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,O strălucită victorie a atletismului nostru
R.P.R__ FRANȚA 167-152

La bărbați 112-101, la femei 55-51
Ilie Savel și Dumitru Constantin au realizat noi recorduri republicane

In atletism, mai mult ca în alte 
sporturi, există posibilitatea ca 
îniafintea~uneâ întîliniirt să se facă un 
calcul, uneori destul de precis, a- 
supra raportului de forțe existent 
între echipele care urmează să se 
întîlnească. S-ar părea deci, că in
teresul pentru un meci atletic tre
buie să fie de proporții mai mici 

' decît la unul de fotbal, de pildă. 
! Și totuși nu se întîmpiă așa, fiind
că desfășurarea unei probe atleti
ce depinde de foarte mulți factori, 
printre care starea timpului, a pis
tei de concurs, situațiile tactice 
care se nasc pe parcurs, ori pu
terea de luptă a componenților 
uneia sau celeilalte formații, fac

. Pe linia ascendentă a ulhmeior 
sale comportări. Dumitru Constan
tin a modificat ieri după amiază 
din nou recordul la aruncarea cio
canului: 58,76 m.I

de multe ori ca rezultatul scontat 
să fie departe de realizare.

Intîlnirea internațională de atle
tism dintre reprezentativele R. P. 
Romine și Franței a dovedit cu pri
sosință acest adevăr, verificat și 
cu alte prilejuri. înaintea primei 
probe, unul dintre conducătorii e- 
chipei Franței și-a exprimat con
vingerea că atieții formației sale 
vor culege victoria la o diferență 
minimă, dar în mod cert. De sigur, 
el se baza pe tradiția binecuno- 

> scută a atletismului francez, ai că- 
[rui reprezentanți au repurtat nu
meroase succese internaționale, 
deținînd o poziție fruntașă în Eu
ropa și chiar pe plan mondial.

Privit sub toate aceste aspecte, 
rezultatul final al meciului de a- 
tletism R.P.R.—Fțanța apare ca o 
victorie deosebit de prețioasă, ca 
o strălucită confirmare a însemna
tului progres calitativ înregistrat 
de acest sport în tara noastră. Și 
pînă acum unii fruntași ai atletis
mului nostru au realizat frumoase 
îezultate în dispute internaționale, 
dar victoria asupra unei formații 
redutabile ca aceea a Franței vor
bește cit se poate de grăitor des
pre certa valoare a atletismului 
nostru și despre locul de cinste pe 
cane el îl ocupă astăzi în Euiropa. 

■ Privind tabela rezultatelor, pu- 
; ține cifre ies din comun. Totuși, 
[valoarea concursului de care neo- 
j cupărn constă tocmai în ardoarea 
i cu care s-a luptat pentru fiecare 
: loc în clasament, pentru fiecare 
i punct, în condiții atmosferice ne- 
’ prielnice (în prima zi vînt puter
nic, iar în a doua o pistă muiată 
de ploaie). Cu atît mai semnifica

tivă ne apare victoria reprezenta- 
; tivelor noastre, cu cît condițiile de 
i desfășurare au fost mai dificile, 
ceea ce ar fi părut să-i avanta- 

I Jeze pe tehnicii și rutirnații repre
zentanți ai Franței. Folosind o 
knagine-luată tot din atletism, pu
tem compara această victorie cu o 

pasionantă probă pe 400 m. plat, 
în care echipa R.P.R. a luat con
ducerea încă din start și a păs
trat-o pînă la linia de sosire, cu 
toate asalturile pe care i le-a dat 
la fiecare... turnantă ca și... pe li
nia dreaptă adversara ei. Avanta
jul nostru nu a fost mare, însă 
totdeauna sigur și suficient pen
tru victoria finală. Și, nu trebuie 
uitat nici un moment, că cei care 
forțau victoria erau cei mai buni 
atleți ai Franței! De altfel, ardoa
rea cu care au luptat oaspeții este 
redată destul de evident de statis
tica sumară a victoriilor în pro
bele feminine, unde din 10 între
ceri 5 au revenit concurentelor 
franceze. In schimb, reprezentan
tele R. P. Romîne și-au adjudecat 
victoria pe echipe datorită unui 
frumos și util efort colectiv. La 
bărbați, atieții romîni au urcat de 
12 ori pe podiumul învingătorilor, 
în vreme ce cei francezi aiu realizat 
numai 8 victorii.

Din șirul performanțelor prile
juite de acest concurs iese în evi
dență, în primul rînd, timpul cu 
care a cîștigat cursa de 400 m. 
garduri Ilie Savel: 51,7 sec. nou 
record al R.P.R. După victoria de 
la Varșovia, rezultatul de sîmbătă 
at lui Savel confirmă excelenta sa 
pregătire, lăsînd să se întrevadă 
resursele pe care le are și care îi 
vor consolida poziția fruntașă ce 
o deține în ierarhia mondială a spe
cialiștilor probei.

Un nou record ne-a adus și Du
mitru Constantin, pe care din ce 
în ce mai puțini centimetri îl sepa
ră de limita celor 60 de metri ai 
definitivei sale consacrări mon
diale.

Doctorul Ion Wiesenmayer nu a 
stabilit nici un record, dar el a 
obținut o performanță unică în a- 
cest meci: a cucerit două victorii 
și și-a dat o însemnată contribu
ție în cîștigarea ștafetei de 4x100 
m. La 100 m. Wiesenmayer a rea
lizat doar 11,2 sec. dar maniera 
în care a cîștigat proba ne-a ară
tat o excepțională putere de luptă, 
o dorință nemărginită de a aduce 
țării un loc fruntaș.

O interesantă dispută tactică s-a 
dat și în proba de 10.000 m. în 
care C. Grecescu a luptat de unul 
singur împotriva „coaliției" celor 
doi reprezentanți ai Franței, pe 
care i-a depășit într-un irezistibil 
și prelungit finiș. Mențiuni spe
ciale merită pentru comportarea a- 
vută și Lotar Marks, învingător în 
cursa de 200 m. plat, Aurel Raita 
pentru primul loc cucerit la arun
carea greutății, Tadeus Strzel- 

Start! Pocnetul pistolului a descătușat din încordare pe cei pa
tru concurenfi ai probei de 100 m. plat. Publicul s-a ridicat s- el în 
picioare susținînd pe reprezentanții noștri. Cu un splendid efort Ion 
Wiesenmayer (al tcellegț din dre aPja). a clșiigaț cufșa.

binski pentru cursa de la 3.000 m. 
obstacole, componenții ștafetei de 
4x100 m. care i-au ridicat pur și 
simplu pe spectatori în picioare, 
Ana Roth și Aneliese Zîmbreștea- 
nu pentru comportarea din probe
le de aruncare a greutății și, res
pectiv, a suliței. Dar, parcurgînd 
listele de concurs ne dăm seama 
că trebuie să acordăm mențiuni 
întregii noastre echipe care sim- 
băită și duminică a făcut dovada 
posibilităților sale, în fața unui 
adversar redutabil și în prezența 
unui public entuziast.

Din rîndurile atleților francezi 
s-au evidențiat Fournier, care și-<a

Un ultim și impresionant efort 
pe care Grecescu îl face pentru a 
cuceri, după o frumoasă cursă, 
proba de 10.000 m.

egalat cea mai bună performanță, 
sărind 2 m. la înălțime, Souscours 
pentru recordul francez de la 
3.000 m. obstacole, Alain Mimoun 
care și-a dovedit din nou clasa 
(el a alergat bolnav), Djian pen
tru cursa de 800 m. și El Ma- 
brouk care a contribuit mult la 
victoria compatriotului său la 800 
m. Dintre concurente ne-au impre
sionat alergătoarele de 800 m.: 
Nîcolle Goullieux și Claude Lau
rent, săritoarele în lungime Mar- 
the Lambert (concurentă și în pro
ba de înălțime) și Su-zanne Glotin, 
precum și Claudine Flament (80 
m. garduri).

EM. VALERIU 
CALIN ANTONESCU

Emoțiile cursei și ale proaspa tului record stabilit la 400 m. gar+ 
duri nu au trecut încă și Ilie Savel primește din partea publicului rds^. 
plata eforturilor sale, pe podiumul învingătorilor alături de Gh. Stdr- 
nel și Bort (Franța).

MAREA VICTORIE
de DAN DEȘLKJ

laureat aii Premiului de Stat

Crainicul, încă n-a 
anunțat rezultatele 
tehnice ale probei 
finale (ștafeta 4 x 
400 m.) și iată că 
acolo pe gazonul strălucitor se 
petrece un lucru neobișnuit: spre 
locul de premiere aleargă o mul
țime veselă de băieți și fete în tre
ninguri albastre; pe piepturile lor 
stă scris cu mari litere albe—fie 
„France", fie R.P.R. Miile de spec
tatori răspund salutului comun prin 
nesfirșite urale.

Desigur, podiumul învingăto
rilor nu i-ar putea cuprinde Pe 
toți atieții din cele două reprezen
tative care au încheiat acum o pa
sionantă luptă sportivă. Toți cei 
de față simțim însă, odată mal 
mult, că principala victorie in a- 
cesf meci a ob(inut-o cauza păcii, 
a prieteniei dintre popoarele noa
stre. Pentru ea, deci, urale nesfîr- 
șiie, din toată inima/

Șl, bineînțeles, pentru ceea ce 
scrie pe tabela punctaj am
colțul stadionului. Ea consem
nează astăzi cel mai strălucit suc
ces obținut vreodată de atieții 
noștri: R.P.R. — Franța 167 — 
1521

Ce reprezintă atletismul francez 
pe Plan internațional e lucru în
deobște cunoscut. De aceea, cu 
toate că noi toți o doream (și 
cum o doream!) puțini erau aceia 
care să sconteze victoria noastră 
Șl tncă la o diferență de 15 
puncte.

Limbajul cifrelor e sec, e ta" 
conic. Aici trebuia să fii și să 
vezi. De ptMă, pe Wiesenmayer 
ciștigînd cursa de 100 m. în fața 
unor sprinteri ca David șl Lissen- 
ko, refăcînd printr-un efort uimi
tor pe ultimii 50 m. o diferență 
care în această probă ultrascurtă 
vestește, de regulă, infringerea. 
Și tot pe el, ciștigînd săritura în 
''ngime, în ciuda faptului că re
zultatele francezului Wanko (al 
treilea la ultimele campionate eu
ropene) ti lăsau prea puține spe
ranțe.

Dar pe Grecescu, tînărul nos
tru fondist cu alură de halterofil, 
alergînd ca o umbră în spatele ce
lor doi reprezentanți francezi — 
Labidi și Ben Aissa, 22 de ture 
din cele 24 ale cursei de 10.000 
m., pentru că, surprinzător și 
admirabil, să-i depășească net îă 
ultimul tur, cu un timp la nu
mai 2 secunde de recordul na
țional I (semnul de exclamare se 
referă la starea pistei, bătută 
de ploaie cam 12 ore, — înainte 
de concurs)...

Dar cum aa 
mers ultimele două 
schimburi ale șta
fetei noastre de 
4 x 100 m. — res

pectiv Stoenescu și — n-am înco
tro, tot el a foști — același Wiesen
mayer?...

In plus, două noi recorduri de 
mare valoare: primul al lui Savel 
(care după aproape doi ani mi-a 
răspuns unei vechi întrebări: pe 
clnd sub 52 secunde?) și al doilea 
al lui Dumitru Constantin, pe cere 
cu îndreptățite speranțe îl putem 
întreba astăzi cu toții: pe cînd peste 
60 metri?

Trebuie spus ca echipa noastră 
a avut de luptat din greu, îndeo
sebi în probele feminine. Ce cuptu 
puternic a prezentat echipa fran 
ceză. de pildă, în proba de 800 m. 
femei! Toată admirația noastră 
pentru stilul și timpul cu care a 
cîștigat atit de firava Nicole Gouil-, 
leux! De altfel, și la semifond mas
culin oaspeții ne-au dominat cate
goric. Ce-i drept, prin alergători de 
talia unor El Mabrouk, Dj'an. Ber
nard, — ca și la 5000 m. unde sim
paticul Mimoun, deși răcit, a cîștr- 
gat (scuzați paradoxul!) în „galop 
de sănătate".

Printre atîtea satisfacții — o um
bră neplăcută: nivelul semițondiș- 
tilor noștri, cate e tncă departe de 
a fi satisfăcător. Vrem să vedem 
cît mai curlnd victorii ale repre
zentanților R.P.R. și în aceste pro< 
be clasice, atît de spectaculoasei 
Dar pentru asta se cer timpuri me* 
dii în jurul lui 1:50,0 — ba chiar 
sub.

...Limbajul cifrelor e sec, laconic. 
Aici trebuia să fii șl să vezi. Șl 
nu numai marile aspecte dar șl u- 
nele detalii, ca de pildă ce s-a 
petrecut la premierea Claudinet 
Flamant cîștigătoarea probei de 80. 
m. garduri. La urma urmelor, ce 
s-o fi petrecut? Atîta tot: concuren
tele clasate pe locurile doi șt trei, 
respectiv Ana Șcrban și Mar a Da- 
vidovici din echipa R.P.R-, au lu
minat zîmbind buchetele lor de flori 
învingătoarei, care făcea parte din 
echipa adversă. Cum s-a mirat șt 
cum s-a bucurat Claudine Flamant 
și parcă nici nu-i venea să creadă!

Și totuși e de la sine înțeles: erau 
flori pentru victoria comună, pentru 
marea victorie de care vorbeam, 
încă la începutul acestor rînduri-



^Sportivii care "S-au evidențiat Ia Festival
Iau fost distinși cu Diploma de Onoare a (X al U.T.M.
r Sîmbătă la amiază, la sediul Co- 
nnitelul'ui Central al U.T.M., a 
tavut loc festivitatea decernării
• diplomelor de onoare acordate d* 
•C.C. al U.T.M. tinerilor și tine
relor care au avut comportări 
.meritorii în cadrul manifestațiilor 
■culturale și sportive prilejuite de
• cel de al V-lea Festival Mondial 
.al Tineretului și Studenților pen
tru pace și prietenie, de la Var
șovia.

Această festivitate s-a desfășu
rat într-o atmosferă de entuziasm, 
■.cei iprezenți avînd prilejul să-t 
rvadă reuniți laolaltă pe tinerii 
noștri oameni die artă, și pe 

{sportivii fruntași ai țării.
Tovarășul C. Fulger, secretar al 

«C.C. al U.T.M., a Inmînat unui 
,-mare număr de siportivi și spor- 
Uive Diplome de Qnoare.

ASOCIAȚIA PROGRESUL A CÎȘTIGAT 
ÎSPARTACHIADA SINDICALĂ LA NATAȚIE

Simbătă și duminică au conti- 
nnuat la ștrandul Tineretului din 
^Capitală întrecerile de înot din ca
id rul finalelor Spartachiadei sindi
cale. Ca și în prima zi, probele au 

viu disputate datorită, în mare 
măsură, reprezentanților asociații
lor Progresul și Știința. De altfel, 

•-de la prima și pînă la ultima pro- 
□>a, aceste două asociații s-au 
..duelat" continuu. Victoria le-a 
..șurîs" pe rînd, ca >pînă la urmă 
să revină asociației Progresul, la 
o mică diferență de puncte-

Cel mai valoros rezultat l-a 
realizat înotătorul C. Marinescu 
(Știința) în proba de 1500 m. li
ber21:52,2. De reținut că acest 
înotător nu a împlinit încă 15 ani. 

..Realizînd 2:45,4 Klaus Kovacs 
'((Știința) a corectat și recordul 
fprobei 200 m. spate juniori cat. I 
'fi II. Noul record este mai bun cu 
9 zecimi de secundă decît vechiul 
record, pe care îl deținea St. Io- 
nescu (C.C.A.). Iată și celelalte 
rezul’ate tehnice: 400 m. liber se
nioare: 1. Margareta Wittgenstein 
(.Știința) 6:35,1; 2. Maria Meder 
(Prog.) 6:41,4; 3. Ingrid Rothe
(Știința) 6:41,5; 100 m. liber se
niori: 1. Fr. Simon (Prog.) 1:01,5; 
?. G. Blaiek (Știința) 1:03,8; 50 m. 
liber seniori neclasificați: 1. Gh 
Scherer (Met.) «30,6; 2. N. Toth 
(Loc.) 30,9; 3. A. Popescu (Știin
ța) 31.0; 4. St. Mocimski (Știința) 
31,0; 200 m. spate seniori: 1. Klaus

„Cupa Orașelor” 
și finalele concursului

REȘIȚA 21 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Timp de 3 zile 
s-a desfășurat în bazinul de înot 
.1 Mai“ din localitate turneul fi
nal de polo pe ațpă rezervat junio
rilor. La întrecere au participat re
prezentativele orașelor București, 
.Timișoara, Tg. Mureș, Baia Mare.

Iată rezultatele tehnice: Timi
șoara—B. Mare 14-0 (7-0), Bucu
rești—Timișoara 8-2 (6-0), Bucu
rești—B. Mare 10-1 (5-1). Timi
șoara—Tg. Mureș 3-3 (2-1). In fi
nală s-au întîlnit reprezentativele 
orașelor București și Tg. Mureș. 
Rezultatul final 3-1 (2-0) în fa
voarea bucureștenilor. Echipele au 
Jucat în următoarele formații : 
București: Trușcă, Mălin, Ciorbă, 
Neacșu, Nagy, Răducanu, Miscer-

Etapa a V-a a returului 
campionatului republican de juniori 

SERIA I SERIA IV
_ FI. roșie Burdujeni — Locomo

tiva Iași 0-4 (0-2); Știința Iași— 
Avîntul Fălticeni 2-2 (2-1); Voin
ța Fălticeni — Dinamo Bacău 
0-2 (0-1); Dinamo Bîrlad — Pro
gresul Focșani 10-2 (4-0).

SERIA II
Tin. Dinamovist- II Busourești — 

’Flacăra Moreni 0-1 (0-0); Voința 
IFocșani — Știința București 1-5 
(0-2); Locomotiva București — 
Locomotiva Galați 2-0 (1-0); Lo
comotiva Constanța — Flacăra 1 
Mai Ploești 2-2 (1-1).

SERIA III
Tîn. Dinamovist Pitești — Pro

gresul C.P.C.S. București 6-2 
(2-2); Progresul F.B. București— 

IMetalul București 1-3 (1-2); C.C.A. 
îBucurești — Știința Craiova nu 
-s-a disputat; Locomotiva Craio- 
\va — Flacăra Ploești 0-11 (0-6).

Astfel, au primit diptome mae- 
slra emerită a spartului Angelica 
Roze amu, jucătorii echipei d'e fot
bal, jucătoarele die handbal, hand- 
baliștii, membrele formației de 
volei, boxerii Nicolae Linca, Mir
cea Dobrescu, canotorii echipaju
lui de 8 + 1 și 4 fără dfrrtiaci, 
Al. Ferenczi, Maria Taitiș, Ale
xandru Popescu, Toma Reiter, Ma
tei Gantner și alții.

In numele sportivilor a luat cu- 
viritul maestrul sportului Eustațiiu 
Mărgărit care, după ce a mulțu
mit partidului și guvernului pen
tru sprijinul acordat mișcării 
sportive, a arătat că cea mai 
mane satisfacție a unui sportiv 
este aioeea de a purta pe culmi 
cit mal înalte gloria țării sale.

Festivitatea a luat șfirșit prin- 
tr-o masă comună la care au par
ticipat toți cei die față.

Kovacs (Știința) 2:45,4 (nou re
cord juniori I și II); 2. Ovidiu Io
nescu (FI. r.) 2:48,9; 3. D. Ka
minski (Prog.) 2:50,9; 100 m. flu
ture senioare: 1. Ecaterina Orosz 
(Știința) 1:28,0; 2. E. Bratu
(Prog.) 1:32,9; 50 m. liber fetițe:
1. Hedy Rotsching (FI. r.) 36,1; 
50 m. bras băieți: 1. Alex. Ștefan 
(Prog.) 40,6; 100 m. liber senioa
re : 1. Marta Kiss (Prog.) .1:24,1;
2. Astrid Wăchter (Știința) 1:25,4;
3. Eda Yost (Știința) 1:26,4; 4x200 
liber seniori: 1. Progresul 9:52,2; 
100 m. spate senioare: 1. .Mairia 
Both (Prog.) 1:24,4; 200 m. fluture 
seniori: 1. O. Ionescu (FI. r.) 
2:59,8; 100 m. liber seniori, necla- 
sif.: 1. N. Toth (Loc.) 1:10,6; 100 
m. bras senioare: Anca Roseii 
(Prog.) 1:29,4; 2. E. Orosz (Știin
ța) 1:29,5; 1Ș00 m. liber seniori:
1. K. Meder (Prog.) 21:15,5; 2. C. 
Marip,escu (Știința) 21:52,2; 4x100 
mixt senioare: 1. Progresul5:58.0;
2. Știința 6:10,0. In urma desfă
șurării probelor clasamentul gene
ral se prezintă astfel: 1. Progre
sul 36 p„ 2. Știința 42 p„ 3. FI. 
roșie 71 p., 4. Constructorul 92 p„ 
5. Locomotiva 93 o., 6. Metalul 
125 p„ 7. Recolta 185 p„ 8. Flacă
ra 187 p„ 9. Avîntul 192 p. In ca
drul festivității de închidere, au 
fost împărțite înotătorilor si îno
tătoarelor care s-au evidențat nu
meroase premii.

G. NICOLAESCU

la polo juniori 
popular de natație 

nov. Tg. Mureș: Kemeny, Pragay, 
Szekey, Soos, Csiszer, Zsgmund, 
Muth.

A arbitrat corect V. Nestor 
(București).

Duminică după-amiază, în ace
lași bazin, s-au desfășurat fina
lele concursului popular de înot pe 
anul 1955. Iată și rezultatele:

FEMEI : 100 m. spate: Edda 
Fromus (Orașul Stalin) 2:03,0; 
100 m. bras: Monica Klockner 
(Orașul Stalin) 1:48,4; 100 m. li
ber: Siegred Fromus (Orașul 
Stalin) 1:49,2; BĂIEȚI: 100 m. 
spate: Iosif Bell (Bacău) 1:30,4; 
100 m. bras: Iutms Pan (Con
stanța) 1:32,8; 100 m. liber: Ro
bert Karmanzi (Constanța) 1:22,4.

T. ROIBU

Metalul Arad ■— Progresul Ti
mișoara 3-1 (0-1); Metalul Hu
nedoara — Locomotiva Arad 1-2 
(1-1); Minerul Petroșani — Mi
nerul Lupeni 3-0 (0-0); Știința 
Timișoara — Locomotiva Timișoa
ra 1-1 (0-0).

SERIA V
Metalul B. Mare — Metalul C. 

Turzii 3-2 (1-0); Progresu] S. Ma
re — Metalul Oradea 4-1 (2-0); 
FI. roșie Arad — Știința Cluj 2-1 
(2-0); FI. roșie Cluj — Progresul 
Oradea 1-0 (1-0).

SERIA VI
Locomotiva Tg. Mureș — Pro

gresul Sibiu 2-2 (2-1); Flacăra 
Mediaș — Metalul St. R. Orașul 
Stalin 4-2 (4-2) ; FI. roșie Sf. 
Gheorghe — Diimamo Orașul 
Stalin 1-1 (1-0); Avîntul Reghin— 
Locomotiva Orașul Stalin 1-0 
(1-0); Constructorul Tg. Mureș—■ 
Meta'ui Uz. Tr. Orașul Stalin 
3-2 (1-0).

Au început finalele 
Spartachiadei sindicate la

CONSTANȚA 21 (prin telefon). 
•— Finalele Spartachiadei sindi
cale la volei se bucură de un fru; 
mos succes. Numeroși spectatori 
au venit in primele două zile să 
asiste la intrecerile care se desfă
șoară pe noua bază sportivă Con
structorul și pe terenul Locomo
tiva P.C.A., recent amenajat. Tre
buie să evidențiem grija organi
zatorilor, care au amenajat tere
nul Constructorul într-un timp re- 
coind1. Noul teren Comstiructanwl 
are o capacitate de peste 1.500 
de locuri și poate găzdui meciuri 
în nocturnă. Aseară a avut loc 
festivitatea de deschidere a Spar
tachiadei. Tovarășul I Rucăreanu, 
din partea Consiliului Sindical 
Regional Constanța, a urat par- 
ticipanților bun venit și succes. 
Din partea sportivilor a răspuns 
maestrul sportului Dumitru Medi
ana care a arătat că echipele vor 
depune toate eforturile pentru a 
face o frumoasă propagandă vo
leiului în orașul Constanța.

to primele două zile s-au îmre- 
gistrat următoarele rezultate:

PRIMA ETAPĂ A RETURULUI CATEGORIEI B LA FOTBAL
Seria I

DINAMO 6 BUCUREȘTI — ME
TALUL UZ. TR. ORAȘUL STALIN 

2-1 (0-0)
Jocul a fost foarte mult influen

țat de starea terenului ca și de 
ploaia care nu a Antenit nici o 
clipă. Intîlnirea sm redus Ia un 
duel între înaintarea dinamovistă 
și apărarea echipei din Orașul 
Stalin. Aceasta a rezistat pînă în 
ultimele minute, cînd,. lipsită de 
condiție fizică, a permis înscrierea 
a două puncte prin: Balint (min. 
78) și Firică (min. 90). Pentru Me
talul a înscris Butnaru (min. 88). 
FLACARA MORENI — LOCOMO

TIVA BUCUREȘTI 2-3 (2-2)
Au înscris Olaru (min. 8 și 72) 

și Roman (min. 42) pentru Loco
motiva; Almăjan (min. 11) și Vă- 
tan (Ain 11 m. în min. 26) pentru 
Flacăra. A arbitrat cu scăpări Au
rel Iftinsie (Orașul Stalin), care 
a refuzat localnicilor o lovitură de 
pedeapsă în min. 81.
METALUL ST. ROȘU ORAȘUL 
STALIN — ȘTIINȚA BUCUREȘTI 

0-1 (0-0)
Jocul a fost de slabă factură teh

nică. A înscris Setnenescu (min. 
75).
PROGRESUL SIBIU — LOCO

MOTIVA CRAIOVA 3-0 (1-0)
Localnicii au obținut victoria prin 

golurile marcate de Toderici (min. 
10) și Marcu (min. 46 și 47). Jo
cul a fost de un bun nivel tehnic 
și, în ciuda scorului, viu disputat. 
FLAMURA ROSIE SF. GHEOR
GHE — PROGRESUL BUCU

REȘTI 2-0 (1-0)
Mai bine pregătită și cu o con

diție fizică superioară, Flamura 
roșie a cîștigat pe merit. Punctele 
au fost înscrise de Boga (min. 25) 
și Ștefan (min. 60).
ȘTIINȚA CRAIOVA — METALUL 

BUCUREȘTI 1-0 (0-0)
Deși victorioasă, echipa din Cra

iova nu a jucat pe măsura posibi
lităților jucătorilor. Același lucru 
se poate spune și despre Metalul 
București. Jocul a fost presărat cu 
multe durități. Jucătorii Baraban- 
cea (Metalul) și Boldur (Știința) 
au fost eliminați de pe teren de ar
bitrul Keppich (Timișoara) care 
a condus slab. Golul a fost înscris 
de Firu (min. 55) din ofsaid.

CLASAMENTUL
1. Locomotiva Buc. 12 9 3 0 32 : 8 21
2. Progresul Sibiu
3. Metalul Uz, Tr.
Orașul Stalin

4. Știința Buc.
5. Progresul Buc.
6. Locom. Craiova
7. Dinamo 6 Buc.
8. Metalul București
9. Știința Craiova

10. Loc. T. Severin
11. Fl. roșie Sf. Gh.
12. Flacăra Moreni
13. Met. St. Boșu

Orașul Stalin
ETAPA VIITOARE

Locomotiva București — Pro
gresul Sibiu; Metalul Uz. Tr. Ora
șul Stalin — Știința Craiova; Lo
comotiva Craiova — Metalul Stea
gul roșu Orașul Stalin; Metalul 
București — Flacăra Moreni; Fla
mura roșie Sf. Gheorghe — Di- 
n-m« 6 F'mu-ecfî: Locomotiva Tur- 
n.| — Pro"ret!i'i Bucu
rești; Știința București stă.

volei
MASCULIN : Metalul — Minerul 
3-0 (la 9, 11, 7); Locomotiva — 
Constructorul 3-0 (la 3,8,8,); Pro
gresul—-Flamura roșie 3-1 (13-15;
15- 7; 15-12; 15-13); Recolta — A- 
vîntul 3-0 (la 14,8,8); Știința — 
Flacăra 3-0 (ia 6,12,5); Avîntul— 
Flacăra 3-0 (la 13,7,10); Flamura 
roșie — Minerul 3-2 (8-15; 15-12;
16- 14; 2-15; 15-9); Constructorul—
Recolta 3-0 (ia 14,1,9). FEMI
NIN : Locomotiva — Flacăra 3-0 
(la 6,9,1); Progresul — Flamura 
roșie 3-0 (la 5,12,6); Recolta — 
Minerul 3-2 (8-15; 15-8; 15-7;
12-15; 15-6); Știința — Avîntul 
3-0 (2,2,1); Constructorul — Me
talul 3-0 (la 11,12,13); Flamura 
roșie — Flacăra 3-1 (15-9; 15-11;
14- 16; 15-8); Metalul — Recolta
3-2 (15-6; 15-5; 10-15; 14-16;
15- 10). Cea mai importantă întîl- 
nire feminină s-a disputat între e- 
chipele Știința și Locomotiva. 
După un joc viu disputat echipa 
asociației Știința a învins cu 3-1.

P. Oprea 
Gh. Anghelopol 

corespondenți

Seria Il-a
METALUL HUNEDOARA — ME
TALUL CIMPIA TURZII 1-0 (1-0)

Singurul gol al partidei a fost 
înscris de Costea în min. 40.

MINERUL LUPENI — LOCOMO
TIVA CLUJ 3-0 (2-0)

Golurile au fost marcate de Iancu 
(min. 20), Filimon (min. 29) și 
Nemeș (min. 50).

METALUL ORADEA — METALUL 
BAIA MARE 3 0 (2-0)

Punctele au fost marcate de Po- 
noran (min. 31), Pantici (min. 44) 
și Șzakacs (min. 87).

METALUL ARAD — METALUL 
108 2-1 (1-1)

Scorul a fost deschis de Metalul 
108 prin Ilie (min. 2), apoi Dinu 
(min. 10) a egalat, iar în min. 60 
Popa Mfrcea a înscris golul victo
riei.

FLACARA MEDIAȘ — METALUL 
REȘIȚA 1-0 (0-0)

Cel mai important joc al etapei 
s-a desfășurat la Mediaș, unde lo
calnicii au avut de înfruntat echi
pa metalurgiștilor din Reșița. Vic
toria a revenit la limită, după un 
joc viu disputat, echipei Flacăra, 
care a înscris singurul punct în 
min 57 prin Luca din 11 m.

FLAMURA ROȘIE CLUJ — 
LOCOMOTIVA ARAD 1-1 (0-0)

Flamura roșie a dominat mai 
mult, dar nu a putut obține victo
ria. deoarece a avut o linie de 
atac ineficace. Scorul a fost des
chis de Ciocănete (Locomotiva) In 
min. 78, iar golul egalizator a fost 
marcat de Szolrray în ultimele se
cunde de joc.

PROGRESUL SATU MARE — 
PROGRESUL ORADEA 0-0

Ambele echipe au desfășurat un 
joc de bună factură, însă forma 
bună a portarilor a împiedieat în
scrierea vreunui punct.

CLASAMENTUL

13 7 2 4 22:14 16
13 6 3 4 17:17 15»
13 6 2 5 25:22 14
13 5 3 5 11:16 13
13 4 4 5 13:14 12
12 5 2 5 12:17 12
13 4 3 6 15:18 11
12 4 2 6 12:18 10
13 4 2 7 8:16 10
13 4 1 8 15:22 9

13 2 3 8 7:16 7

13 7 2 4 18:10 16 1. Progresul Oradea 14 16 2 2 28: 9 22
2. Metalul C. Turzii 14 7 4 3 34:10 18
3. Metalul Reșița 14 824 22:14 Ifl
4. Flacăra Mediaș 14 7 3 4 18:15 17
5. Locomotiva Cluj 14 6 3 5 23:22 15
6. Metalul Arad 14 5 5 4 14:17 15
7. Progr. S. Mare 14 5 5 4 18:24 15
8. Metalul Huned. 14 4 6 4 14:15 14
9. Minerul Lupeni 14 3 6 5 17:18 12

to. Metalul B. Mare 14 3 6 5 12:18 12
11. Locomotiva Arad 14 3 5 6 16:16 11
12. Metalul Oradea 14 347 15:24 10
13. Fl. roșie Cluj 14 2 5 7 9:22 9
14. Metalul 108 14 329 20:26 8

ETAPA VIITOARE
Metalul Reșița — Metalul Ora

dea; Metalul Cîmpia Turzii — Me
talul Arad; Metalul 108 — Metalul 
Hunedoara; Metalul Baia Mare — 
Flamura reșie Cluj; Locomotiva 
Arad — Minerul Lupeni; Locomo
tiva Cluj — Progresul Satu Mare; 
Progresul Oradea — Flacăra Me
diaș.

| ALEXANDRU ROMAN]
S-a stias din viață în ziua de 

19 august a. c., un eminent și ne
obosit activist al mișcării de cul
tură fizică și sport din republica 
noastră, Alexandru Roman, vice
președintele Comisiei Centrale de 
Tenis.

Practicant al tenisului încă din 
tinerețe, Alexandru Roman a fost 
în perioada 1920—1930 de multe 
ori campion al țării și a făcut 
parte din echipa Romîniei în di
verse întîlniri și campionate inter
naționale.

Imediat după eliberarea patriei, 
după 23 august 1944, el muncește 
cu dragoste în conducerea activi
tății de tenis, îndrumând și coor- 
donînd acțiunile de bază.

Arbitru fruntaș, tehnician cu 
înalte cunoștințe, organizator pri-’ 
ceput, Alexandru Roman a conții-, 
buit prin modestia, principialitatea 
și devotamentul său la creșterea și 
dezvoltarea tenisului.

Tovarășii lui de muncă, sporti
vii din disciplina tenisului și toți 
cei ce l-au cunoscut. îi vor păstra 
o ca<ldă și recunoscătoare amintire.

COMISIA CENTRALA
DE TENIS

Seria IlI-a
FLAMURA ROȘIE BURDUJENI—, / 

FLACARA „1 MAI“ PLOEȘTI ' 
3-1 (2-0)

Gazdele an cîștigat pe merit prin 
golurile marcate de: Husa (min. 
32), Constantinescu (min. 33) și 
Moldoveanu (min. 85). Golul oas
peților a fost înscris în min. 86 
de Stanoilovici.

LOCOMOTIVA IAȘI — FLACARA 
CÎMPINA 1-2 (0-0)

Au asistat 4.000 de spectatori. 
Jocul a fost de factură tehnică 
mulțumitoare. Punctele au fost în
scrise de Creangă (min. 50) pen
tru Locomotiva și Zaharia (min. 
55) și Ionescu II (min. 80) pentru 
Flacăra.

AVÎNTUL FĂLTICENI — LOCO
MOTIVA GALAȚI l-t (0-1)

Jocul a fost de bună factură teh
nică. Localnicii au atacat mai mult 
și au avut numeroase ocazii de gol, 
însă linia de atac n-a reușit să 
dea finalitate acțiunilor, combinînd 
prea mult sau ratînd prin Șandu, 
Csegezi și Marcu. Golurile au fost 
înscrise de: Păun (min. 4) pentru 
Locomotiva Galați (care a jucat 
bine doar în primele 20 minute) și 
Ilia (min. 70) pentru Avîntul Făl-, 
ticeni. 4
DINAMO BÎRLAD — FLAMURA 

ROȘIE BACAU 4-0 (1-0)

Dinamcrviștii au obținut o victo
rie categorică prin punctele reali
zate de Nieușor (min. 44 din 11 
m.), Bente (min. 47) și Cioboată 
(min. 51 șl 89'

PROGRESUL FOCȘANI — 
ȘTIINȚA IAȘI 0-0

Partida a fost de factură tehnică 
mediocră. Echipa locală a dominat 
mai mult, ratînd cîteva situații cla
re de gol.

Meciul dintre DINAMO BACAU 
și FLAMURA ROȘIE BUHUȘI a 
fost amtnat.

CLASAMENTUL
1. Dinamo Bacău 12 10 2 0 33: 9 22
2. Locomotiva Iași 13 634 14:10 15
3. Flacăra Cîmpina 13 715 23:22 15
4. Progresul Focșani 13 6 3 4 13:13 15
5. Flacăra „1 Mai”

Ploești 13 625 29:23 14
6. Știința Iași 13 6 2 5 18:17 14
7. Dinamo Bîrlad 13 535 17:19 83
8. Fl. roșie Bacău 13 355 18:21 11
9. FI. r. Burdujeni 13 4 3 6 18:24 M.

10. Avîntul Fălticeni 13 427 13:28 10
11. Locom. Galați 13 4 2 7 10:17 10
12. Fl. roșie Buhuși 12 417 18:24 9
13. Dinamo Galați 12 3 18 17:22 7

ETAPA VIITOARE

Știința Iași — Dinamo Bîrlad; 
Flacăra 1 Mai Ploești — Dinamo 
Bacău; Flamura roșie Bacău — 
Flamura roșie Burdujeni; Flamura 
roșie Buhuși — Progresul Focșani; 
Flacăra Cîmpina — Avîntul Fălti
ceni; Dinamo Galați — Locomo
tiva lași; Locomotiva Galați stă.



R ÎNCEPUT RETURUL CAMPIONATULUI CATEGORIEI A IA FOTBAL
Știința Timișoara—C. C. A. 2-2 (M)

TIMIȘOARA 21 (prin telefon de 
la subredacția noastră). — Au a- 
sistat peste 10.000 de spectatori. 
Repriza I, în care jocul a fost viu 
disputat, a aparținut în cea mai 
mare parte gazdelor, care au avut 
inițiativa și au dominat. In repriza 
a 11-a ritirnu'l de joc a mai slăbit, 
militarii avînd de data aceasta 
superioritatea datorită unei condi
ții fizice mai bune. Scorul edte 
deschiis chiar în primul minut, cînd 
în urma unei combinații Tătaru— 
Zavoda I— Constantin, ultimul 
înscrie de aproape. Studenții ini
țiază o sanie die iatacuri foarte pe
riculoase și. trei minute mai tîr- 
ziu, Boroș demarează pe extremă, 
centrează și mingea este reluată 
cu capul de Ciosescu în poarta mi
litarilor. In min. 17 gazdele reu
șesc să înscrie din nou prin Dinu- 
lescu. Ih min. 23 studenții au o 
nouă ocaziie de a marca. Gîrleanu 
centrează, la minge sar în același 
timp Ciosescu și Voinescu. Ciose
scu reușește să atingă mingea cu 
capul, dar balonul trece peste 
poartă. In min. 29 Boroș se acci
dentează într-o ciocnire cu Onisiie, 
iar în min. 35 Zbîrcea se lovește 
și el. In penultimul minut al re

Flamura roșie Arad—Locomotiva
ARAD 21 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Reluarea ac
tivității oficiale a prilejuit celor 
10.000 de arădeni prezenți pe 
stadion satisfacția unui joc de bu
nă calitate, precum și aceea a 
victoriei pe deplin meritate a e- 
chipei locale. Victoria a fost obți
nută, cu prețul multor eforturi, 
abia în min. 81, prin golul în
scris de Capaș, în urma unui cor
ner. Capaș a tras de la 16 m. 
in bară șj mingea, revenind în 
teren și lovindu-se de Francis- 
covipi, deviază în gol. In prima 
repriză s-a jucat un fotbal de 
foarte bună calitate, mulțumită 
mai ales cclîipei arădane care, 
de altfel, a avut tot timpul ini
țiativa și a ratat o serie de ocazii 
prim Dumitrescu (min. 5) — care 
a tras alături de poarta goală. 
— Birău (m’n. 16), Petschowski 
(min. 30 și 43) și din nou Birău 
(min. 44). Elocvent este faptul 

că Flamura roșie a avut în prima 
repriză 7 cornere (12 în total), 
iar Locomotiva nici unul. „Moto
rul" echipei a fost Petschowski, 
care timp de 30 de minute a dat 
un randament excepțional. După 
pauză, Flamura roșie a avut o pe
rioadă de scădere, timp în care 
au dominat timișorenii. Aceștia, 
pe lîngă ocazia avută și ratată 
în min. 45 pr’n Szeke’y, au avut

Progresul București—Avîntul Reghin 3-1 (1-1)
In ciuda terenului alunecos jo

cul a fost rapid și egai în cîmp, 
dar cu o notă de superioritate la 
poartă de partea Progresului, cu 
multe faze spectaculoase care au 
cerut o mare risipă de efort de 
ambele părți,, iată pe scurt cum s-a 
caracterizat meciul disputat pe 
stadionul din Giulești, între Pro
gresul București și Avîntul Reghin. 
Starea terenului (multe porțiuni a- 
coperite cu apă, iar altele extrem 
de alunecoase)- nu a permis un 
ocmtrol normal al batonului, certad 
din partea celor două echipe efor
turi mari. Jucătorii au dovedit însă 
o bună pregătire fizică.

Formația: bucureșteană a meri
tat să cîștige, pentru că, av-înd un 
mai bun echilibru între comparti
mente, a putut să construiască a- 
tâcuri complete și eficace. Totuși, 
bwcureștenii au trebuit să lupte 
din răsputeri pentru a obține o 
victorie dificilă. Avîntul Reghin, 
cu o echipă în care evoluau cîteva 
elemente tinere (Nistor, Muntea- 
nu, Balint) s-a prezentat mult 
schimbată în bine, a făcut un bun 
joc die cîmp. chiar egal cu Progre
sul, și a pus accent pe ofensivă, 
lwptînd cu voință și ardoare. Cu 
un atac mai sigur și mai eficace 
și mai calmi în situațiile din fața

Locomotiva Tg. Mureș
TG. MUREȘ 21 (prin telefon).
60 din cele 90 minute au oferit 

celor 7.000 spectatori un frumos 
spectacol fotbalistic, realizat mai 
ales prin reușitele combinații ale 
atacului clujean. Ambele echipe au 
luptat tot timpul pentru victorie, 
neprecupețind mici un efort. Loco
motiva și-a îmbunătățit jocul prin 
introducerea' luî Busch (un half 
care participă la toate atacurile) 
și prim noua formulă a înaintării 
cu Crișam centru înainta?. Jucă
torii au comis totuși mul'e gre
șeli, la intercepții în apărare și în

prizei I, C.C.A. contraatacă și Za
voda I trimite mingea în bară. în
ceputul reprizei a Il-a arată pe 
militari mai hotărîți în acțiuni și 
în min. 49 și 57 Uțu apără prompt 
două șuturi puternice. Apoi în min. 
68 C.C.A. egalează: Tătaru trage 
puternic, Uțu atinge balonul care 
intră în poartă. In min. 79 stu
denții beneficiază idle o lovitură in
directă în careul ibucureștenitor, 
rămasă fără rezultat. Cu 3 min. 
înainte de sfîrșitul jocului C.C.A. 
este pe punctul de a înscrie, Za
voda I șutează dar portarul timi
șorean salvează în ultimul mo
ment. A arbitrat slab Gh. Drago- 
mirescuț Ploești) următoarele for
mații: ȘTIINȚA: Ufu—Zbîrcea 
(din min. 35 Mazăre), Brînzei, 
Florescu—Cojereanu, Nicolin—Gîr
leanu (din min. 35 Ma
zăre (Gîrleanu). Ciosescu, Dinu- 
lescu, Boroș. C.C.A..: Voinescu— 
Zavoda II, Apolzan, V. Dumitres
cu—Onisie, Ivănescu—Stilț/oc, Za
voda I, Tătaru, Constantin, Cari- 
caș. S-au remarcat: Uțu, Brînzei, 
Florescu, Ciosescu, Apolzan, Za
voda I. Tătaru și Caricaș.

P. Velfan 
corespondent

Timișoara 1-8 (0-0)
în repriza a doua o situație cla
ră, dar A. Covaci a tras alături 
de poartă (min. 53). Spre mij
locul reprizei, arădarlii au avut 
două atacuri periculoase, dar Bi
rău le-a ratat. In ultimul sfert de 
oră, Flamura roșie asaltează pur 
și simplu poarta Locomotiva, în
scriind punctul victoriei. Echipa 
textiliștilor ne-a părut, în general 
bine pregătită. Compartimentele 
au corespuns în aceeași măsură-. 
Cu toate acestea, verva lui Pet- 
sehowski in jocul de azi ne face 
să acordăm o notă în plus liniei 
de atac. Cei mai buni : Petschow
ski, Szucs, Capaș și Mercea. Ti
mișorenii au fost constrînși de la 
început să dea mijlocașilor un rol 
pur defensiv. De aceea, în cele 
mai multe ocazii, ei au acționat 
prin atacuri răzlețe, bazate pe A. 
Covaci și Szekely. Buni au fost 
A'ndrovici, Franciscovici și Fe- 
renez (repriza doua). Corect ar
bitrajul lui D. Dimulescu.

FL. ROȘIE : Kiss-Szucs, Dușan, 
Farmati -Capas, Serfozo - Jurcă, 
Mercea, Birău, Petschowski, Du
mitrescu.

LOCOMOTIVA: Franciscovici-
Corbuș, Androvici, Rodeanu-An- 
dreescu, Ferencz-A. Covaci, Isdră- 
ilă, Szekely, Avasilichioaie, Bă- 
deanb».

R. URZÎCEANU

porții, oaspeții puteau reuși un re
zultat mai bun.

De la început, Progresul atacă 
viguros și păstrează inițiativa, 
deschizând scorul în min. 12 prin 
Blujdea, care a reluat cu capul o 
minge respinsă de un apărător al 
Avfntulul. Oaspeții nu se descura
jează însă, și, jucînd cu multă 
convingere și combativitate, reu
șesc să egaleze în min. 17 prin 
Nistor, în urma unei greșeli a lui 
Cosma. După pauză, apărarea A- 
vîntului cedează în min. 54 și 60 
și Ozon marchează două goluri, 
ultimul cu concursul portarului 
Cojocarii I. Echinele mai au ocazii 
de marcare, mai ales Progresul, 
dar înaintașii ratează din cauza 
terenului. Cei mai buni jucători: 
Știrbei, Soare, Paraschiv, Katona, 
Veszi, Feher, Hulea. Arbitrul A. 
Ktacs-Lugoj a avut numeroase de
cizii eronate. Formațiile; PRO
GRESUL: Cosma—Gică Andrei, 
Paraschiv, Soare—Tănase, Știrbei— 
Caooveanu, Fusulan, Ozon, Ibrda- 
che. Blujdea.

AVÎNTUL: Cojocaru I—Balint, 
Katona, Tonifă—Veszi, Feher—Nis
tor, Munteanu, Maieon, Constanti- 
nesou, Hulea.

P. GAȚU

—Știința Cluj 0-0
contraatacuri lansate numai prin 
trei înaintași.

In min. 2 Crișa-n deschide pe 
Jozsi, acesta trece de Lucia, dar 
Todor îi plonjează la 'picioare. 
Șapte minute mai târziu. la o 
combinație Lutz—Dragoman —A- 
vram, ultimul — în poziție clară 
de gal — tinage peste bară. 
In nrin. 14 Soos îl driblează pe 
Dobrescu, face 0 cursă spectacu
loasă și centrează la Jozsi care 
ratează de la trei metri. In mm.
22 Nedelcu trimite mingea în ca
reu, Avram și Nagy sar la min

ge, aceasta însă ajunge la Lutz 
care luftează de la 10 metri. In 
mirt. 54 Crișan driblează doi' ad
versari și trage puternic. Toddr 
soapă mingea iar Jozsi șj Soos 
întârzie să intervină ratted o bună 
oca-zie de gol. In min- 67 Avram 
intră in careu și pentru că Luca 
îi iefse în întîmipiirtare, pasează 
lateral Iui Lutz care trage în 
poarta goiallă. Vakancs II salivează 
insă de pe linia porții. In min. 86 
și 88 Dragoman și Sons ratează 
bune ocazii ide a înscrie. I. Dră-

Locomotiva Constanța—Dinamo București 0-1 (0-1)
CONSTANȚA 21 (prin telefon 

de la trimisul nostru). — A asis
tat un număr record de spectatori 
(peste 25.000). La fluierul arbitru
lui P. Kroner (București) care a 
arbitrat bine, echipele au intrat 
pe teren cu următoarea alcătuire: 
LOCOMOTIVA: Nebela-Stănces-
cu, Dănulescu, Retezan-Lungu, 
Tatomir-Iacob, Ispas, Cădariu, 
Manole, Dia. DINAMO : Birtașu- 
Toma, Băcuț II, Sz&ko-Călinofu, 
Băcuț I-Bartha, Nicușor, Ene, 
Neagu, Nlțulescu.

S-a jucat tot timpul cu multă 
însuflețire, un adevărat meci de 
campionat, iar Dinamo a obținut 
o meritată victorie. Scorul putea 
fi mai mare, dar înaintașii bucu- 
reșteni au ratat multe ocazii. Din 
minutul 70, localnicii au atacat 
cu insistență, căutînd să forțeze 
egalarea, dar apărarea dinamo- 
vistă — după eforturi foarte se
rioase — a reușit să neutralizeze 
toate atacurile. In plus, în acea
stă perioadă, Dinamo a fost han
dicapat de lipsa lut Ene, caie, 
fiind accidentat, a părăsit terenul. 
Atacul constănțenilor s-a dovedit 
ineficace. Iată ctteva faze mal

Dinamo
ORAȘUL STALIN 21 (prin te

lefon). — Intîlnirea s-a desfășu
rat pe stadionul Tineretului, com
plet renovat, în fața a peste 6.000 
de spectatori. După un joc de un 
bun nivel tehnic, Dinamo a în
vins datorită eficacității liniei de 
atac și a hotărîrii cu care s-a 
apărat.

Meciul începe printr-o dominare 
puternică a echipei M'inerul Petro
șani, care, de altfel, ratează în 
min. 5 o ocazie de gol prin 
Coidum, iar în min. 10, 14 și 18 
Coidum, Gabor și Sima ratează 
alte situații clare. Din min. 20, 
echipa locală preia inițiativa și 
atacă puternic. In min. 39, la o 
învălmășeală pe linia de 16 m., 
mingea ajunge din picioarele lui 
Romoșan la Radu Tudor, care, 
printr-un șut sec, înscrie primul 
gol. Pînă ia pauză dinamoviștii 
continuă să atace, dar fără rezul
tat. După pauză, Dinamo atacă 
și în min. 50 Hidișan execută o 
lovitură liberă de la 30 m. Crîs
nic respinge în picioarele lui Mi-

Orașul Stalin—Minerui

Clasamentul
1 11 Dinamo București 12 7 5 0 22: 6 19

2. Progresul București 13 7 4 2 24:14 18
3. Flacăra Ploești 12 6 5 1 25:10 17
4. Știința Cluj. 13*6 4 3 17:15 16
5. Minerul Petroșani 13 6 3 4 15:13 15

. 6. C.C.A. București 13 5 4 4 21:13 14
' 7. Știință Timișoara 13 4 5 4 19:14 13

8. Dinamo Orașul Stalin 13 5 3 5 17:17 13
9. Flamura roșie Arad 13 5 3 5 15:16 13

10. Locomotiva Timișoara 12 2 4 6 11:18 8
11. Locomotiva Tg. Mureș 13 2 4 7 11:25 8
12. Locomotiva Constanța 13 3 2 8 9:24 8
13. Avîntul Reghin 13 f 2 10 12:33 4

Progresul C.P.C.S.—Flacăra Hoești 1-2 (0-1)
Nici tînăra echipă a Progresului 

C.P.C.S. și nici Flacăra-Ploești 
n-au putut juca, ieri, la valoarea 
lor reală. A plouat puternic și te
renul a devenit din ce în ce mai 
alunecos, ca să nu mai vorbim de 
nenumăratele bălți în care șuturile 
cele mai tari se opreau neputin
cioase. Așa stînd lucrurile, jucăto
rii n-au putut controla balonul de- 
cît cu foarte multă dificultate.

fn prima repriză, Progresul a 
jucat totuși mai clar și a avut și 
două ocazii de marcare, ratate de 
Mateianu și Bukkossy. La rînidul 
ei. Flacăra este gata să deschidă 
scorul, la un corner, dar Bădule- 
scu, singur în fața porții, trage 
puternic... alături. In min. 31, la 
un atac pe aripa dreaptă, Drăgan 
se „strecoară" printre apărătorii 
Progresului și înscrie cu capul. 
Imediat dună nauză, Progresul e- 
galează rrin Ghi+iea, care din col
țul careului de 16 metri, trage pla

ghici (Bucureștii) a condus echi
pele:

LOCOMOTIVA: LucacL- >7b- 
karcs II, Nagy, Vakarcs I — 
Busch, Gierling—Soos, Jozsi, Cti- 
șan, Kajlic, Pakay.

ȘTIINȚA: Todor—Szekely, Lo
ca, Dobrescu—Moldovan, Ne
delcu—Munteanu, Suciu, Avram, 
Lutz, Dragoman. S-au remarcat 
Busch, Gierliing, Crișian, Kajlic, 
Todor, Luca, Nedelcu, Suciu, 
Avram.

NERVA POPA

importante. In minutul 2, Băcuț I 
îl deschide pe Ene, acesta îi pa
sează lui Neagu, care de la cîțiva 
metaii, steguir în fața porții, ratea
ză. Min. 9: Iacob combină cu Is
pas și acesta încearcă cu un șut 
foarte puternic poarta dinamo- 
viștilor. Min. 21 : Birtașu plon
jează în picioarele lui Cădariu, 
salvînd un gol gata făcut Afin. 
28: unicul gol al meciului. Băcuț 
I schimbă mingea cu Nicușor, a- 
cesta pasează „printre" lut Ene. 
Deși „încolțit" de cîțiva apără
tori, Ene șutează prin surprindere 
cu stîngul de la 20 metri, înscri
ind imparabil. Un minut mai tîr
ziu, Ene trage în bară. In min. 
60, Ispas execută admirabil o lo
vitură liberă. Bartha ratează două 
ocazii (min. 79 și 82) iar în min. 
87, Nicușor trimite mingea peste 
Nebela, dar Stăncescu salvează 
de pe linia porții. S-au remarcat: 
Băcuț II, Szoko, Călinoiu, Băcuț 
I, Nițulescu,Nebela, Stăncescu, 
Dănulescu și Cădariu. Tatomir, 
Iacob și Manole au abuzat une
ori de joc dur. Raport de cornere 
4-1 (1-0) pentru Dinamo.

EFTIMIE IONESCU

Petroșani 3-0 (1-0)
hai, care înscrie cu un șut puternic 
în colțul opus. Localnicii continuă 
să domine, însă Mihai, Boitoș și 
Radu Tudor ratează. Minerul are 
o scurtă perioadă de revenire. Ga
bor, ajuns singur în fața porții, 
se împiedică și este deposedat de 
balon. In min. 86, la tin oomer 
executat de Mihai, Szakacs reia 
pe lîngă Crîsnic înscriind al trei
lea gol.

Arbitrul Aurel Maier (Lugoj) 
a arbitrat corect următoarele for
mații :

DINAMO ORAȘUL STALIN: 
Munteanu-Fruth, Lazăr, Moarcăș- 
Hidișan, Florescu-Szakacs, Rădu- 
lescu, Boitoș, Radu Tudor, Mihai. < 

MINERUL PETROȘANI : Cris- 
nic-Romoșan, Vasiu, Panait-Delea- 
nu, Farcaș II-Paraschiva( Gabor, 
Coidum, Turcuș, Sima. S-au re
marcai: Laizăr, Moarcăș, Szaikacs, 
Mihai, Crîsnic, Paraschiva și 
Coidum.
Gh. Mîzgăreanu și N. Dumitrescu, 

corespondenți

sat, pe sus. Jucătorii Progresului 
par, însă, să se resimtă mai mult 
de pe urma eforturilor cerute de 
starea terenului și slăbesc ritmul 
de joc. Flacăra e mai des în atac 
și înscrie punctul victorios, tot 
prin Dragam. Cei mai Inimi jucă
tori ai Flacării-Ploești au fost ieri 
Pahonțu — foarte calm și sigur — 
Topșa, Marossi și Drăgan. De la 
Progresul au ieșit în evidență 
Vaida, Maior și Ene II. Arbitrul 
M. Cruțescu (București) a condus 
bine următoarele formații:

FLACĂRA PLOEȘTI: Maroși— 
Pahonfu, Marinescu, Topșa—Cos- 
moc, Rînceanu — Ștefănescu, A. 
Teodor eseu, Drăgan, Boiescu, Bă- 
dulescu.

PROGRESUL C.P.C.S.: Vaida— 
Neamfu, Stancu, lonifă — Graf, 
Maior—Ene II, Ghtbea, Bukhossy, 
Mateianu, AngheL

Jc. B.

Miercuri—a doua etapă 
a returului categoriei A
Trei victorii ,/acasă", două me

ciuri nule șf o victorie în depla-i 
sare — acesta este bilanțul, pe 
scurt, al primei etape a oampio- 
natutai categoriei A lai fotbal. Re-< 
zultate așteptate, în general, care 
însă au provocat cîteiva miel mo
dificări în clasament. De pildă. 
Progresul București a trecut pe 

locui doi, peste Flacăra Ploești, 
care a.re înisă un meci mal puțin 
jucat; Șf ița Cluj a sărit și ea 
cu un loc, datorită punctului câș
tigat la Tg. Mureș, dar mai ales 
datorită punctelor pierdute de 
Minerul la Orașul Stalin; Dinamo 
din Orașul Stalin a cîștigat de 
asemenea un loc, mulțumită unui 
golaveraj mai !x»n deoît al Fla
murii roșii Arad; ta sflrșit, tot 
grație golaverajului, a „săltat" cu 
un loc și Locomotiva Tg. Mureș. 
In clasament s-a format un plu
ton de patru echipe cane au ră
mas la multe puncte distanță .de 
celelalte nouă. Acest fapt anun
ță o luptă aprigă pentru evitarea 
retrogradării, după cum în frun
tea clasamentului se menține 
curea strînsă pentru primul loc.

E-taipa a doua a returului, care 
va avea loc miercuri, are mare 
importanță pentru clasament. Ea 
programează următoarele jocuri:

București: Stadionul Republicii, 
ora 17: C.C.A. —Locomotiva Tg. 
Mureș.

București: Stadionul Dinamo, 
ora 17: Dinamo—Dinamo Orașul 
Stalin.

Timișoara: Locomotiva — Pro
gresul București.

Petroșani: Minerul—Locomotiva 
Constanța-,

Cluj-, Știința - Știința Timi
șoara.

Reghin: Avintul -— Progresul 
C.P.C.S. București (amical).

In deschidere 1a aceste joouri 
(cu excepția celui de Ia Reghin) 
vor avea loc partidele echipelor 
de tineret. Meciul de la Ploești, 
Flacăra—Flamura roșie Arad; se 
va disputa joi la București (Sta
dionul Republicii, ora 17), terenul 
din Ploești fiind susnendat

Biletele pentru meciul de fot
bal Dinamo București — Di
namo Orașul Staiin se pun în 
vînzare .azi la orele 14 fa urmă
toarele case de bilete: Agenția 
centrală Pronosport, Agenția 
Pronosport Bd. 6 Martie nr. 12, 
(lîngă cinema I. C. Frimu), 
Agenția Dtaiaimo. Casa-Snfeciailă 
de vis-a-vis de Fundația Dalles. 
Stat valabile biletele cu seria I.

Campionatul de tineret 
la fotbal

PRIMA ETAPA A RETURULUI
București: Progresul-A vîntul Re

ghin 6-1 (1-0);
Timișoara: Ștlința-C.C.A. București 

S-» (1-1)!
Arad: FI. roșie-Loeomotiva Timi

șoara J-3 (1-1);
Tg. M<ureș: Locomotiva-Știința Cluj 

4-1 (1-D;
Orașul Stalin: Dinamo-Minerul Pe

troșani 2MT (0*0);
Constanța: Locomotiva - Dinamo

București 0-4 (0-0)
CLASAMENTUL

1. Progresul Buc 13 11 2 0 44:11 24
2. C.C.A. Buc. 13 3 3 2 21:11 19
3. FI. roșie Arad 13 6 3 4 24Î17 15
4. Știința Timiș. 13 6 3 4 26:2T7 15
5. Dinamo Orașul Stalin

13 6 2 5 24 :16 14
8. Flacăra Ploești 12 5 4 3 34:16 14
7. Dinamo Buc. 12 5 3 4 21:14 13
8. Locom. C-ța 13 5 2 6 18:24 12
9. Avîntul Reghin 13 5 2 6 18:31 12

W. Știința Cluj 13 2 6 5 20:23 10
'1. Locomotiva Tîrgu Mureș

13 3 4 6 19:29 10
12. Minerul Petr. 13 1 4 8 11:32 0
3. Locom. Timiș. 12 1 0 11 13:32 2

Informații PRONOSPORT
Iată cum arată un buletin Prono

sport cu 12 rezultate exacte la con
cursul nr. 33 (etapa din 21 august 
1955):

1. Știința Tim. — C.C A. (cat. A) X
2. FI. r. Arad — Loc. Tim (cat. A) 1
3. Din. Orașul Stalln — Mln. Petr.

(cat. A) 1
4. Loc. Tg. Mureș — Șt. Cluj (cat.

A) X
5. Loc. C-ța — Din. Buc. (cat. A) 2
6. Șt. Craiova — Met Buc. (cat. B) 1
7. FI. Mediaș — Met. Reșița (cat. B) 1
8. FI. r. Cluj — Loc. Arad (cat. B) X
9. Met. Huned. — Met. C. Turzii

(cat. B) 1
10. Met. Oradea — Met B. Mare

(cat. B) 1
11. Din. Bîrlad — Fi. roșie Bacău

(cat. B) 1
12. FI. roș e Burdujeni — Fl. 1 Mai

Ploești (cat. B)
La acert concurs au fost depuse 

aproximativ 560.000 buletine.



La atletism Ieri la Moscova
R.P.R.-FRANTA

Cu un timp bun pentru vlntul puternic care a suflat din fafă, 
Alexandra Sicoe a cîștigat proba de 200 tn. plat- Iat-o in momentul 
premierii, încadrată de Ioana Luță și Moreau Nicolle (Franța).

Rezultate tehnice
Ziua I

400 m. garduri: 1. Ilie Savel 
(R.P.R.) 51,7 sec. record R.P.R.,

2. Gh. Stanei (R.P.R.) 53,5 sec.,
3. R. Bart (F) 53,7 sec., 4. Guy 
Cury (F) 53,8 sec.

R.P.R. 8 p. — Franța 3 p.
100 m. plat bărbați: 1. Ion 

Wiesenmayer (R.P.R.) 11,2 sec.,
2. Alain David (F) 11,3 sec., 3. 
Mircea Pop (R.P.R.) 11,3 sec., 4. 
C. Lissenko (F) 11,4.

R.P:R. 15 p. — Fran(a 7 p.
200 m. plat femei: 1. Alexan

dra Sicoe (R.P.R.) 25,5 sec., 2. 
Ioana Luță (R.P.R.) 26,0, 3. Ni
colle Moreau (F.) 26,4 sec, 4.
Franțoise Wahl (F.) 26,4 sec.

R.P.R. 23 p. — Franța 10 p. 
înălțime femei: 1. Iolanida Ba

laș (R.P.R.) 1,60 tn., 2. Lambert 
(F.) 1,54 m, 3. Ane-Marie Colchen 
(F.) 1,50 m., E. Karbach (R.P.R.) 
neclasată.

R.P.R. 28 p. — Franța 15 p.
Suliță bărbați: 1. D. Zamfir 

(R.P.R.) 66,13 m, 2. M. Macquet 
(F.) 66,02 m„ 3. A. Demeter
(R.P.R.) 62,34 m., 4. L. Syro
va tski (F.) 59,11 m.

R.P.R. 35 p. — Franța 19 p.
80 m. garduri: 1. Claudine Fla- 

ment (F.) 12,0 sec, 2. Ana Șerban 
(R.P.R.) 12,3 sec, 3. M. Davido- 
vici (R.P.R.) 12,5 sec, 4. Domini
que Jacquet (F.) 12,5.

R.P.R. 40 p. — Franța 25 p.
800 m. bărbați: 1. Rene Djian 

(F.) 1:51,2, 2. El Mabrouk (F.) 
1:52,9,3. A. Ursu (R.P.R.) 1:53,4,
4. F. Moscovici (R.P.R.) 1:54,1.

R.P.R. 43 p. — Franța 33 p.
Prăjină: 1. V. Sillon (F.) 4,10 

m., 2. Mircea Dumitrescu (R.P.R.) 
4,00 m, 3. Zeno Dragomir (R.P.R.) 
4,00 m, 4. Roland Gras (F.) 3,80.

R.P.R. 48 p. — Franța 39 p.
Disc femei: 1. Lia ManoMu 

(R.P.R.) 41,60 m, 2. Paullete 
Laurent (F.) 37,64 m, 3. M. Veli- 
cu (R.P.R.) 35,80 m, 4. Durând 
,(F.) 33,99 m.
i R.P.R. 55 p. — Franța 43 p.

Lungime bărbați: 1. I. Wiesen
mayer (R.P.R.) 7,11 m, 2. E, 
Wanko (F.) 7.04 m, 3. D. Pe
trescu (R.P.R.) 6,90 m, 4. A. Ber
nal (F.) 6,83 m.

R.P.R. 62 p. — Franța 47 p.
5000 m. plai : 1. A. Mimoun (F.)_ 

14:39,0, 2. Clement (F.) 15:01,8,
3. N. Bunea (R.P.R.) 15:15,8; 4. 
V. Pop (R.P.R.) 15:17,8.
; R.P.R. 65 p. — Franța 55 p.
'■ Greutate bărbați: 1. A. Raica 
'(R.P.R.) 15,60 m. (14,13; 15,60;
14,82; 15,20; 15,21; dep.), 2. R. 
Thomas (F.) 15,57 m., 3. N. Iva
nov (R.P.R.) 15,20 m„ 4. L. Guil- 
ier (F.) 14,23 m.

R.P.R. 72 p. — Franța 59 p.
800 m. femei: 1. Nicole Goul- 

fteux (F.) 2:12,9, 2. Claudine Lau
rent (F.) 2:14,2, 3. E. Treybal 
'(R.P.R.) 2:19,1, 4. Nina Pa scitic
(R.P.R.) 2:19,4.

R.P.R. 75 p. — Franța 67 p.
4x100 m. bărbați: 1. R.P.R. (Pop, 

Marks, Stoenescu, Wiesenmayer) 
4.1,5 sec., 2. Franța (David, Lis-, 
senko, Bonino, Van Ganeghen) 
41,6 sec.

R.P.R. 80 p. — Franța 70 p.
După prima zi, la bărbați: R.P.R. 

52 p. — Franța 44 p., la femei: 
R.P.R. 28 p. — Franța 26 p.

Ziua a ll-a

110 m. garduri: 1. Ion Opriș 
(R.P.R.) 14,9 sec., 2. S. C. Ber
nard (F.) 15,2 sec., 3. Gh. Stanei

167-152
R.P.R. 95 p. — Franța 87 p.
400 m. bărbați: 1. Degats (F.) 

47,9 sec., 2. Ilie Savel (RJ*.R.) 
48,2 sec., 3. Goudeau (F.) 48,4 
sec., 4. Sudrigean (R.P.R) 49,2 
sec.

R.P.R. 99 p. — Franța 94 p.
Greutate femei: 1. Ana Roth

(R.P.R.) 13,39 m., 2. M. Velicu 
(R.P.R.) 13,12 m„ 3. G. Lariviere 
(F.) 12,65 m., 4. P. Bobin (F.) 
12,11 m.

R.P.R. 107 p. — Franța 97 p.
1500 m.': 1. M. Bernard (F.) 

3:54,8, 2. A. Vincendon (F.) 3:55,8,
3. D. Bîrdău (R.P.R.) 3:57,4, F. 
Moscovici (R.P.R.) 3:58,0.

R.P.R. 110 p. — Franța 105 p.
Disc bărbați: 1. Jean Darot (F.) 

46,63 m., 2. M. Raica (R.P.R.) 
46,08 m„ 3. L. Guiller (F.) 44,92 
m., 4. R. Coveianu (R.P.R.) 43,90 
metri.

R.P.R. 114 p. — Franța 112 p.
200. m. bărbați: 1. L. Marks 

(R.P.R.) 22,3 sec., 2. Martin du 
Gard (F.) 22,4 sec., 3. Yves Ca
mus (F.) 22,6 sec., 4. I. Măgdaș 
(R.P.R.) 23,1 sec.

R.P.R. 120 p. — Franța 117 p. 
înălțime bărbați: 1. Ion Soter 

(R.P.R.) 2,00 m, 2. M. Four
nier (F) 2,00 m„ 3. A. Merică 
(R.P.R.) 1,95 m„ 4. Le Guehen- 
nec (F) 1,90 m.

R.P.R. 127 p. — Franța 121 p.
Suliță femei: 1. A. Zîiinbreșteami 

(R.P.R.) 45,39 m., 2. I. Mikloș 
(R.P.R.) 40,82 m., 3. E. Pinard 
(F) 38,77 m., 4. I. Klein (F) 
36,96 m.

R.P.R. 135 ip. — Franța 124 p.
10.000 tn.: 1. C. Grecescu

(R.P.R.) 31:03,4, 2. Labidi (F)
31:06,4, 3. Ben Aissa Ben Brik (F.) 
31:13,0, 4. Dinu Cristea (R.P.R.)' 
31:41,0.

R.P.R. 141 p. — Franța 129 p.
Triplu salt: 1. P. Williams (F) 

14,55 m„ 2. Traian Chitul (R.P.R.) 
14,50 m., 3. Craidon (F) 14,29 m„
4. Sorin loan 14,18 m.

R.P.R. 145 p. — Franța 136 p.
3.000 m. obstacole: 1. Strzelbiski 

(R.P.R.) 9:08,8, 2. C. Aioanei 
(R.P.R.) 9:12,8, 3. J. Souscours
(F) 9:16,0, record francez, 4. B. 
Chikhane (F) 9:36,6.

R.P.R. 153 p. — Franța 139 p.
■ 4 x 100 m. femei: 1. Franța (Pi- 
cado, Moreau, Jacquet. CapdevielleJ 
47,9 sec., 2. R.P.R. (Sicoe, Marks, 
Luță, Domokoș) 48,7 sec.

R.P.R. 156 p. — Franța 144 p.
Ciocan: 1. C. Dumitru (R.P.R.) 

58,76 m. record R.P.R., 2. N. Răș- 
cănescu (R.P.R.) 57,50 m., 3.
Ilusson (F.) 53,34 m., 4. Legrarn 
(F) 48,10 m.

R.P.R. 164 p.
4 x 400 m.;

gate, Martin du
Goudeau) 3:15,8, 
toș, Karandi, 
3:19,6.

Punctaj general: R.P.R. 167 p. 
Franța 152 p.

Bărbați: R.P.R. 112 p. — Fran
ța 101 p.

Femei: R.P.R. 55 p. — Franța 
51 p.

„Bravo romini!”
Docnniuil Henry Melay, vice

președintele Federației Franceze 
de Atletism ne-a declamat urmă
toarele:

„Iată un mare succes al atle-. 
tismului romlnesc, succes care 
ne demonstrează progresul în
semnat înregistrat de acest sport 
în (ara dvs. Și, drept să vă 
spun, atleții dvs. merită din plin 
un asemenea rezultat, deoarece 
In afara valorii lor certe bine 
cunoscută în ierarhia atletismu
lui european, pe care au urcat-o 
treaptă cu treaptă, ei au luptat 
cu o energie care trebuie să fie 
un exemplu pentru reprezenta
tiva „cocoșului galic".

Bravo romîni! Acest bravo 
trebuie însă repetat de mai mul
te ori și pentru organizare și 
pentru stadion, și pentru spec
tatori ca și pentru atenția, cu 
care am fost înconjurați- Am fost 
primiți aci ca adevărați prieteni 
și nu vom uita niciodată aceas
ta. Purtăm cu noi amintirile cele 

' mal frumoase".

(R.P.R.) 15,2 sec., Candau (F.J' 
descalificat.

R.P.R. 87 p. — Franța 73 p.
100 m. plat femei: 1. C. Capde- 

vielle (F.) 12,2, 2. A. Sicoe (R.P.R.) 
12,7 sec., 3. I. Luță (R.P.R.) 12,9 
sec., 4. M. Picado (F.) 12,9 sec.

R.P.R. 92 p. — Franța 79 p.
Lungime femei: 1. Glotin (F.) 

5,64 m., 2. M. Lambert (F.) 5,62 
m., 3. G. Belu (R.P.R.) 5,30 m.. 4. 
M. Mariș (R.P.R.) 5,26 m.

— Franța 147 p. 
1. Franța (De- 

Gand, Camus, 
2. R.P.R. (Boi- 

MihaJy, Savel)’

Puține momente ne mai despa rt de începerea meciului atletic 
R.P.R. — Franța. Braț la braț, corn ponenții formațiilor masculine, trec 
prin fața tribunelor. In prim plan, Alain Mimoun și veteranul curse
lor de fond de la noi. Dinu Cristea.

Reprezentativa de fotbal a Uniunii Sovietice 
a învins echipa R. F. Germane cu 3-2 (1-1)!

MOSCOVA (prin radio). —
Peste 80.000 de spectatori au 

fost prezenți în tribunele stadio
nului Dinamo din Moscova pen
tru a urmări întilnirea interna
țională de fotbal dintre repre
zentativele Uniunii Sovietice și 
Republicii Federale Germane. 
Muțiți dintre acei care niu au 
putut găsi bilete dte intrare la 
stadion, au urmărit întîlmrea în 
fața ecranelor cte televiziune, iar 
amatorii de fotbal din celelalte 
orașe ale Uniunii Sovietice au 
ascultat transmisia meciului ia 
posturile de radio.

Cu toate că înainte de meci a 
plouat și terenul a fost alune
cos, întilnirea s-a desfășurat la 
un înalt nivel tehnic, datorită 
valorii ridicate demonstrate de 
ambele echiipe, și în special de 
echipa Uniunii Sovietice care la 
sfîrșituil celor 90 de minute de 
joc a obținut o victorie meritată 
cu scorul de 3—2 (1—1).

Echipa sovietică a jucat cu 
mult elan și .voință, fiecare echi
pier făcînid risipă de energie în 
lupta pentru balon.

Componenții echipei R.F. Ger- . 
mane au dovedit o bună pre
gătire fizică, s-au apărat cu pre
cizie și au atacat de numeroase 
ori prin surprmdlere, puntod în 
pericol poarta apărată de Iașin.

Lai fluierul arbitrului Ling (An
glia) echipele apar în următoa
rele formații:

UNIUNEA SOVIETICA: Iașin-- 
Porhunov, Bașașkin, Ogonikov—- 

Maslenikov, Netto—Tatușin, Isaiev, 
Parșin, Salnikov, Ilin.

R. F. GERMANA: Herkenraih—■ 
Juskowiak, Liebrich, Posipal —■ 
Eckel, Harpers—Rahn, Fritz Wal
ter, Mortock, Rohrich, Schaffer. 
(In repriza secundă în formațiile 
celor două echiipe au avut loc ur
mătoarele modificări: In echipa 
Uniunii Sovietice, în locufl lui 
Isaiev a trecut Kuznețov, iar In 
echipa R.F. Germane, jucătorul 
Morlock a fost înlocuit cu Schro
der).

In primele minute de joc, oas

Intîlmri cu sportivii bulgari
în cinstea zilei

Cea de a ll-a aniversare a eli
berării patriei noastre de sub ju
gul fascist de către glorioasa 
Armată Sovietică, ziua de 23 Au
gust, prilejuiește anul acesta nu
meroase întîlniri între tinerii spor
tivi romîni și bulgari, din ora
șele așezate pe ambele maluri ale 
Dunării.

Astfel din orașele Russe, Sinis
tra, Turtucaia, Șiștov și Nicopole, 
vor sosi azi în țara noastră spor
tivi bulgari, care vor lua parte a- 
lături de oamenii muncii din Giur
giu, Călărași, Oltenița, Zimnicea 
și Turnu Măgurele la sărbători
rea zilei de 23 August, și se vor 
întrece cu sportivii romîni din a- 
ceste orașe la atletism, ciclism 
fotbal, volei (masculin și femi
nin), baschet etc.

Sportivii romîni vor răspunde 
acestor vizite. Astfel, întîlnirile 
Giurgiu — Russe, Călărași — Si- 
listra, Oltenița — Turtucaia, Zim
nicea — Șiștov și Turnu Măgu
rele—Nicopole, vor fi reeditate In 
R. P. Bulgaria la 9 septembrie 
1955, dată la care epoporul frate

Concursurile internaționale de atletism 
de la Budapesta

BUDAPESTA, 21 (prin telefon). 
Stmbătă șl duminică s-au desfășurat 
în capitala B.P. Ungare mai multe 
competiții internaționale de atletism. 
Echipa feminină a R.P. Ungare a 
întîlnlt reprezentativa Italiei, pe 
care a întrecut-o cu 56-48. Atît la 
bărbați, cît șl la femei s-a desfășu
rat un concurs internațional cu par
ticiparea atleților din R. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, Suedia, R.P. Polonă, 
Finlanda, Anglia, R.P. Ungară, etc. 
Iată cîteva rezultate înregistrate în 
aceste întreceri. BĂRBAȚI: 400 m- 
garduri: Dittner (R.D.G.) 52,3 sec., 
Botar (R. P. U.) 52,6 sec.; disc:
Merta (R. Ceh.) 52,43 m., Levai 
(R.P.U.) 49,82 m.; triplusalt: KaUtzkl 
(R. Ceh.) 15.15 m., Wllmhorst (An
glia) 15,10 m.; 1500 m.: Rozsavdlgyi 
(R.P.U.) 3:44,0 (de remarcat că al 11- 
lea clasat — Junker -- R.D.G. a a- 
Icrgat 3:49,8); Sulița: Sidlo (R. P- 
Polonă) 75,78 m.; Krasnay (R.P.U.) 
79.78 m.; ciocan: Maca (R. Ceh.) 
59,38 m., Ruth (R.P. Polonă) 57,98
m.; Nemeth (R.P.U.) 57,46 m. (Cser- 

peții stat cei care domină, însă 
jocul se echilibrează și inițiativa 
trece de partea jucătorilor sovie
tici, care atacă periculos. Scorul 
est© deschis în min. 14 de joc. 
Salnikov are balonul, pătrunde în 
careul de 16 m. driblează un fun
daș advers și pasează lui Parșin 
care cu un șut puternic, înscrie 
sub bara traasvensală. Scorul este 
de 1—0 în faVoarea reprezentati
vei sovietice. Atacurile gazdelor 
continuă să fie la fel de pericuj 
loase, astfel că apărarea germană 
este nevoită de multe ori să a- 
corde lovituri de colț. Egalarea 
se produce în mim. 27. Eckel are 
balonul, se apropie de poarta lui 
Iașin, fiind însă atacat, trimite 
balonul lui Walter care trage ’pu
ternic. Balonul se lovește de pi~> 
clonul unui jucător german, revineț 
la Walter și acesta cu un șut pu- i 
tornic înscrie pe lingă Iașin care' 
ieșise din poartă 1—1. Jucătorii 
sovietici au cîteva ocazii de a în
scrie prin Ilin, Pa>rșiin și Tatușin, 
însă apărarea germană respinge 
toate atacurile. Tot în această 
repriză Iașin s-a remarcat prin- 
tr-un salt extraordinar, salvînd un 
gol aproape făcut.

După pauză, oaspeții încep pu
ternic și in mim. 52 iau conduce
rea. Schăffer are balonul, se apro-j 
pie de poarta sovietică și de la 
10 m. trage puternic în colțul 
drept al porții. Iașin plonjează i 
tîrziu și mingea trece pe sub el. 
(1—2). Jucătorii sovietică contra
atacă puternic, și în rnitn. 69 ega-q 
lează: La un corner executat de 
Salnikov, mingea ajunge la Mas
lenikov și acesta înscrie: 2-2.' Ju
cătorii sovietici pun stăiptntre pe 
joc și atacă continuu poarta Iul 
Herkenrath. In mim 72 la un nou 
atac Ilin înscrie cel de al treilea 
punct pentru echipa Uniunii 
Sovietice.

Pînă la fluierul final, partida s* 
dispută în nota de superioritatea 
echipei Uniunii Sovietice, canei 
cîștigă întrecerea: cu scorul daj 
3—2. Întâlnirea s-a desfășurat 
tr-o notă de perfectă sportivitate.;

de 23 August
bulgar va sărbători ziua eliberă
rii sale.

Aceste întreceri vor contribui la 
strîngerea legăturilor de prietenie 
dintre tinerii celor două țări, care 
merg împreună pe drumul con- 
strurii socialismului.

Echipa de box 
a Bucureștiulm 

a plecat in Austria
Boxerii bucureșteni care vor 

susține două întîtai.ri în Austria, 
la Viena și Salzburg, au 
părăsit Capitala în diminea
ța zilei de duminică. Din 
lot fac parte: maeștrii spor
tului Fr. Ambruș, Toma 
Constantin și Eugen Furesz, 
precum și Toma Ilie,, Gh. Ne
grea, D. Adam, Petre Popescu 
și alții.

Echipa Capitalei va susțină 
prima întâlnire, miercuri 24 au
gust la Viena.

mak s-a clasat pe locul patru); 200 
m. plat: Banhalml (R.P.U.) 21,5 sec.,: 
Csany (R.P.U.) 21,5; prăjină: Suttinenl 
(Finlanda) 4,20 m.; 5000 m.; lharos 
(R.P.U.) 13:57,6; Szabo (R.P.U.) 13:59,2, 
Beres (R.P.U.) 14:00,1, Kovacs (R.P.U.) 
14:00,1; 400 m.: Adamik (R.P.U.) 48,6 
sec.; HO m. garduri: Parker (Anglia): 
14,4 sec.; greutate: Mihalfi (R.P.U.) 
15,62 m.; înălțime: Bodo (R.P.U.) 
1,98 m. (record); 800 m.: Szentgali 
(R.P.U.) 1:50,4 (al 8-lea clasat a aler
gat 1:52,6); lungime: Folldesl (R.P.U) 
7,56 m.; Ihlenfeld (R.D.G.) 7,51 m. 
(record); 3000 m. obstacole: Rozsnoyi 
(R.P.U.) 8:49,6. (Oficialii au măsurat
greșit distanța șl din această cauzal 
atleții au parcurs cu 40 m. mal 
mult). Pe locul al doilea s-a clasat 
Larssen (Norvegia) eu 8:51,0. FEMEI: 
100 m. Neszmely (R.P.U.) șl Leone 
(Italia) 11,8. Greutate: Feher (R.P.U.) 
14,02 m. Lungime: Gyarmatl (R.P.U.) 
5,80 m. 80 m. garduri: Kohler (R.D.G.) 
10,9 Gyarmatl (R.P.U.) 11,2 Creppt

•lia) 11,4 800 m. Donath (R.D.G), 
2:09,4, 200 m. Leone (Italia) 24,6.
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