 2. Marin Do- 
rojan (Recolta Ploești) pe calul 
Farsa, 4 pete penalizare, 46,8 sec; 
3. Grigore Lupancu (Recolta Plo- 
•ești) pe calul Voie Bună, 4 pete 
penalizare, 48,00 sec.

Proba de 2 cai categorie ușoară 
•s-a disputat după barema B. la 
cronometru. Rezultate tehnice: 1. 
Vasile Pinciu (Victoria) pe caii O- 
dor și Albița 2:10,5; 2. Ion Popescu 
pe caii Carmen și Șiret, 2:27,4; 3. 
Telix Țopescu (Dinamo București) 
pe caii Pirus și Sucitu, 2:33,5.

Obstacole categorie ușoară, pro- 
"bă de precizie cu un baraj la 
•cronometru. 1. Gheorghe La,nga 
(E.H.A.) pe calul El-S-Baa II. 0 
pete penalizare, 41,6 sec; 2. Ion 
loja (Dinamo Ploești) pe calul 
Adur, 0 pete penalizare, 41,9 sec; 
3. Valerian Crețu (Victoria) pe 
calul Văzduh, 0 pete penalizare, 

-42 sec.
Obstacole categoria I, juniori și 

Tete. Parcurs de vînătoare după 
barema A., la cronometru. 1. Horia 
Mocanu (Recolta Ploești) pe ca
ftii Falnic, 0 pete penalizare, 59,6 
:sec

Ștafetă (pe echipe formate din 
'trei călăreți și trei cai) 1. Victoria 
(Dumitru Hering pe calul Piu
lița, Valerian Crețu pe calul Văz

Competiția cicfistă
Ieri s-a desfășurat pe șoseaua 

București-Găești, în organizarea 
colectivului sportiv Locomotiva 
P.T.T. în colaborare cu ziarul 
„Fulgerul" și consiliul sportiv re
gional al asociației Locomotiva, 
cea de a doua ediție a competiției 
cicliste dotati^ cu Cupa Poștașului. 
Au participat 175 de alergători și 
35 de alergătoare. S-au remarcat 
concurenții D. Munteanu, D. Don- 
ciu, Gh. Drăgan și Gh. Tătaru. 
De menționat că Gh. Tătaru are 
60 de ani și este fruntaș la locul 
ide muncă.

Rezultate tehnice: biciclete curse 
individual bărbați (130 km.): 1. 
D. Munteanu (Loc.) ; 2. Donciu
j(Met.); 3. Gh. Calcișcă (Voința); 
echipe: 1. Voința, 2. Locomotiva,
3. Metalul; biciclete semi-curse 
bărbați (30 km.) ; 1. C. Baciu
((Prog. F.B); 2. Gh. Lăzărescu
t£Fl. -r.); 3. Gh. Caloși (Met.);

METALUL CLUJ — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 4—1 (2-1) 

Arbitrul Ervin Beniamin (Ti
mișoara) a condus echipele : Meta
lul: Hambrich — Radu, Drotlef — 
Sarkadl — Gyulaî, Ferenczi, Ma
ghiari. Știința a falosiit aceeași for
mație ca în jocul de sîmbătă. Au 
marcat: Ferenczi (3), Sarkadi pen
tru învingători și Marinescu pen
tru învinși.
ȘTIINȚA CLUJ — CONSTRUC

TORUL ORADEA 4-0 (3-0) 
Arbitrul A Kiss (Tg/ Mureș) a 

arbitrat formațiile : Știința (echipa 
folosită în meciul susținut sîmbă
tă CU Știința București). Construc
torul Oradea: Hegiesy — dr. Fi
lip, Kiss — Andrași — Szabo, Vi- 
rag, Farkas. Au marcat: Maxim 
(3) și Danciu.
CATEGORIA B (etapa IV-a, 

retur)
PROGRESUL CLUJ — VOINȚA 

ORADEA 2—5 (1—2). Arbitrul
Gavrilă Tor5k (Timișoara) a con-

JELa 1.1 
jucători îin tot timpul jocului. Au 
marcat: Eleneș (2), Suciu (2), 
Karacsoni (Voința), Bazsa, Kacso 
(Progresul).

LOCOMOTIVA CLUJ — VOIN
ȚA TG. MUREȘ 3-1 (3-0). A 
condus V. Nestor (București). Au 
marcat: Iordachi (2), Schuler 
(Loc.), Berekmeri (Voința).

VOINȚA ORADEA — LOCO
MOTIVA 6LUJ 2—10 (1-5). Res
tanță din etapa a III-a).

duh și Vasile Pinciu pe calul O- 
dor) 2:35,2; 2. E.H.A.; 3. Diflamo 
Ploești.

Obstacole categorie grea, după 
barema A. la cronometru. 1. Felix 
Țopescu (Dinamo București) pe 
calul Bolero, 4 pete penalizare. 
1:12,5; 2. Gheorghe Antohi
(E.H.A.) pe calul Pindir. 4 pete 
penalizare, 1:13,6; 3. Mihai Timu 
(E.H.A.) pe calul Troica, 8 pete 
penalizare, 1:14,4.

Timp de trei zile, concursul re
publican de călărie dotat cu 
„Cupa Dinamo" a stîrnit un deo
sebit interes în rîndurile sportivi
lor constănțeni, la întreceri fiind 
prezenți numeroși spectatori. In 
special probele de ștafetă și vî
nătoare grea au fost deosebit de 
disputate, ele prilejuind întreceri 
spectaculoase și strînse. In probele 
de dresaj și cele de obstacole, s-a 
înregistrat o participare nume
roasă, precum și o pregătire teh
nică bună a concuronților care au 
luat startul în aceste probe.

După tref zile de dîrză întrecere 
sportivă „Cupa Dinamo" a revenit 
maestrului sportului Mihai Timu 
(E.H.A.) care cucerește a doua 
oară consecutiv acest trofeu. Și 
în prima ediție a acestei competi
ții, disputată în toamna anului tre
cut la Ploești. „Cupa Dinamo", 
oferită concurentului cu cel mai 
bun punctaj în probele de obstaco
le, a revnnit tot lui Mihai Timu. 
Anul acesta el a reușit să acumu
leze 139,5 puncte.

Pe celelalte locuri s-au clasat:
2. Dumitru Velicu (E.H.A.) 124
pete; 3. Vasile Pinciu (Victoria) 
120 pete; 4. Gheorghe Antohi 
(E.H.A.) 119 pete.

Acest concurs a constituit un 
bun prilej de verificare a călăreți
lor noștri fruntași în vederea vi
itoarelor lor întîlniri internațjo- 
nale.

DAN GÎRLEȘTEANU,

„Cupa Poștașului”
juniori (50 km.) : 1. E. Popescu 
(Din.); 2. Gh. Petrăchescu (Loc. 
C.F.R.); 3. A. Grigore (Din); fe
mei (30 km.) : 1. Aurelia Dră- 
ghici (Din.); 2., M. Gheorghiu
(Loc. P.T.T.); 3. M. Iliescu (Met.); 
biciclete oraș: femei (6 km.): 1. 
Constanța Dumitrescu (Telegraf 
central); 2. Silvia Coman (Tele
graf central) cursa rezervată poș
tașilor (10 km.) : individual : 1.
Gh. Drăgan (sect. 5); 2. V. Horia 
(Telegraf central); 3. Șt. Călin 
(Telegraf central); 4. Gh. Tătaru 
(Telegraf central); echipe: 1. 
Sect. 5; 2. Telegraf central; 3. 
Sect. IV.

întrecerile, care s-au bucurat de 
o bună organizare, au reunit un 
număr mai mare de participant 
decît ediția precedentă și au fost 
urmărite cu mult interes de nu
meroși soectatori.

P. Benony, corespondent

Rezultate din Cup/a R. P. R.
DINAMO 6 BUCUREȘTI — ME
TALUL BUCUREȘTI 2-0 (1-0)

Victoria a revenit pe merit e- 
chipei gazdă, care a știut să trea
că peste numeroase momente criti
ce, în special în prima jumătate 
a reprizei secunde, cînd Metalul, 
căutînd să egaleze, ataca în 7—8 
oameni. Echipa învingătoare a ju
cat în general bine. Trebuie re
marcat faptul că aproape fiecare 
acțiune a învingătorilor a fost ter
minată cu șuturi puternice la 
poartă.

Punctele au fost marcate de Ba
logh (min. 9) și Voica (min. 77). 
DINAMO PITEȘTI — ȘTIINȚA 

BUCUREȘTI 1-0 (0-0)
Fotbaliștii dinamoviști au obți

nut o victorie pe deplin meritată, 
datorită jocului ofensiv pe care
l-au  practicat în majoritatea tim
pului. In.afșrăde golul înscris 
de Garcea în min. 55, ei au avut 
numeroase ocazii clare de a ridica 
scorul, dar intervențiile de ultima 
instanță ale apărătorilor bucii- 
reșteni ca și lipsa de precizie îp „ 
șUtnTuF 13 poarta ale’ plteșIenTtor 
au împiedicat' acest lucru.

Știința București s-a prezentat 
cu un lot din care au lipsit cîțiva 
titulari, dar acest lucru nu justi
fică lipsa de hotărîre și convin
gere în joc de care a dat dovadă. 
Raport de cornere : 9-2 pentru Di
namo Pitești. Arbitrajul lui A 
Șerban (Craiova), corect.

Gr. VaraWescu-corespondent
METALUL OȚELUL ROȘU — 
METALUL REȘIȚA 3—1 (1—0)1
Mare surpriză. Echipa gazdă a 

jucat bine și a obținut o victo
rie meritată prin punctele înscrise 
de Careli (min. 29), Lereter (min. 
68) și Hamuș (min. 73). Metalul 
Reșița — deținătoarea Cupei pe 
1954 — s-a comportat foarte slab. 
Apărarea a făcut multe greșeli, 
iar atacul a acționat sporadic. 
Unicul gol al reșițentilor a fost 
înscris de Urcan (min. 53). S-au 
remarcat Lereter, Cozoc, Lucaci, 
Sir, de la Oțelul Roșu și Chirilă, 
Jojart II de Iia Reșița (Radu Ro
mulus, coresp).
LOCOMOTIVA PAȘCANI — FL. 
ROȘIE BUHUȘI 1—0 (0—0; 0—0)

Joc de bună factură tehnică, 
desfășurat într-o notă de perfectă 
sportivitate. Feroviarii au reușit 
să cîștige prin punctul înscris de 
Rizea în prelungiri (min. 117). 
(Const. Puiu. corespondent)

A IV-a etapă a returului 

campionatu’ui republican de juniori
Seria l-a

Locomotiva Iași — Dinamo Bîr- 
lad 8—0 (3-0); FI. roșie Bacău — 
Știința Iași 1—0 (1-0); Dinamo 
Bacău — FI. roșie Buhuși 8—2 
(6—1); Progresul Focșani — FI. 
roșie Burdujeni 0—1 (0-1)’, Avîn
tul Fălticeni — Voința Fălticeni
1— 3 (1-1).

Sena Il-a
Știința București — Tînărul Di- 

namovist II București 2—0 (1-0); 
Flacăra Moreni — Locomotiva 
Galați 3—0, neprezentare; Dinamo 
Galați — Flacăra 1 Mai Ploești
2— 1 (2-0); Voința Focșani — 
Flacăra Cîmpina 0—5 (0-0); Lo
comotiva București — Locomotiva 
Constanța 2—1 (2-1).

Seria III-a
C.C.A. București — Metalul 

București 0—3 (0-2); Progresul 
CPCS București — Flacăra Plo- 
ești 1—3 (0-6); Progresul FB
București — Flacăra București 
1 — 1 (0-1) ; Știința Craiova —
Tînărul Dinamovisf Pitești 4—1 
(1-1).

Seria IV-a
Locomotiva Arad — Metalul Re

șița 1—2 (1-1); Metalul 108 — 
Metalul Arad 4—3 (2-0); Mine
rul Petroșani — Metalul Hune
doara 2—2 (0-1); Minerul Lupeni 
— Locomotiva Timișoara 2—3 
(0-2); Progresul Timișoara — 
Știința Timișoara 2—4 (1-1).

Seria V-a
Metalul Q. Turzii — Progresul 

Oradea 1 — 1 (1-0); Progresul
Satu Mare — Metalul Baia Mare
3— 4 (0-3); Locomotiva Cluj — 
FI. roșie Arad 2—1 (2-0); Știința 
Cluj — FI. roșie I. H. Cluj 2—0 
(1-0).

Seria Vl-a
Progresul Sibiu — Avîntul Re

ghin 3—0 (2-0); Metalul St. R. 
Orașul Stalin — Locomotiva Tg. 
Mureș 3—1 (2-0); Metalul Uz. tr. 
Orașul Stalin — Flacăra Mediaș
2— 2 (2-1) ; Locomotiva Orașul
Stalin — Dinamo Orașul Stalin
3- 0 (2-0).

PROGRESUL FOCȘANI — DI
NAMO BACĂU 0—6 (0—3)

Punctele au fost marcate de 
David (min. 22), Crețea (min. 
30), Oaidă- (min. 40 și 85), Stan- 
cu (min. 47 și 67). Au ratat 
cîte un lf m. Vălceanu (Progre
sul) în min. 50 și Oaidă (Dinamo) 
In min. 55. S-au remarcat porta
rul Varga, de la Dinamo și Pană, 
de la Progresul. Tn min. 60 jucă
torul Lemnrău (Dinamo) a fost 
eliminat pentru lovirea intențio
nată a adversarului. (Cohn Hari 
și Gh. Corlățeanu — corespon
denți).
AVÎNTUL FĂLTICENI — FLA
MURA ROȘIE BACĂU 2—1 (0—0)

Meciul s-a desfășurat pe un 
teren desfundat, din care cauză 
jucătorii nu au putut avea un 
bun control al balonului. Au în
scris Soneru (min. 65), Csegezi 
(«îin. 90) pentru Avîntul și Va- 
silescu (min. 72) pentru Flamura 
roșie. Stanciit (Avîntul) a ratat 
în min. 5- un 11 m. In min. 63 
Lambrțț (Avțafall. -a -Țaai—«Msh». 
nat pentru injurii, iar în min. 
72 Lupu (Flamura roșie) a fost 
eliminat pentru lovirea intențio
nată a adversarului. A arbitrat 
corect și autoritar R. Untu (Iași). 
(Vasile Negru — corespondent).
DINAMO BIRLAD — ȘTIINȚA 

IAȘI 3—1 (1—1)
Jocul a fost satisfăcător. Au 

înscris Ciungu (min. 6), Nicușor 
(min. 62 și 71 — ambele puncte 
fiind marcate din 11 m) pentru 
Dinamo și Deșu (min. 26) pen
tru Știința. In min. 31, Cernea 
(Știința) a ratat o lovitură din 
11 m. A arbitrat Max Steru (Ră- 
id'ăiuiți). (Aurelian Axente — <x*es- 
pondent).
METALUL 108 — PROGRESUL 

SIBIU 5—1 (3—1)
După un început bun, jucătorii 

sibieni au trebuit să se încline 
în fața vervei de joc a înain
tării metalurgiștilor, care a in
trodus balonul în plasă de 5 ori 
prin: Ionescu (min. 20, 43), Că- 
linescu (min 40), Bumdic (min. 
46 și Babone (min. 55). Singurul 
punct al oaspeților a fost înscris 
în min. 5 de către Băilă. In ge
neral, jocul a avut un aspect 
destul de dur și aceasta în mare 
parte datorită fotbaliștilor din 
Sibiu. S-au evidențiat Niculescu, 
Tîrnăveanu I, Ionescu, de la Me
talul și Gherman, Băilă, de la

JOCURI
C.C.A. — PROGRESUL F.B.

5-3 (3-3)
Pe terenul reamenajat din str. 

Dr. Staicovici al colectivului Pro
gresul F.B., echipele bucureștene 
C C A. și Progresul F.B. au fur
nizat o întilnire interesantă care, 
mai ales prin evoluția scorului, 
a pasionat pe cei 5000 de specta
tori prezenți în tribune. Echipa 
învingătoare a practicat un fotbal 
clar, cu acțiuni bine concepute și 
terminate întotdeauna cu șuturi pe 
poartă. Progresul F.B. după un 
început bun, a cedat pasul, ne- 
maiputînd rezista ritmului impus 
de militari.

Cele 8 puncte ale partidei au 
fost înscrise de Tătaru (min. 32, 
40, 73), Sulyoc (min. 26), Ale- 
xandrescu (min. 51) pentru C.C.A. 
și Fusulan (min. 5,24) Cacoveanu 
(min. 38) pentru Progresul.

S-au aliniat formațiile:
C.C.A.: Gram-Zavoda II, Apol- 

zan, V. Dumitrescu (Ivănescu)- 
Onișie (Balint), Ivănescu (Bone)- 
V. Moldovan (Aiexandrescu), Su
lyoc (Constantin), Aiexandrescu 
(Zavoda I), Tătaru, P. Moldo- 
veanu (Caricaș).

Progresul F.B.: Horvath (Po- 
povici)-Gică Andrei (Dragomires- 
cu), Paraschiv, Soare-Tănase (Cio- 
cea), Știrbei-Iordache, Fusulan, 
Cacoveanu (LIrsu), Smărăndescu 
(Costea), Blujdea.

Bun arbitrajul lui Gh. Dumi
trescu.

A. Papaianopol, cooespianideinit 
FLAMURA ROȘIE U.T.A. — ȘTI

INȚA TIMIȘOARA 1-2 (0-0) 
Arad 14 (prin telefon). — Fla

mura roșie a întîlnit astăzi echipa 
studenților din Timișoara. Rezul
tatul, favorabil acestora, consti
tuie o surpriză, dar victoria aces
tora este meritată. Ea a fost ob
ținută prin golurile marcate de 
Dinulescu (min. 49) și Boroș 
(min. 78). Singurul gol al echi
pei locale a fost înscris de Du
mitrescu III (min. 50).

Jocul a fost viu disputat, cu 
numeroase faze frumoase. Un re
zultat de egalitate ar fi fost mai 
echitabil.

Ff. roșie: Kiss (Faur)-Sziics,
Dușan, Farmati-Kapaș, Borota-Jur-

la fotbal
Progresul. Arbitrul Farcaș (I 
diaș) nu a sancționat sufici< 
dmiritățile. (Mihail Vilceanu — • 
respondent)
FLACĂRA MORENI — FLACA] 

CÎMPINA 1—3 (0—0)
După o repriză încheiată cu 

scor alb, la reluare, în min. 
Gheorghe Vasile deschide scor 
pentru Flacăra Moreni. După ze 
minute Dumitru Ion egalează, 
min. 86 Ionescu I ridică scor 
în favoarea cîmpinenilor înscriii • 
dintr-o lovitură de pedeapsă, 
ultimul minut Marcu înscrie 
proprja poartă ce' ide aii tireili 
gol pentru Flacăra Cîmpina. A 
bitrul Ion Ștefănescu (Ploești) 
condus cu greșeli care au ii - 
fluențat direct rezultatul. (P. Ar. 
drei, corespondent).
VOINȚA ODORHEI — FLACAR 

MEDIAȘ 1—4 (1—1 ; 1—1)
Odorhei 14 (prin telefon). I 

cele 90 minute, inițiativa a apar 
ținut localnicilor, care lipsiți d 
rutină, nu aureușit 4gcus»—* 
înscrie in ocaziile avute. In pre 
lungiri, Flacăra Mediaș, avînd 
condiție fizică mai bună, a reuși 
să-și impună superioritatea și ; 
marcat de trei ori. Cele 5 golur 
ale partidei au fost înscrise de. 
Tilic (min. 2), Moldovan (min 
116), Drăgoî (min. 117, 119)
pentru Flacăra și Ionaș (min. 38) 
pentru Voința. Arbitrul Stoica 
(Luduș), a condus bine. (L. Bela, 
corespondent).
RECOLTA TULCEA — DINAMO 

GALAȚI 2—5 (1—1, 1—1)
Au marcat: Niculescu, Firu, 

Dorjanschi, Oprea (2), pentru Di
namo și Dumitru, loan Ștefan, pen
tru Recolta. (N. Anghelidis — co
respondent).

MINERUL LUPENI — METALUL 
HUNEDOARA 2—2 (I—1, 2—2»

Golurile au fost înscrise în 
ordinea următoare: Forend (min. 
21) pentru Metalul Hunedoara, 
apoi în min. 37 Naghy (Minerul 
Lupeni) egalează. După pauză 
Nemeș înscrie în min. 57 pen
tru Minerul. Egalarea survine în 
min. 80 prin golul înscris de 
Meszaroș. După prelungiri jocul 
a fost rapid, dar nici una din 
echipe nu a reușit să înscrie. 
(Ion Ciortea, corespondent).

LOCOMOTIVA ORADEA — ME
TALUL ARAD 6—0 (1—0)

MICALE
că, Don, Birău, Mercea, Dumitres
cu III.

Știința : Uțu-Zbircea, Brînzei, 
Florescu-Cojereanu. Nicolin-Gîrlea 
nu, Mazăre (Ciurugă), Ciosescu. 
Dinulescu, Boroș.

Șt. Weinberger, corespcradenit
ȘTIINȚA CLUJ — LOCOMOTIVA 

CLUJ 2-1 (10)
Cluj 14 (prin telefon). — Vic

toria echipei Știința este meritată, 
pentru că ea a fost superioară e- 
chipei feroviare atît din punct de 
vedere al pregătirii fizice a ju
cătorilor. cît și din punct de ve
dere tehnic și tactic. Echipa Lo
comotiva a dovedit destule lip
suri (șuturi imprecise la poartă, 
prea multe pase, insuficientă con
diție fizică) pe care trebuie să le 
remedieze pentru a-și păstra lo
cul fruntaș deținut în prima se
rie a categoriei B. Golurile au 
fost marcate de Munteanu (min. 
53) și Avram (min. 70) pentru 
Știința. Dobay (Loc.) a redus 
scorul prinlr-o lovitură liberă de 
la 20 m. Au asistat 5000 specta
tori.

pronosport
Iată cum arată un buletin Prono

sport cu 12 rezultate exacte la con
cursul nr. 32 (etapa din 14 august 
1955) :

I. Progr. Oradea — Tatran R. Ceh. 1
II. Dinamo 6 Buc. — Met. Buc. 

(Cupa R.P.R.) 1
iii. Fi. Moreni — Fl. Cîmpina 

(Cupa R.P.R.) 2
IV. Dinamo Bîrlad — Șt. Iași (Cupa 

R.P.R.) 1
V. Progr. Focșani — Din. Bacău 

(Cupa R. P. R.) 2
vi. Voința Odorhei — Fl. Mediaș 

(Cupa R.P.R.) 2
VII. Din. Pitești — Șt. Buc. (Cupa 

R.P.R.) 1
VIII. Met. Oțelul roșu — Met. Re

șița (Cupa R.P.R.) 1
IX. Fl. r. Bacău — Șt. Iași (Camp, 

jun.) 1
X. Avîntul Fâlt. — Voința Fălt. 

(Camp, jun.) 2
XI. Frog. S. Mare — Met. B. Mare 
(Camp, jun.) 2

XII. Locom. Cluj — Fl. r. Arad 
(Camp, jun )\»1

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 430.000 buletine.



□
Intrecîiad și echipa Budapestei, fotbaliștii rioștri 

au cucerit medaliile de aur
CLASAMENTE FINALE

BOX

Nu numai sportivii și tinerii ro- 
mîni prezenți la Varșovia aștep
tau cu nerăbdare și emoție me
ciul care urma să decidă echipa 
cîștigătoare a turneului de fotbal 
din cadrul Festivalului, ci toți 
iubitorii de sport din capitala 
Poloniei, pentru care tribunele 
marelui stadion „A 10-a aniver
sare" deveniseră neîncăpătoare 
în după-amiaza zilei de sîmbătă 
13 august.

f*—Jd*-izrâ x'TjOV v'rrhvSCUttlT STUîtrtî 
austriac Steiner cheamă la între
cere echipele orașelor București și 
Budapesta. Din tunel își fac apa
riția fotbaliștii. Un, ropot asurzitor 
de adauze îi întîmpină.

Echipele s-au aliniat pe teren 
în următoarele formații:

BUCUREȘTI: Voinescu — Pa- 
honțu, Androvici, Szoko — Că- 
linoiu, Băcuț I — Copil, Pe- 
tschowski, Ozon, Georgescu, Mi
hai.

BUDAPESTA: Ilku — Matrai, 
Henni II, Dudas — Csernai, Sza
bo — Kertesz. Orosz, Tichy, Kal
mar III, Bedi.

La tușe, Steiner este ajutat de 
Kasseb (Egipt) și Reinhardt 
(R.D.G.).

IN PRIMA REPRIZA
Lovitura de începere o are 

echipa noastră, care joacă cu vîn- 
tul- șl soarele în față. Cîteva 
schimburi scurte și mingea intră 
m posesia atacanților maghiari. 
O combinație este încheiată de 
Kerteșz cu un șut puternic la 
poarta. Degajarea lui Voinescu e 
din nou interceptată de jucătorii 
maghiari și, cîteva clipe mai tîr- 
ziu, _ apărarea noastră, într-o si
tuație dificilă, acordă lovitură de 
colt, rămasă fără rezultat. In pri
mele minute, asistăm la o domi
nare a echipei orașului Budapesta. 
Jucătorii noștri se pun greu pe 
picioare, totuși în min. 7 o com
binație rapidă Petschowski-Ozon- 
Georgescu pune în nericol poarta 
apărată, de Ilku. Treptat, jocul 
se echilibrează, fazele se succed 
rapid. In min. 9 Tichy e faultat 
la 18 m. de poartă; lovitura li
beră o execută Matray (posesorul 
unui Șut" deosebit de puternic) 
peste bară. Cîteva minute mai tîr- 
ziu, dintr-o situație asemănătoare, 
îl imită Petschowski, trimițînd 
tot peste bară o lovitură liberă de 
la 20 metri. în același minut, 
Ozon — deschis în adîncime de 
Georgescu — face o cursă spec
taculoasă pe extremă, driblează 
doi apărători, dar șutul său e 
slab și ușor retinut de Ilku.

In min. 12, echipa noastră în
scrie golul care avea să-i aducă 
victoria. Faza s-a petrecut astfel: 
BACUT. INTERCEPTEAZĂ ÎN 
TERENUL ECHIPEI NOASTRE 
O DEGAJARE A LUI MATRAI. 
EXCELENTUL NOSTRU HALF 
ÎNAINTEAZĂ PUTIN. APOI ÎL 
DESCHIDE PE MIHAI. CARE 
REUSISE SĂ SE DEMARCE DE 
ADVERSARUL SAU DIRECT. 
O CURSĂ SCURTĂ ÎN ADÎN- 
CIME SE ÎNCHEIE CU UN SUT 
FULGERĂTOR LĂ POARTA. 
ILKU PLONJEAZĂ DAR NU 
POATE RETINE ȘUTUL EX
TREM DE PUTERNIC TRAS 
DE MIHAI. ÎN IMEDIATA APRO
PIERE SE GĂSEAU OZON, 
GEORGESCU SI COPIL. CEL 
DINTÎI TIȘNESTE PRINTRE 
DOI APĂRĂTORI MAGHARI SI 
ÎNSCRIE IMPARABIL ÎN COL
TUL DREPT AL PORȚII. CON
DUCEM CU 1—0.

încurajați frenetic, fotbaliștii 
noștri atacă „în trombă", punînd 
Ia grea încercare apărarea for
mației maghiare și două minute 
mai tîrziu, atacantii noștri bene- 
iciază de o nouă ocazie mult 
•nai clară chiar decît aceea în 
:are s-a marcat golul. Petschow- 
•ki primește o pasă excelentă de 
a Copil, $ pătrunde în careu și 
omplet nemarcat, de la numai 
; metri pare că nu va avea nici 

dificultate să înscrie; dar, spre 
urprinderea generală, Petschow- 
ki se împiedică, calcă pe minge 
i un apărător maghiar — venit 
in urmă lămurește această si- 
lație. Urmează cîteva reușite 
rmbinații între Ozon, Mihai și 
jeorgescu, dar acesta din urmă 
j reușește să dea finalitate ac- 
unilor.
Ne aflăm în min. 24 de ioc. 

.B la 20 rr>. Prisch^-ski execută 
lovitură liberă razant cu bara

București— Budapesta 1—0 (1 — 0)
de sus a porții. Pentru a stăvili 
iureșul atacului echipei noastre, 
apărarea maghiară începe să a- 
plice jocul la ofsaid.

înaintarea noastră nu sezisează 
această tactică și într-un inter
val destul de scurta îl numărăm 
pe Ozon de șapte ori consecutiv 
în poziții „afară din joc".

Ultimele minute ale primei re
prize aparțin din nou echipei ora
șului Budapesta. Se remarcă io- 

riCtir "FT TSseE-pfecfsT și
combinațiile bine închegate încă 
din propriul teren. Aceasta le 
permite să inițieze cîteva atacuri 
foarte viguroase. în min. 36 și 
37 Voinescu se remarcă, blocînd 
două șuturi deosebit de puternice 
ale lui Tichy și Kalmar III. In 
min. 40 același Kalmar III pă
trunde în viteză în careu și 
apărarea noastră trebuie să acor
de corner, rămas fără rezultat. 
Puțin mai tîrziu, un nou atac al 
echipei maghiare ne dă emoțji. 
Servit excelent, Tichy pătrunde în 
careu și trage fulgerător, dar 
mingea pe care o vedeam intrînd 
în plasă, lovește bara și Andro
vici, într-o superbă „foarfecă" de
gajează. Fluierul arbitrului Stei
ner vestește sfîrșitul primelor 45 
minute de joc, care găsesc în 
atac echipa maghiară.

...ȘI IN A DOUA
În repriza a doua aspectul jo

cului se schimbă și echipa Bucu- 
reștiuluî se remarcă de la început 
printr-un joc mai organizat care-î 
îngăduie să aibă inițiativa. Atacul 
nostru e foarte bine susținut de 
cei doi halfi, Băcuț și Călinoiu, 
care acționează energic, nu fac 
economie de efort, alimentînd pe 
atacanți cu mingi utilizabile. Tot
odată, Băcuț și Călinoiu iau parte 
efectivă la atac, trăgînd pericu
los la poartă. La rîndul lor, fot
baliștii orașului Budapesta îlFaduc 
în atac pe fundașul Matrai, care 
caută să plaseze un șut deci
siv. Tactica echipei noastre se 
bazează pe un joc strict la ad
versar, pe atacarea permanentă 
a omului cu mingea, pentru a nu 
permite fotbaliștilor maghiari să 
facă uz de cunoștințele lor teh
nice. Georgescu, Ozon și Pe
tschowski fac curse lungi din 
atac în apărare și invers, mai 
ales Petschowski care intercep
tează numeroase pase ale adver
sarilor. Remarcăm în min. 54 un 
șut foarte puternic al lui Băcuț 
de la 25 m. dar mingea e re
ținută „în extremis" de Ilku priri- 
tr-un salt spectaculos. Rînd pe 
rind Ozon, Petschowski si Geor
gescu încearcă poarta și de la 
distanță, dar portarul maghiar 
reține totul. In min. 60, Ozon 
străpunge apărarea adversă și pe 
linia de 16 m, e faultat. Pet
schowski ex'ecută lovitura liberă. 
Găsește. „gaura" în „zid", dar 
mingea trece din nou razant cu 
bara. _ Șase minute mai tîrziu, 
același Petschowski, în mare 
vervă de joc, driblează treî ad
versari, centrează paralel cu 
poarta, dlair nici Ozon și nici 
Georgescu sau Copil nu ajung 
mingea, care iese afară. Rarele 
atacuri ale echipei maghiare nu 
reușesc să pună în pericol poarta 
apărată de Voinescu. O singură 
dată Bedi face o cursă pe ex
tremă, trage dintr-un unghi difi
cil, dar Voinescu apără cu ele
ganță. Cu cîteva minute înainte 
de sfîrșitul jocului, Băcuț exe
cută o lovitură liberă de la 30 
m. Asistăm la un șut formidabil 
în colțul stîng al porții șî Ilku 
respinge cu mare greutate în 
corner. Pînă la sfîrșit, reprezen
tativa Bucureștiului atacă, dar 
scorul rămîne nemodificat. Fluie
rul final consemnează victoria 
echipei noastre, care reușește ast
fel excepționala performanță de 
a cîștiga turneul de fotbal din 
cadrul Festivalului. Spectatorii, 
ridicați în picioare, ovaționează 
minute în șir pe învingători. Apoi, 
celor 18 componenți ai lotului de 
fotbal al echipei Bucureștiului le 
sînt înmînate medaliile de aur 
ale învingătorilor. Pe stadion ră
sună imnul de stat al R.P.R. Un 
grup de pionieri oferă flori fot
baliștilor noștri, care fac apoi 
un tur de onoare în jurul tere
nului.
DESPRE CELE DOUĂ ECHIPE

Reprezentativa Bucureștiului a 
ejefiga1 mai ales datorită spiri
tului de luptă, combativității și

însuflețirii pe care le-au dovedit 
fiecare din cei 11 jucători. Spec
tatorii au scuzat desigur unele 
deficiențe de ordin tehnic re
marcate în jocul celor două echi
pe ; dar să nu uităm că ambele 
formații erau după patru meciuri 
susținute într-un răstimp scurt și 
că își disputau o finală caracte
rizată totdeauna prin luptă și 
nu prin broderii șt finețj tehnica,. 
ttrsoscTrra "'valoarea adversarilor 
săi, echipa noastră a practicat 
în apărare un joc ermetic, apli- 
cînd un marcaj foarte strict. E 
mai puțin spectaculos, dar în 
schimb foarte sigur. E căzui însă 
să reproșăm echipei noastre re
ținerea prea mare în atac ca 
și faptal că' nu a găsit o tac
tică potrivită împotriva jocului la 
ofsaid, al apărării maghiare. Se 
impunea ca Ozon să joace ceva 
mai retras șî să încerce acțiuni
individuale pe care însă Ozon
le-a evitat în acest meci.

Voinescu nu a fost pus prea
mult la încercare, dar în toate in
tervențiile sale a fost sigur șî 

* precis. Pahonțu — în nota obiș
nuită. Szoko a luptat foarte mult, 
însă ca totdeauna a respins min
gile fără precizie. Androvici 
foarte bun, sobru, cu un plasa- 
ment^pprecis, — a fost un ade
vărat stîlp al apărării. Băcuț 
și Călinoiu excelenți, au fost la 
fel de buni în atac cît șî în 
apărare. Au demonstrat o condi
ție fizică inepuizabilă. Copil ți 
Mihai sub posibilități. N-am vă
zut cursele lor caracteristice pe 
extreme. Copil destul de timid șî 
fragil pentru nota foarte bărbă
tească a meciului. In plus, a 
dat foarte multe pase greșite. Pet
schowski în mare vervă de joc, 
un adevărat „motor" al atacului. 
Neobosit, a venit înapoi ori de 
cîte ori situația de pe teren o 
cerea. A tras cel mai mult și 
mai precis la poartă. Ozon a fost 
foarte strict marcat de dot apără
tori. In general, a jucat mulțumi
tor. Georgescu bun. în nota sa 
obișnuită ; pătrunzător, a tras însă 
foarte puțin la poartă și nepre- 
cis.

Arbitrul Steiner excelent.
De la unguri s-au remarcat Ma

trai, un jucător cu vitalitate ex
cepțională, ambele extreme: 
Kertesz și Bedi rapide și pătrun
zătoare șî Tichy —cu un bun 
plasament șî șut prin surprindere 
la poartă.

DECLARAȚII
După meci, la cabine, am stat 

de vorbă cu antrenorii echipelor 
Și cu arbitrul jocului. Iată 
ce ne-au declarat ei despre fi
nală :

Gh. Popescu, antrenor de stat: 
„A fost un meci de mare luptă, 
specific unei finale. Echipa noas
tră a cîștigat unul din cele mai 
dificile jocuri. In prima repriză, 
echipa a prestat un joc puțin 
Cam, nervos, lipsit de precizie; în 
repriza" a doua însă, jucînd mai 
calm șî mai organizat, ea a. reu
șit să mențină aproape tot timpul 
inițiativa. Succesul se datorește 
puterii de luptă și colaborării 
perfecte dintre toți cei 11 jucători 
ai echipei noastre".

Mandi Gyula, antrenorul echipei 
orașului Budapesta: „Echipa ora
șului București a repurtat o vic
torie pe deplin meritată. Vreau 
să remarc în special, jocul exce
lent al apărării care a consti
tuit un zid de netrecut. Felicit din 
toată inima echipa bucureșteană 
pentru frumosul succes pe care 
l-a realizat".

Steiner, arbitrul meciului: „Vic
torie meritată. Meciul a fost ușor 
de arbitrat datorită jocului disci
plinat șî sportiv prestat de am
bele echipe. Felicit echipa Bucu- 
reștîului pentru această frumoasă 
victorie".

V. CHIOSE
I. SEINESCU*

★

în urma rezultatelor înregis
trate, clasamentul final al turneu
lui de fotbal este următorul :

1. București; 2. Budapesta; 3. 
Varșovia; 4. Cairo; 5. Sofia;
6. Tirana; 7. Stalinogrod; 8.
Karl Marx Stadt. Locurile 5—6 au 
fost hotărîte printr-un ioc în care 
selecționata orașului Sofia a în
trecut echipa Tiranei cu 1—0.

Gat. muscă: 1. M. Dobrescu 
(R.P.R.); 2. Kaladjev (U.R.S.S.); 
3. Hajduka (R.P.P.) și Pfeiffer 
(Austria).

Gat. cocoș: 1. Sielzak (R.P.P); 2. 
Schultz (R.D.G.); 3. Vorebiev
(U.R.S.S.) și Gasler (Germania 
occidentală).

Gat. pană: 1. Brychlik (R.P.P.);
2. Salah (Egipt); 3. E. Mărgărit 
(R.P.R.) și Sokolov (U.R.S.S.).

Gat. semiusoară: 1. Niedzwiedz- 
ki (R.P.P.); 2. Golubenko (URSS);
3. Mustafa (Egipt) si Huber

-------------------- ■--------- —
Cat, ușoară: 1. Bojarsinov

(U.R.S.S.) ; 2. Milewski (R.P.P.) ; 
3. G. Dumitrescu (R.P.R.) și KScze- 
rowski (R.D.G).

CIN TECUL*
Joi a fost ziua multor finale. 

Boxerii la Budowlani, handbaliș- 
til pe Sparta, baschetbaliștii la 
Torwar, iar voleibaliștii și jucă
torii de polo își disputau ultima 
lor Intllnire. De cele mai multe 
ori, de un singur punct, un set, 
un coș, ori un gol depindea pri
mul loc, cucerirea medaliilor de 
aur.

Pare normal ca într-o astfel 
de situație sportivul să trăiască 
cu MensiAaițe fiecare moment, 
iar în clipele dinaintea întrecerii 
să le surprinzi pe figură crisparea 
și în priviri neliniștea.

De aceea, cînd autobusul pornea 
din fața cantonamentului către 
terenul de handbed, ducînd pe 
cele 16 jucătoare ale reprezenta
tivei din R.P.R., gîndeam că voi 
putea admira în liniște Varșovia. 
Cine să-mi vorbească, cine să-mi 
disiragă atenția ? Și așa sportivii 
sînt de obicei, tăcuți, schimbtnd 
doar din cînd în cirul cite o 
vorbă. Dar... șoferul nici nu apă
sase pe accelerator, cînd cele 16 
fete împreună cu antrenorul lor 
au început să cînte cu o bună 
dispoziție molipsitoare, făcîndu-i 
pe trecători să întoarcă privirile 
după autobusul în care ne aflam. 
Așa fete, mai zic și eu I Numai 
melodii vesele, presărate cu chiui
turi strașnice, învățate parcă un
deva în munții patriei noastre. 
Parcă nici nu aveau să susțină 
în curînd întîlnirea decisivă. De 
altfel, și pe teren ele aveau să se 
comporte calm, cu toate că tabela 
de marcaj a arătat mult timp: 
0—0.

Cînd, la începutul reprizei a 
doua, Elena Jianu a înscris golul 
ații de așteptat de noi cei din 
tribune, am avut impresia că fe
tele vor porni să cînte chiar acolo 
pe teren. Bineînțeles că aceasta 
nu s-a întîmplat. Prea mare era 
încordarea, prea grea lupta I De 
altfel, la sfîrșitul meciului tabela 
indica un scor minim dar dincolo 
de aceste cifre bucuria victoriei 
ne făcea să întrevedem strălucind 
cele 16 medalii de aur pe 16 piep
turi tinere, încă agitate de efor
tul pe care-l cere victoria. Intr- 
adevăr, nu trecuseră decît cîteva 
clipe și jucătoarele poloneze strîn- 
geau prietenește mîna celor care 
se dovediseră mai bune decît ele.

Nu era prima lor întîlnire. Gaz
dele de astăzi fuseseră nu de mult 
oaspeții noștri, așa incit seara, 
după meci, nu părea de loc curios 
să le vezi perechi sau în grupuri 
discutînd de unele, de altele. El-, 
frida Ograbek, funcționară în o- 
rașul Stalinogrod o felicita pe 
proaspăta absolventă a S.M.T.C.F. 
din Tg. Mureș, Irina Nagy, care 
s-a dovedit cel mai bun portar 
al turneului: Aniela Woklawek, 
contabilă la Hozuw, strîngea mîna 
losefinei Ugrom, studentă în anul 
III al Institutului de Cultură 
Fizică din București; Livia Kruba 
se arăta foarte interesată de suc- 
cesete profesional^ ale Magdei 
Grosser, fruntașă în producție la

Ivan Mrazek despre jucătorii romîni de baschet
Iată cc ne-a. declarat cunoscutul 

jucător și actual antrenor al echi
pei masculine de baschet a R. 
Cehoslovace, în legătura cu com
portarea echipei țării noastre;

..Echipa Romîniet s-a consacrat 
definitiv printre cele mai bune din 
Europa. Ca și la campionatele Eu
ropei, aci la Varșovia ea a arătat 
că are momente de joc excepțional, 
dar, din păcate, după două-trei 
greșeli jucătorii își pierd calmul 
și permit adversarilor să înscrie

Cat. semimijlocie: 1. Walaszek 
(R.P.P.); 2. N. Linca (R.P.R.); 
3. Schone (R.D.G.) și Strauss 
(Austria).

Gat. mijlocie-usoară: 1. Gzajecki 
(R.P.P.); 2. Karpov (U.R.S.S.);
3. Șerbu Neacșu (R.P.R.) și Niko- 
lov (R. P. Bulgaria).

Gat. mijlocie: 1. Giladi (Egipt) f
2. Lasoto (U.R.S.S.); 3. Larsson 
(Suedia) și Nietzel (R.D.G.).

Cat. semigrea: 1. E.Wojciehowski 
(R.P.P.); 2. P. Zaharia (R.P,R.);
3. Murauskaș .(UJCSĂL H;--r “rir 
ÎEiW ”

Gat. grea: 1. Juskenas (URSS); 
2. Pietron (R.P.P.); 3. D. Ciobo- 
taru (R.P.R.) și Arzomanian (Li
ban).

VICTORIEI
Flamura roșie din Sibiu: hiisa- 
beta Sukla, funcționară -la Ho-* 
zuw, cerea amănunte prietenei 

sale Cornelia Sălăgeanu în legă
tură cu ultimele examene ale a- 
cesteia, înainte de a deveni pro
fesoară de educație fizică; Aurora 
Popescu primea binemeritate feli
citări pentru felul în care condu-1 
sese apărarea echipei noastre, din 
partea Irinei Settik, în vreme ce 
profesoara de educație fizică 
Ursula Wasilewska lua cunoștință 
despre frumusețile Timișoarei noas
tre pe care o descria cu imagina
ție profesoara Brunhilda Neurohr: 
un grup vesel îl formau Ana 
Swabowska din Krakovia, Ana 
Balint și Mora Windt din. Ora
șul Stalin; asistenta universitară 
Elena Jianu își povestea primele 
impresii asupra turneului de 
handbal funcționarei Ursula Bie- 
nik de la Direcția Minelor din 
Stalinogrod, în timp ce peste pa
ginile unui album se plecaseră 
Lucia Dobre, profesoara Carolina 
Răceanu și una dintre cele mai 
bune jucătoare ale reprezentativei 
noastre, profesoara Elena Pădu- 
reanu. Interesate de fotografiile 
albumului se arătau și Ana Stark, 
Hortensia Todor, Maria Scheiff 
și Mariana Oprea, care partici
paseră împreună cu colegele lor 
la acest turneu echivalent cu un 
campionat european. De altfel, 
aceasta a fost caracterizarea pe 
care antrenorul echipei poloneze, 
Alois Hrosizez, a făcut-o turneu
lui de handbal în discuția pe care 
o purta cu antrenorul romtn Po
pescu : „întrecerea la care au 

luat parte echipele noastre poate 
fi socotită drept un veritabil cam
pionat european. Privită sub a- 
cest aspect, comportarea sportive
lor de care vă ocupați poate fi 
considerată excelentă. In general, 
handbalistele și handbaliștii din 
Romînia mi-au făcut și mie, ca 
și tuturor celorlalți, o impresie 
deosebit de bună. Dacă perfor
manța fetelor nu mai necesită 
comentarii, locul I vorbind de la 
sine, trebuie arătat în schimb că 
băieții au reușit, în afară de cu
cerirea medaliilor de argint, să 
învingă echipa cehoslovacă ata
șată pe locul III ],a recentele cam
pionate mondiale. Ce altceva ne-ar 
putea convinge mai bine de va
loarea lor ?“

Peste cîteva ceasuri, aele 16 
fete care luptaseră pentru triumful 
culorilor ce ne sînt dragi urcau 
pe podium, pe treapta cea mâi 
înaltă în mijlocul gazonului unde 
se dăduse apriga luptă. 16 me
dalii de atu- străluceau pe tricouri, 
în dreptul inimilor care băteau 
cu putere cînd pe catargul vic
toriilor urca tricolorul nostru pen
tru care luptaseră cu atîta pasi
une.

Seara, cînd autobusul îi purta 
pe cei 32 de sportivi spre canto
nament, vocile lor se uniră într-un 
cîntec vioi. Cîntecul victoriei l

T. VORNICU
--------  

multe puncte.
Personal, îmi place mult stilul 

jucătorilor romîni. Cred că s-a rea
lizat un stil specific, care convine 
de minune jucătorilor romîni și 
cred că dacă se va continua pe 
această cale, reprezentativa țării 
dumneavoastră va obține rezultate 
mari.

După părerea mea, echipei Ro- 
mîniei i se cuvenea locul 2 în cla
sament, deoarece a făcut un joc 
superior celorlalte formații*.



A X-a aniversare a eliberării poporului coreean
Jocurile internaționale ale fotbaliștilor noștri

Locomotiva București - 
Lokomotiv Stara Zagora 6 2 (3-0)Poporul coreean sărbătorește astăzi cea de a 

10-a aniversare a eliberării sale de sub ju
gul imperialismului japonez de către eroica armată 
sovietică. La 15 august 1945 s-a deschis în fața 
poporului coreean drumul spre un viitor luminos, 

' drum pe care acest harnic popor a pășit cu un elan 
nemaiîntîlnit pînă atunci. Stăpin pe soarta sa, po
porul coreean a pornit hotărît să transforme pă
mântul patriei sale libere într-o grădină înflori
toare.

După ce a instaurat puterea populară, bazată pe 
alianța muncitorilor și țăranilor, poporul coreean 
a Înfăptuit transformări democratice care au duș 
Ia schimbări radicale în viața economică a Coreei 
de nord, a creat orinduirea socială democrat- 
populară.

Au trecut zece ani. Zece ani de luptă a între
gului popor din Coreea de nord pentru refacerea 
țării sale, zece ani de succese pe tărîm politic, 
economic și social. Și în fiecare succes s-a oglindit 
limpede devotamentul și dragostea poporului pen
tru orinduirea social-politică creată de el însuși. 
8-ă șțbimbat mult fața Coreei în cei zece ani, 
dar au crescut Șt virtuțile poporului, eaflcat d? 
Partidul Muncii din Coreea, în spiritul patriotis
mului fierbinte și al internaționalismului proletar. 
Patriotismul poporului coreean a apărut în în
treaga lui măreție în lupta dusă împotriva agre
sorilor care invadaseră partea de nord a țării. In 
ultimul război pentru apărarea patriei, poporul co
reean eliberat și-a dovedit voința sa de nestră
mutat de a-și apăra pămîntul scump al patriei.

In actuala perioadă, de refacere, poporul co
reean dă dovadă de același eroism arătat în lupta 
împotriva cotropitorilor. In uzine și pe ogoare, în 
laboratoare și pe șantiere, poporul coreean desfă
șoară o muncă constructivă plină de înflăcărare. 
Poporul coreean a pornit cîi elan la îndeplinirea 
înainte de termen a planului trienal de refacere 
și dezvoltare post-belică a economiei naționale. 
Ca urmare a depășirii planului economic de stat - 
pe anul 1954, numeroasele uzine, refăcute sau 
construite, întreprinderile de tot felul, au început 
să dea țării mari cantități de oțel, mașini, mate
riale de construcții și bunuri de larg consum.

In Coreea de nord se înfăptuiește acum un vast 
program de construcții : uzine și fabrici noi, școli 
și spitale, teatre și cinematografe, case de lectură, 
stadioane și săli de sport.

Poporul coreean și-a înzecit puterile pentru a 
întîmpina cu cinste ziua de 15 august, marea sa 
sărbătoare națională. In Coreea de nord, oamenii 
muncii au desfășurat larg întrecerea socialistă și, 
folosind cu grijă utilajul trimis de popoarele țări
lor frățești, aplicînd noi norme tehnice, au obținut 
realizări d» scamă. Felul în care poporul coreean 
întîmpină ziua de 15 august este o funFtuHS “ 
patriotismului său și totodată un răspuns concret 
la sprijinul primit din partea popoarelor din țările 
frățești.

In această zi, poporul coreean arată încă odată 
lumii întregi năzuința sa de nezdruncinat spre 
unirea pașnică, spre independența și libertatea în
tregii Coree!

Rezultatele campionatelor republicane de juniori 
la atletism pe anul 1955

ORADEA 14 (prin telefon de ia 
trimisul nostru). Pe stadionul Pro
gresul din localitate s-au desfă
șurat de vineri întrecerile finale 
din cadrul campionatelor republi
cane de juniori pe anul 1955.

Iată rezultatele înregistrate: 
JUNIORI CATEG. I-a (17-18ani): 
100 m.: Șt. Kadar (Const. Tg. 
Mureș) 11,5; 200 m.: I. Karandi 
I Progr. Oradea) 23,2; 400 m.; I. 
Karandi (Progr. Oradea) 50,3 re
cord de juniori al R.P.R. egalat; 
800 m.: Z, Vamoș (Știința Timi
șoara) 1:57,2; 1.500 m.: Z. Van.jș 
(Șt. Timișoara) 4:10,2; 3.000 m.: 
A. Barabaș (T. Dinamovist Tg. 
Mureș) 9:04,2; 5 km. marș: Nic. 
Roateș (FI. r. București) 24:37,8;

10 m. g.: M. Ursac (Loc. Bucu- 
reșfi) 15,8; A. Tudose (T. D. 
București) 15,8; 400 m. g.: M
Ursac (Loc. Buc.) 56,2; 1.500 ni. 
ojst.: M. Pancu (Met. Roman) 
4:37,8; lungime: V. Duțu (Loc. 
Buc.) 5,46; triplu: R. Licker (Re
colta Buc.) 14,00; înălțime: C. 
Stănescu (Voința Ploești) 1,80; 
prăjină:: M. Trandafilov (T. D. 
Buc.) 3,60; greutate: D. Stoian 
(Progr. Buc). 12,93; disc: V. Ma- 
nolescu (T. D. Buc.) 41,60; su
liță : V. Manolescu (T. D, Buc.) 
56,98 ; ciocan : I Szocs (T. D. Tg. 
Mures) 40,99; pentatlon: R. Lic
ker (Rec. Buc.) 2.208 p. ; 4x100 
m.: Locomotiva (Turjanschi, Tron- 
ciu, Ursae, Duțu) 46,2; 4x1000
m : Știința (Mitschang, Pritvor- 
nic, Hollerbach, Vamoș) 11:04,8;

JUNIOARE CAT. I-a (17—18 
aui) : 100 m. : El. Karolyi (Progr. 
Oradea) 13,4 ; 200 m.: El. Karolyi 
(Progr. Oradea) 27,7; 400 m.:
Maria Ionescu (Met. Buc.) 64,2; 
800 m.: Ana Popa (Șt. Timiș.) 
2:29,1 ; lungime: Victoria Șeitan 
(T. D. Buc.) 4,97; înălțime: Ma
ria Cerchez (T. D. Buc) 1,38; 
greutate: Stela Gheorghiade (FI. 
r. Constanța) 10,87; disc: Paras- 
chiva Gal (Voința Tg. Mureș) 
36,63; suliță: Maria Diți (Progr. 
Pitești) 33,00; pentatlon: Aurelia 
Manea (Constr. Orașul Stalin) 
3.204 p.; 3x800 m.: Știința (Van- 
ciu. Popa, Eizele) 7:38,8.

JUNIORI CAT. II-a (15-16 ani) : 
100 m.: A. Molnar (Avîntul Tg. 
Mureș) 11,8; 200 m.: A. Molnar

■ Sîmbătă a avut loc la Buzău 
o cursă de ciclism, cu participa
rea cicliștilor de la C.CA. care 
se află înlr-un turneu prin țară. 
Alergarea s-a disputat pe dis
tanța Buzău-Stîipu-Buzău (22 
km.) și s-a terminat cu urmă
toarele rezultate: 1. Dumitru Tupa 
(C.CA.) 37*12; 2. Ion Vasile 
(C.C.A.) 37*14; . 3. Ion Ioniță 
(C.C.A.) 37*14. Printre participan- 
ții la această cursă s-au numărat 
și mulți tineri cicliști din Buzău.

Dintre ei s-a remarcat tînărul Pe
tre Tăbăcaru (Flamura roșie Bu
zău) care a sosit în plutonul frun
taș. (Stan Roșculeț, corespondent).

(Av. Tg. Mureș) 24,5; 1.000 m.:
l. Hollerbach (Șt. Timișoara)
2:44,8; 80 m. g. : St. Stoicescu 
(Șc. tineret Giurgiu) 11,7; 200
m. g.: V. Jurcă (Șc. elevi Ploești)
28,2 ; lungime-: Lud. Panyik (Met. 
Oradea) 6,23; înălțime: M. Sucu 
(FI. r. Arad) 1,73; prăjină: Tr. 
Nicolau (Voința Craiova) 3,00 m. : 
greutate: I. Drăgulescu (Met. Or. 
Stalin) 13,27; disc: St. Perneki 
(FI. r. Arad) 36,66; suliță: R. 
Bucur (Constr. Sibiu) 40,48; cio
can : I. Drăgulescu (Met. Or 
Stalin) 44,98; triatlon: St. Per
neki (FI. r. Arad) 1.418 p; 4x100 
ni.: Locomotiva (Surducan, Pop, 
Deak, Bărbățanu) 48,3; 4+3+2
+ 100 m.: C.C.A. (Pegza, Nicu- 
lescu, Angelescu, Miu) 2:14,7.

JUNIOARE CAT. II-a (15—16 
ani) : 80 m.: Gabriela Luță (Loc. 
Buc.) 11,1; 200 m.: Gabriela Luță 
(Loc. Buc.) 27,8; 500 m.: Dana 
Vanciu (Știința Timiș.) 1:24,5; 
lungime: Elisabeta Bernatzki (Șt. 
Timiș.) 4,61 ; înălțime: Eugenia 
Borza (Met. Reșița) 1,33; 80 m. 
g: Irina Vaida (Șt. Timiș.) 13,6; 
4x80 m.: T. Dinamovist București 
(Serghie, Guzhet, Miliutin, Panait) 
48,2, greutate: Olga Jaba (Șt. 
Timiș.) 10,30; suliță: Maria Ior
dan (Loc. București) 32,86; tria
tlon : Olga Jaba (Șt. Timișoara) 
1.648 p.; 4+3+2 + 100 m.: Fla
mura roșie Arad 2:32,7.

La întrecerile finale din cadrul 
campionatelor republicane de ju
niori și junioare din acest an, au 
participat peste 400 de tineri atleți 
și atlete reprezentînd toate regiu
nile țării. In general, ei au ară
tat o bună pregătire fizică'și teh
nică și au obținut o serie de re
zultate remarcabile, care — mai 
ales — lasă să se întrevadă ma 
rile lor posibilități de progres în 
viitorul apropiat.

In urma desfășurării întrecerilor 
au fost întocmite clasamente ge 
nerale pe regiuni și pe asociații. 
Iată aceste clasamente: pe re
giuni : 1. Orașul București 459 
p.; 2. Cluj 168,5 p.; 3. Regiunea 
Autonomă Maghiară 130 p. Pe 
asociații, clasamentut se prezintă 
astfel: 1. Tînărul Dinamovist 213 
p. ; 2. Flamura roșie 203 p.; 3. 
Locomotiva 193,5 p.

A. CALIN

CICLISMUL tN TARĂ
■ In organizarea Comitetului o- 

răișanesc C.F.S. Brăila, sia desfă
șurat duminică o frumoasă reu
niune ciclislo-motociclistă. La con. 
cursurile cicliste au participat și 
alergătorii de la C.C.A., iar la 
competiția motociclistă, sportivi 
din Galați, Focșani, Brăila și 
Cluj. Proba de viteză s-a terminat 
cu victoria lui Ion Ioniță (C.C.A.) 
Proba de semifond a revenit lui 
Ion Vasile (C.C.A), iar cea de 
urmărire a fost cîștigată de echi
pa C.CA. La categoria semicurse, 
primul loc a fost ocupat de ciclis
tul N. Pelcaru (C.C.A.), iar proba

Intilnirea internațională de șah 
dintre echipele de tineret 

ale R. P. Bulgaria și R.P.R.
Duminică a început la Sofia în* 

tîlninea internațională prietenească de 
șah dintre echipele de tineret ale 
R. P. Bulgaria și R.P.R. Meciul se 
desfășoară în sala festivă aflată sub 
tribuna stadionului „Vasil Levski".

In vederea acestei întîliffri, repre
zentativa de tineret a țării noastre 
a părăsit Capitala vineri, plecînd cu 
avionul spre Sofia.

Atletii maghiari învingători 
in intilnirea cu reprezentativa Angliei

LONDRA, (prin telefon). Pe stadio
nul White City din Londra s-a des
fășurat vineri și sîmbătă’ dubla întîl- 
nire internațională de atletism dintre 
echipele Angliei șl H. P. Ungare. La 
bărbați victoria a revenit echipei 
R. P. Ungare cu scorul de 116,5 — 93,5, 
Iar la femei atletelor engleze cu 
scorul de 60—53. Astfel, scorul gene
ral al întîlnirll a fost de 169,5 la 
153,5 în favoarea reprezentativelor 
R. P. Ungare. Iată rezultatele înre
gistrate : BĂRBAȚI : 100 yarzi (91,44 
m.) : Goldovănyl (U.) 9,8 ; Sandtrom 
(A) 10,0. 110 m. garduri : Parker (A) 
14,4 ; Lungime : Foldessyi (U) 7,18
m. 1 milă (1609,35 m.) : Tabori (U) 
4:05,0; Iharos (U) 4:05,0; Chattaway 
(A) 4:06,4. 6 mile (9656,10 m.) : Pirie 
(A) 28:36,0. înălțime : Bodo (U) 1,97 
m. ; Hagya (U) 1,93 m. 4x110 yarzi 
R. P. Ungară 41,6 ; Anglia 42,4. 440 
yarzi garduri (402.34 m.) : Shaw (A) 
53,1 ; Botar (U) 53,2, Ciocan ; Cser- 
mak (U) 58,87 m.; Nemeth (U) 58,52 
m. : 880 yarzi (804,67 m,): Hewson
(A) 1:48,6 (record englez și al Marii 
Britanii); Szentgali (U) 1:48,7. Pră
jină : Homonay (U) 4,26 m. : Kovăcs 
(U) 3,96 m. 220 yarzi (201,17 m.) : Gol- 
dovanyl (U) 21,5; Adamik (U) 21,7. 
Triplu-salt : Wilmhurst (A) 14,92 m. ; 
Bolyki (U) 14,88 m. 3 mile (4828 m.): 
Tabori (U) 13:44,6; Chattaway (A) 
13:44,6; Beres (U) 13:48,2 ; Ibosnon (A) 
13:52,2. Suliță : Kulcsar (U) 68,98 m.; 
Krasznay (U) 60,44 m. 3.900 m. ob
stacole : Disley (A) 8:55,4 ; Shirley
(A) 8:56,2; Rozsnoyi (U) 0:56,8. Greu
tate : Mihalfi (U) 15,84 m. ; Parker 
(A) 15,51 m. 4x400 yarzi : R. P. Un
gară 3:16,2; Anglia 3:16,6.

FEMEI : 80 m. g. : Eaborne (A)
11,4. 880 yarzi (804,67 m.) : Leather 
(A) 2:09,9 ; Kazi (U) 2:11,5. Lungime: 
Hopkins (A) 5,66 m.; Gyarmati (U) 
5,49 m. 100 yarzi (91,44 m.) Neszmelyi 
(U) 10,9; Pashley (A) 10,9. Suliță: 
Laczo (U) 44,86 m. Disc : SerSdi (U) 
41,82 m. 220 yarzi (201,17 m.) : Ccrl- 
vens (A) 24,3 (record englez) ; Nesz
melyi (U) 24,3 (atleta maghiară a 
parcurs 200 m. în 24,1, performanță 
ce constituie un nou record al țării 
sale la junioare și senioare). Greu
tate : Feher (U) 13,44 m. ; Kandy (A) 
13,26 m. 4x110 yarzi : Anglia 47,7 ; 
R.P. Ungară 48,0. înălțime: Hopkins 
(A) 1,70 m. ; Taylor (A) 1,62 m.

rezervată începătorilor s-a sfîrșit 
cu victoria tînărului alergător Gh. 
Mirea (Brăila). Dintre tinerii a- 
lergători din Brăila antrenați de 
V. Mormocea s-au evidențiat: 
Nica, Roșea, Tănăsescu și Voinea.

Probele de motociclism au fost 
disputate cu dîrzenie, x>bținîndu-se 
următoarele rezultate tehnice: 
Cat. 125 cmc: St. Dumitrescu 
(Brăila); Cat. 250 cmc: Oprișan 
(Brăila); Cat. 350 cmc: Oprișan 
(Brăila); Cat. 750 cmc: Jean We
ber (Brăila).

EMIL IENCEC

STARA ZAGORA 14 (prin tele
fon de la corespondentul nostru).

Intilnirea s-a disputat pe sta
dionul „Lokomotiv" și a fost ur
mărită de peste 5000 de spectatori. 
La fluerul arbitrului Delev (Sofia) 
echipele au aliniat următoarele for
mații: LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 
Dungu (Coman) — Vakarcs II 
(Cristescu), Vărzan, Rodeanu — 
Busch (Langa), Ferenczi — 
Covaci, Roman, Otaru, Langa (A- 
vasilichieaie), Filote. LOKOMOTIV 
ST. ZAGORA : Kancev (Veselinov) 
— Zlatev, Bujinov, Kiacerov — 
Dankov, H. Kolev — Stoev, Naș- 
kov, (T. Kolev), Uzunov, Valev 
(Ștefanov), Arghirov.

Primele 15 minute aparțin gaz
delor, care ataca putehuc, obtîglni 
echipa romînă să practice un joc 
de apărare. In min. 1 și 4 Dungu 
salvează două situații critice. Apoi, 
inițiativa trece de partea oaspe
ților care de asemenea au două o- 
cazii de a înscrie prin Olaru și 
Filote. Primul gol este înscris în 
min. 31. Olaru primește balonul de 
la Filote, driblează un adversar, 
șutează puternic, mingea lovește 
bara și intră în poartă. In min. 
42, Roman trage puternic, balonul 
este respins de portar și Olaru 
care a urmărit faza înscrie cel de

Progresul Oradea—Tatran (IR. Cehoslovacă) 1-0 (0-0)
ORADEA 14 (Prin telefon). — 

După un joc care a fost mai di
namic în repriza a doua, echipa 
orădeană a obținut o victorie me
ritată, prin punctul înscris în min. 
53 de Kosîegi, care a reluat cu 
capul, la o lovitură liberă executată 
de Szakacs. Orădenii au avut și 
alte ocazii, mai ales în prima re
priză. In această parte a jocului, 
în care oaspeții au pus accent pe 
apărare (extrema stîngă Valacek 
l-a dublat pe stoperul Karek II, 
iar înaintașii au contraatacat nu
mai), Demien a tras în bară (min. 
9), Vaczi a ratat o ocazie mare 
în min. 27, iar Vlad (min. 35) a 
nimerit și el bara cu un șut tras 
prin surprindere de Ia 16 m. Oas
peții au avut și ei o ocazie în 
min. 39, dar Simanski a tras ală
turi. In repriza a doua, pînă la 
marcarea golului, aspectul jocului 
a fost același: oaspeții au făcut 
mai mult joc de apărare, iar gaz

0 selecționată europeană de fotbal 
a întrecut reprezentativa Marii Britanii cu 4-1
Sîmbătă s-a desfășurat la Belfast, 

în fața a 80.000 spectatori, meciul de 
fotbal dintre echipa reprezentativă 
a Marii Britanii și o selecționată eu
ropeană. Victoria a revenit la scor 
echipei continentului: 4-1 (1-1).

Scorul a fost deschis de spaniolul 
Travarsos din echipa continentului 
iar mai apoi, Johnstone a egalat. 
După pauză continentalii joacă ex
celent, însă nu pot pătrunde în ca
reul englezilor care se apără cu te
nacitate. Abia în ultimul sfert de 
oră, selecționata europeană reușește 
să marcheze 3 goluri prin iugoslavul 
Vukas, care a fost unul din cei mai

PE SCURT
• La congresul Federației interna

ționale de șah care a avut loc recent 
la Goteborg (Suedia) au luat parte 
din partea comisiei centrale de șah 
din R.P.R. prof. univ. Gh. Mihoc, 
vicepreședintele comisiei și maeștrul 
Toma Popa.

(Agerpres)

In orașul Schwerin din R. D. 
Germană a luat sfîrșit la 12 august 
concursul internațional de hidromo- 
deler organizat de asociația „Sport 
și -tehnică".

Pe primul loc s-a clasat echipa 
DOSAAF (U.R.S.S.) care a totalizat 
257 puncte. Locul doi a revenit echi
pei DOSO (R. P. Bulgaria) cu 201 
puncte, iar locul trei echipei „Sport 
și tehnică" (R. D. Germană) cu 161 
puncte.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de hidromodeiele construc
torilor sovietici R. Habarov. D. Iu- 
supov, A. Bîcerov, A. Baraboșkin și 
V. Țvirkunov. Sportivii sovietici au 
ocupat de asemenea toate locurile 
secunde în clasementele individuale.

(Agerpres)
• Pe hipodromul de stat din Mos

cova va începe la 14 august con
cursul internațional de hipism la 
care participă echipe din R. P. Un
gară, R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R.P.R., Uniunea Sovietică și R. Ceho
slovacă. In programul concursului 
sînt prevăzute curse de galop și trap.

La 14 august vor avea loc alergări 
de galop pentru premiile : Moscova, 
Varșovia, Sofia, Tirana. Pentru tră

al doilea gol. fn minutul următor, 
Covaci este în posesia balonului, 
centrează și Langa cu capul sta
bilește scorul reprizei: 3-0.

Echipa romînă domină și în re
priza secundă. In min. 50 Covaci 
execută o lovitură de colț și min
gea ajunge la Busch care înscrie 
de la 10 m. In min. 57 apărarea 
romînă comite fault pe linia de 16 
m. Kolev execută lovitura peste 
zidul defectuos alcătuit și înscrie 
primul gol al echipei sale. Încura
jați de acest succes, jucătorii bul
gari atacă mai des profitînd și de 
superioritatea numerică (Roman 
accidentat a p'ărăsit terenul pentru 
15 min.). In min. 73 arbitrul a- 
cordă o lovitură de pedeapsă de
oarece Văfzr." 2 e-mie henț încă- . 
reul de 16 m. Stoev transformă, 
astfel că scorul este 4-2 pentru 
echipa romînă. In min. 79 Covaci 
înscrie pe lîngă portar. Ultimul 
gol al întîlnirii este marcat de 
Avasilichioaie, care în min. 89 
transformă o lovitură de la 11 m. 
astfel că meciul ia sfîrșit cu sco
rul de 6-2 în favoarea echipei Lo
comotiva București, care a făcut 
cel mai frumos joc din cadrul 
turneului.

TOMA HRISTOV

dele au atacat. După înscrierea go
lului, jucătorii cehoslovaci trec în 
atac încercînd să egaleze. Petros 
(min. 54) ratează o ocazie unică, 
trăgînd alături de poarta goală. 
In restul meciului, apărarea orăde- 
nilor stăvilește toate atacurile e- 
chipei Tatran. S-au remarcat: Ti
riac, Coman, Vărzan, Gebner, Vlad, 
Havlicek, Petros și Simanski. Bun 
arbitrajul lui A. Maier-Lugoj. For
mațiile :

PROGRESUL : Gebner — Tiriac, 
Coman, Vărzan — Bartha, Cuc — 
Toth (Demien), Demien (Florea, 
Koszegi), Vaczi, Vlad (Toth), 
Koszegi (Szakacs, Kiss).

TATRAN: Havlicek — Zibrini, 
Karel II, Fecko — Maly, Kușnir 
(Semesi) — Copek (Eliașek), Pe
tros, Hajski, Simanski, dr. Valacek.

Z. Singer și N. Tokacek, 
corespondenți

buni jucători de pe teren. Arbitru 
olandez Bromchort a arbitrat corec 
următoarele formații :

ECHIPA SELECȚIONATA A COK 
TINENTULUI : Buffon (Italia) 
Gustavson (Suedia), Jonquet (Franțe 
Van Brandt (Belgia) — Ocwirk (Au 
tria), Boskov (Jugoslavia) — Soi 
rensen (Danemarca), Vukas (Jug< 
slavia), Koppa (Franța), Travarst 
(Spania), Vincent (Franța).

MAREA BRITANIE : Kesley 
Shilet, Karr, Mc. Donald — Blan 
hower, Beathok — Matthews, Joh 
stone , Bentley, Millroy, Sewel.

pași se va desfășura premiul dese 
derii concursului internațional.

(Agerpres
• La 12 august, pe stadionul o 

trai Dinamo din Moscova, după ' 
minarea întîlnirii de fotbal dir 
echipele Dinamo Moscova și v 
verhampton Wanderers s-a dispi 
o cursă de ștafetă 4x1506 m. Un 
zultat excelent a obținut echipa i 
ciației Dinamo alcătuită din A. 
lomko, A. Valakin, N. Kuciurin 
V. Okorokov care în timpul 
15‘34”4/10 a stabilit un nou recorc 
Uniunii Sovietice. Atleții dinamo^ 
au îmbunătățit cu 8 secunde vec 
record unional deținut de ecl 
TSKMO. (Agerpres).

• Cunoscutul schior austriac CI 
tian Pravda, deținătorul titlului 
campion al lumii a trecut la proft 
nism. El a fost angajat în S. 
ca profesor de schi și în conset 
nu va mai putea participa la Joc 
Olimpice de lâ Cortina d’Amp-

«b Echipa suedeză de hoche 
gheață își va începe pregătirili 
vederea turneului olimpic la sfîi 
lunii octombrie. Jucătorii suede: 
vor antrena la Londra, și vor 
ca partener! o echipă profesio 
anglo-canadiană. La începutul 
decembrie, la Stockholm se va 
fășura un turneu dotat cu 
Ahearne la care va mai pârtiei 
chipa Uniunii Sovietice și e 
profesionistă Harringay Racers.
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