
PROLtiTAKI 0IN FUAIE lf¥K.iUC, um i t’vnt

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT OE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
$1 AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

ANUL XI, Nr. 2685 ★ Luni 5 septembrie 1955 ir 4 pagini 25 bani

O grandioasă demonstrafie a
Mitingul aerian de la

aviafiei R. P. R.
Băneasa

0 victorie de mare prestigiu a rugbiștilor romîni

BUCUREȘTI — SWANSEA 19-3 (63)

Soarele își trimitea primele raze 
aurii, vestind începutul unei zile 
pe oare însăși natura o voia o 
adevărată sărbătoare.

Privit din avion, Bucureștiul 
părea un oraș a cărui populație 

se îndrepta ca un uriaș fluviu 
multicolor într-o singură direcție: 
aeroportul Băneasa...

E prima duminică de septem
brie — Ziua Aviației Republicii 
Populare Romîne. In tribună iau 
loc conducătorii partidului și gu
vernului, membrii misiunilor di
plomatice, oameni ai muncii și 
reprezentanți ai forțelor armate 
din tara noastră. Pe aeroport, sute 
de mii de cetățcn . ăr'ați și fe
mei, tineri și vîrstnici, așteaptă 
cu nerăbdare semnaiu; de înce
pere a grandioasei demonstrații 
a forțelor noastre aeriene milita
re, civile și sportive.

Ora 10. Douăzeci de salve de 
artilerie vestesc începutul de
monstrației. Toate privirile sînt 
ațintite pe orizont. In difuzoare 
răsună vocea crainicului: Mitin
gul aerian a început!

Peste freamătul mulțimii se aș
terne zgomotul motoarelor pri
mei fomatii de avioane-port dra
pel. In urma lor se profilează 
pe cer o imensă stea în 5 
colturi, formată de 20 de avioane
I.A.R.  După ele, 39 de avioane 
înscriu într-o aliniere perfectă cu- 
vîntul PACE — simbol al năzuin
țelor poporului nostru muncitor, 
— în timp ce pe aeroport izbuc
nesc ropote de ajflauze. Cîteva 
secunde mai tîrziu, deasupra ae
roportului apare silueta elegantă 
a unui avion I.A.K. 11 — care 
brodează pe ce^'adevărate mo
tive artistice. Pilotul Octavian 
Băcanu, decorat cji-< Ordinul 
Muncii, execută la mică Înălțime 
acrobații din cele mai îndrăznețe. 
Spectatorii l-au putut urmări cu 
ușurință, datorită celor două fu
rnizoare adaptate la vîrfurile ari
pilor, care au trasat în aer, cu 
fum alb, întreaga evoluție a apa
ratului. Apoi, de la 600 m. înălți
me, 20 de avioane IA.R. execută 
o spirală strînsă, sub formă de 
opturi, coborînd pînă deasupra 
spectatorilor, într-o ordine per
fectă.

Cu mult interes sînt urmărite 
acum evoluțiile planoarelor de 
performantă. La verticala aero
dromului se găsesc piloții Mihail 
Iliescu și Gheorghe Gîlcă, pe 
două planoare „Lunak". Siluetele 
grațioase ale celor două planoare 
se înscriu în acrobații de mare 
virtuozitate. Bucle Nesterov, răs
turnări pe aripă, spirale, zboruri 
pe spate, se succed într-un ritm 
amețitor, încît aproape nu-ți vine 
să crezi ță ceie două apara e 
nu au motoare.

Ne-am uitat o clipă la spectato
rii din jurul nostru și, la cei ti
neri, am deslușit — dincolo de 
admirație și curiozitate — dorința 
de a fi mai aproape de cei care 
zboară, dorința de a cunoaște și 
stăpîni păsări măiestre ca cele 
două planoare care tocmai veneau 
la aterizare. Dar cei de față n-au 
fost încîntați numai de acroba
țiile lui Iliescu și Gîlcă, ci și de 
apariția unei lormatii de 6 pla
noare, dintre care primele 3, de 
tip I.S. 3, sînt o splendidă reali
zare a tehnicienilor și construc
torilor din aeronautica noastră.

Sub comanda pilotului C. Ma- 
nolache, un grup de 5 avioane 
de tip I.A.R. — o altă realizare 
a constructorilor din aviația
R.P.R. — stîrnesc admirația spec
tatorilor. Avioanele execută un 
carusel aerian, cu acrobații în 
formație strînsă, demonstrînd fru
moasele lor calități ca și măies

tria piloților care, cu toată di
ficultatea evoluțiilor, au păstrat 
tot timpul o perfectă aliniere în 
fir indian.

In timp ce caruselul aerian se 
pierde în zare, starterul trimite pe 
pista de decolare un avion Bucker 
de înaltă acrobație pilotat de Ște
fan Calotă. La prima vedere, nu 
știi ce să crezi despre acest avion 
mic, cu un singur loc. Dar, în 
cîteva secunde s-a și ridicat la

...trec avioanele reactive — cea mai înaltă expresie a tehnicii 
aviafiei moderne

200 de m., ca și cînd ar vrea să 
se înfigă undeva sus, sus de tot, 
în bolta cerului. Apoi se răs
toarnă pe o aripă, prăbușindu-se 
parcă spre pămînt, ca‘ o pasăre 
rănită. Dar emoția a trecut, pen
tru că avionul s-a și înscris în
tr-o nouă acrobație: tonou lent 
în urcare.

Ce să admiri mai întîi ? Ele
ganța buclei lui Nesterov, nodul 
de Savoia, tonoul rapid la mică 
înălțime, Immelmann-ul sau răs
turnările care îți taie respirația ?

Din bogatul program al mitin
gului publicul a apreciat vînă- 
toarea *de baloane, . executată de 
tinere aviatoare, acrobațiile de 
înaltă clasă ale pilotului Octa- 
vfa,n Băcanu, pe alt avion Bucker, 
cînd deodată pe aeroport cad ne
numărate parașute.

Nu! Nu e o încurcătură în 
program. Nu sînt parașutiștii. Au 
fost lansate parașute mici, pur- 
tînd saci cu medicamente.

'frece aviația utilitară, care face 
o reușită demonstrație practică 
de protejare a culturilor, pulve- 
rizînd lichide și prafuri insec
ticide.

Din nou se vorbește desDre 
Constantin Manolache. El prezin
tă în zbor un nou avion de sport, 
conceput și construit în R.P.R.

Ca la orice spectacol, ar tre
bui să urmeze o pauză. Și chiar 
așa s-ar părea că este fiindcă 
acum toate privirile sînt îndrep
tate în jos, pe teren. Dar din 4 
colțuri ale aeroportului se ridică 
ușor nenumărate aerpmodele, pla
noare, cu motor de cauciuc, cu 
zbor captiv, de toate tipurile și 
dimensiunile.

Este aviația celor mici, a celor 
care mîine vor veni să-i întrea
că pe cei ce-au zburat astăzi cu 
atîta măiestrie.

Dacă ne-am fi găsit în studiou
rile posturilor de radio, am fi 
avut o clipă impresia că tehni
cienii înregistrează un zgomot de 
tunet în plină furtună. Insă zgo
motul care se aude acum în difu
zoare este produs de un a- 
vion reactiv, pilotat de Lazăir 
Nicolae, decorat cu Steaua R.P.R. 
Ca o pasăre semeață, avio
nul își plimbă prin fata tribu
nelor silueta argintie. Apoi, ae

rodromul se umple de tunetul nă- 
praznic al mptorului care, cu o 
forță uriașă, împinge avionul spre 
înălțimile alpăstre.

Avionul .reactiv, această înaltă 
cuatrire a științei și tehnicii ae- 

‘'ronautjce moderne, trece ca un 
fulger de oțel pe deasupra mul
țimii entuziaste.

A înteput parada militară...
Individual, în forma'ii de două 

și trei, avioanele reactive execută 
pe rînd cea mai înaltă gamă de 
acrobații, pierzîndu-se într-o cli
pă în înaltul cerului, pentru a 
reveni cu viteză de bolid în zbor 
pe spate, înscriindu-se în uimi

toare evoluții acrobatice.
A fost o parte a programului 

care a umplut de mîndrie inimile 
sutelor de mii de spectatori, care 
au admirat măiestria fără sea
măn a șoimilor apărători ai pa
triei.

Pe Jondul albastru al cerului 
înfloresc parașute multicolore, 
care se leagănă în adierea ușoa
ră a vîntului. Șaptezprezece pa- 
rașutiști s-au lansat în cădere 
liberă, deschizînd parașutele cu 
întîrziere, în aclamațiile entuzias
te ale publicului. Dar, deasupra 
florilor multicolore suspendate pe 
cer a răsărit acum o adevăr ră 
...grădină. Din zece mari avioane 
de transport a sărit o masă de 
parașutiști, scăldînd albastrul ce
rului în feeria culorilor minunate 
ale parașutelor lor.

Așa s-a încheiat grandioasa 
demonstrație a aviației noastre 
civile, militare și sportive.

A fost un spectacol pe care 
nimeni din cei prezenți ieri pe 
aeroportul Băneasa nu-t va uita... 
pînă la mitingul viitor.

ION POPA
BARBU MARICA

Rugbiul romînesc a cucerit sîm- 
bătă după-amiază în orașul 
Swansea din Anglia un nou și 
prețios galon al valorii sale in
ternaționale : selecționata Bucu- 
reștiului a dispus de redutabila 
formație locală Swansea cu 19-3 
(6-3).

Obtinînd pe stadionul din 
Swansea o victorie categorică, în 
fata unei formații care se bucu
ră de o frumoasă tradiție și de 
un strălucit renume mondial, e- 
chipa Bucureștiului a demonstrat 
încă odată și în mod convingător 
clasa rugbiului practicat la noi, 
dovedind totodată că, în prezent 
echipele noastre de rugbi pot lup
ta de la egal, cu cele mai puter
nice formații din Anglia și 
Franța.

Faptul că un cunoscător în ale 
rugbiului cum este LEWIS JON- 
NEȘ, președintele clubului SWAN
SEA a declarat după meci că 
„romînii au arătat unele noutăți 
care merită să fie însușite și de 
jucătorii englezi, chiar din sezo
nul viitor", este o garanție în 
plus, a afirmării rugbiului nos

tru pe plan mondial.
Ziarul „EVENING POST", 

care a apărut îndată după joc, 
și-a intitulat comentariul astfel : 
„ÎNAINTAREA ROMINILOR A 
DESTRĂMAT ECHIPA SWAN
SEA".

Iată acum amănunte în legătu
ră cu desfășurarea meciului,

LUPTA PENTRU INIȚIATIVA

Cunoscînd puterea excepțională 
de luptă a echipei noastre, jucă
torii formației Swansea încep jo
cul într-o alură foarte vie, cău- 
tînd să-și imprime sistemul lor 
de joc și, mai ales, să deschidă 
scorul din primele minute. Bucu- 
reștenii nu se lasă surprinzi și, 
după ce se apără cu o dîrzenie 
deosebită, reușesc să stopeze e- 
lanul adversarilor, pentru ca a- 
poi să treacă la contraatacuri din 
ce în ce mai periculoase. Jocul 
deschis al formației bueureștenc 
se pare că nu convine gazdelor 
care prezintă. o linie de 3/4 al
cătuită de execelenți placheuri 
astfel că atacurile acestui com
partiment sînt cu regularitate o- 
prite. In fața echilibrului evident 
dintre cele două linii de 3/4, 
soarta meciului urma să fie de
cisă de pachetul de înaintași. Pînă 
la lămurirea acestei situații de 
ordin tactic, scorul este deschis 
de Al. Penciu, în min. 10 prin 
transformarea unei lovituri de 

pedeapsă: 3-0 pentru București. 
In minutul 25, fundașul Prasser 
egalează scorul transformînd la 
rîndul său o lovitură de pedeap
să în favoarea echipei Swansea: 
3-3.

Balanța nu a înclinat încă de 
partea vreunei echipe. Jocul se 
menține încă echilibrat: în mar
gine baloanele sînt împărțite în
tre înaintașii ambelor formații, 
iar la grămadă englezii ne sînt 

superiori prin aceea că scot mai 
multe mingi. Totuși romînii a- 

tacă cu promptitudine pe fiecare 
balon cîștigat de adversari și ani
hilează diin fașe orice încerca
re de atac, reușind uneori chiar 
să obțină baloane de la adver

0 strălucită victorie a fotbaliștilor sovietici
DINAMO MOSCOVA-F. C. MILANO 4-1 (0-1)
ROMA, 4 (Radio).—Revanșa me

ciului dintre echipa sovietică de fot
bal Dinamo Moscova și forma
ția italiană F.C. Milano, campioană 
pe anul 1955, s-a desfășurat azi la 

Milano, pe stadionul San Siro. 
Atrași de renumele echipei sovie
tice cît și de faptul că întîlnirea 
de azi conta ca revanșă la meciul 
disputat în luna iulie a acestui an 

la Moscova (cînd echipa italiană a 
învins cu 4-2), 80.000’spectatori au 
umplut pînă la refuz tribunele sta
dionului San Siro. întîlnirea a re
venit de data aceasta echipei Di
namo care a învins cu 4-1 (0-1).

Jocul a început în nota de su
perioritate a echipei F. C. Milano, 
care păstrează o ușoară inițiativă 
în primele 25 minute. In acest 
timp, de altfel, gazdele înscriu prin 
Nordhal care realizează golul Ia 
capătul unei acțiuni personale

sari. Scorul reprizei este stabilit 
în minutul 35 de către Dumitru: 
Ionescu, care transformă o lovi
tură de pedeapsă: 6-3 pentru:
București.

40 DE MINUTE DE JOC LA 
DISCREȚIA ECHIPEI BUCU

REȘTIULUI

Repriza a doua a cunoscut des
fășurarea puterii de luptă a e- 
chipei noastre, care joacă din ce' 
în ce mai bine, depășindu-și net/ 
adversarul. In primele minute ale 
reprizei, A. Marinache înscrie 
și Al. Penciu transformă: 11-31 
pentru București. Nu mult după: 

aceea un alt înaintaș, Stan Lu
rie, marchează încă trei puncte, 
transformarea fiind ratată; 14-3 
pentru București. Cu 3 minute 
înainte de terminarea jocului Vio
rel Moraru, care a fost cel mai 
bun jucător de pe teren. înscrie 
încă o încercare pe care Titi lo- 
nescu o transformă: 19-3 pentru 
București.

După joc rugbiștii romini au 
fost obiectul unei vii manifesta
ții de simpatie din partea miilor 
de spectatori prezent) la meci. 
Rugbiștii romîni au fos' nur și 
simplu, îmbrățișați de public.

„îmi pare foarte bine că spec
tatorii au aplaudat jocui dum
neavoastră, a declarat președintele 
clubului Swansea, dl. I ew:s Jon- 
nes. Chiar eu care am ținut scorul 

cu o precizie matematică, mărtu
risesc că am fost surprins de pro
porțiile sale. Membrii de onoare 
ai clubului nostru au fost impre
sionați de viteza de execuție a 
rominilor".

Arbitrul englez A. G. Croster, 
care a condus partida, a decla
rat : „Sînt foarte impresionat de 
Înaintașii romîni care sînt foarte 
solizi, rapizi și joacă foarte bine 
în margine ca și în cîmp. Aștept 
cu interes nespus meciul de la 
Cardiff, tocmai fiindcă cunosc 
valoarea înaintașilor acestei e- 
chipe".

Selecționata Bucureștiului a a- 
vut următoarea alcătuire: Pen
ciu, Dobre, Kramer, Hie Ion. Chi- 
riac, Dumitru Ionescu, Veluda, 
Picu, Emil Dumitrescu, Moraru, 
Marinache, Mladin, Pîrcălăbescu, 
lordăchescu, Luric.

S-au remarcat : Moraru, Penciu. 
Luric, D. Ionescu, Pîrcălăbescu, 
Marinache și Mladin.

(min. 24). Din acest moment însă 
inițiativa trece total de partea echi
pei dinamoviste, care timp de 65 
minute domină autoritar, fiind per
manent în terenul advers. Dinamo 
și-a manifestat superioritatea prin- 
tr-un perfect control al balonului, 
printr-o excelentă condiție fizică și 
prin spectaculoasele sale acțiuni', 
realizate în plină viteză. Prima re
priză s-a încheiat cu scorul de 1-0 
în favoarea echipei F.C. Milano. 
In cea de a doua repriză însă dî- 
namoviștii înscriu de patru ori prin 
Mamedov (min. 48, 61, 64, 70), 
care a jucat excepțional. De re
marcat că scorul putea fi mai mare 
dacă atacantii oaspeților nu ar fi 

ratat și alte ocazii favorabile. Ra
portul de cornere: 15-5 pentru Di
namo. A arbitrat austriacul Franz 

Grill. La 8 septembrie Dinamo joacă 
la Florența.



Gheorffhe Cociuban (Dinamo) și Gabriela Mangesius (Progresul)
câștigători ai campionatului

BRĂILA 4 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Campionatul de 
mare fond pe Dunăre la natație 
s-a disputat pe distanta Brăila- 
Galati- Timpul prielnic și exce
lenta comportare a concurenților 
au făcut ca întrecerea să cores
pundă integral. De altfel, tim
purile înregistrate sînt cele mai 
bune din istoria acestei competiții.

In întrecerea masculină — dis
putată ne 21,500 km. — victoria 
a revenit înotătorului dinamovist 
Gh. Cociuban care a dominat cu 
autoritate cursa. El a avut avan
taj chiar de la plecare, avantaj 
pe care și l-a mărit necontenit, ast
fel că la sosire a terminat cu 
aproape 200 m. avans asupra ce
lorlalți concurenți. Pentru locu
rile următoare lupta a fost mult 
mai echilibrată, dînd, pînă la urmă, 
cîștig (le cauză lui Eugen Csor- 
das (Dinamo).

Și în competiția feminină — al 
cărui traseu a măsurat 11 km.. — 
cîștigătoarea. Gabriela Mangesius, 
s-a „desprins" chiar din plecare și 
găsind repede „firul" apei și-a 
impus superioritatea. De altfel, 
cursa a dovedit superioritatea re
prezentantelor asociației Progre
sul, care au ocupat primele trei 
Jocuri în clasament. De remarcat 
că atît Gabriela Mangesius, cît

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE HANDBAL
ȘTIINȚA IAȘI — ȘTIINȚA 

TIMIȘOARA 11—7 (4—2)
Cele 18 goluri ale întîlnirii au 

fost marcate de: Lindenbach (2); 
St. Hurubeanu (2), Navrotescu 
(2), Țipea (3), Papalicef și Szasz 
pentru gazde; Vlad (din 13 ra.), 
Vișoiu (din 13 m.), Jude, Gliga 
(2), Lache (2) pentru timișoreni. 

Jucătorul Navrotescu a fost elimi
nat din joc pentru lovirea inten
ționată a adversarului.

C.C.A  — VOINȚA SIBIU
5—6 (5—3)

Jocul s-a încheiat cu victoria 
meritată, deși surprinzătoare a 
sibienilor Au marcat : Sauer (2), 
Thelman Lingner și Bota pentru 
C.C.A. : Otto (2). Bretz (2), Roth 
și Kremer pentru Voința. La sco
rul de 5—4 C.C.A. a ratat o lo
vitură de la 13 m. prin Bulgaro. 
FL. ROSIE CISNĂDIE — DINA
MO ORAȘUL STALIN 3—4 (3—0)

Meci aprig disputat. Deși au 
condus cu 3—0. localnicii lipsiți 
de o pregătire fizică corespunză
toare au cedat pasul în repriza

Asociația Metalul a cîșthțat Spartachiada sindicală 
la atletism

Pe stadionul Republicii din Ca
pitală s-au desfășurat sîmbătă și 
duminică întrecerile finale ale 
Spartachiadei sindicale de atletism 
pe anul 1955, la care au participat 
peste 400 de atleți și atlete repre- 
zentînd cele 10 asociații sportive 
sindicale.

Arătînd o perfectă omogenitate 
și o remarcabilă putere de luptă 
atleții și atletele asociației. Me-, 
talul au reușit frumoasa perfor
manță de a se clasa cu echipa 
lor pe primul loc, cîștigînd Spar- 
tachiada sindicală de atletism pe 
anul 1955.

Iată rezultatele înregistrate la 
fiecare probă în parte : BĂRBAȚI : 
100 m.: L. Marks (L) 11,2; Șt. 
Prisiceanu (C) 11,2; 200 m.: L. 
Marks (L) 22,1 ; Șt. Prisiceanu 
(C) 22 5; 400 m.: Tr. Sudrigean 
(S) 50,3; I Boitoș (R) 50,4;
800 m. : A. Palade-Ursu (S)
1:53,6 ; F. Moscovici (P) 1:54,6;
l. 500 ni. : F. Moscovici (P) 4:03,4;
5.000 m.: C. Dinu (M) 15:04,8; 
10020 m.: N. Nicu (M) 32:34,6; 
M. Babaraica (R) 33:12,8; 110
m. g.: Gh. Stănel (L) 15,2;
(în afară de concurs I. Opriș a 
alergat 14,6) ; 400 m. g.: Gh. Ste- 
riade (R) 54,6; Gh. Stănel (L) 
54,6; 3.000 m. obstacole: I. Pri- 
con (P) 9:32,2; I. David (L) 
9:46 2; lungime: Tr. Chitul (S) 
7,05; C. Barta (FI. r.) 6,86; 1. 
Ecu (R) 6.52; triplu : Tr. Chitul 
(S) 14,15; C. Barta (FI. r.) 13.91;

înăFime: I. Kna’er (M) 192;
C. Dumitrescu fP) 1.80.; prăjină : 
Z. Dragomir fS) 4,00; M. Dumi
trescu (L) 3.90; greutate : C. 
Creta (S) 14.13; I. Heller (C) 
13.34: disc: S. Stirbu (S) 41,11: 
St. Lișca (C) 40,69; suliță: M. 
Bocicai (M) 54,81 ; C. Crețu (S) 
53,72; ciocan: C. Dumitru (L) 
.56,22: V. Albu (S) 45,71; 4X100 
m.: Recolta (I. Steriade, I. Boî- 
toș, Gh. Steriade, P. Piescu) 43,9; 
8 + 4 + 2+100 m: Știința (Ursu, 

Sudrigeaai, Gagiu, Scuster 3:19,0;

de mare fond la natație
șî Hanelore Krauș, clasată pe 
locul doi, au înotat bras. Iată re
zultatele :

MASCULIN: 1. Gh. Cociuban
(Dinamo) 2h. 18 min. 54 sec. 2;
2. Eug. Csordas (Dinamo) 2 h, 
22 min. 30 sec.; 3. Ștefan Patalo 
(Voința) 2 h. 22 min. 55 sec. 2;
4. I. Pitariu (Loc) ; 5. I. Contor 
(FI. roșie) ; 6. D. Rădulescu
(Știința) ; 7. Gh. Pop (Din.) ; 8. 
P. Helfi (Din.) ; 9. Ov. lonescu 
(FI. roșie) ; 10. A. Degel (Loc.). 
Pe asociații : 1. DINAMO 30
puncte: 2. Flamura roșie 62
puncte; 3. Voința 75 puncte; 4. 
Locomotiva 92 puncte; 5. Me
talul 123 puncte.

FEMININ: 1. Gabriela Mange
sius (Progresul) 1 h. 7 min. 50 
sec.; 2. Hanelore Kraus (Progre
sul) 1 h. 9 min. 22 sec.; 3. Eva 
Vass (Progresul) 1 h. 9 min 30 
sec.; 4. Luisa Ligner (Constr.); 
5 Ileana Petrescu (Constr.) ; 6. 
Lia Căpșuneanu (Constr.) ; 7. 
Erika Henteș (Constr.) ; 8. Elena 
Movilă (Metalul) ; 9. Renate

Kofscli (Voința); 10. Ecaterina 
Tobescu (Loc ). Pe asociații : I. 
PROGRESUL 6 puncte; 2. Con
structorul 15 puncte; 3. Voința 
35 puncte; 4. Locomotiva 43
puncte.

GH. NICOLAESCU

secundă, fiind întrecuți la limită. 
Au înscris : Marcu, Kapp și Nedel 
(FI. roșie), Tecușan, Donca, Mar
tini și Zahari pentru dinamoviști. 
METALUL TIMIȘOARA — ME

TALUL REȘIȚA 8—5 (5—2) 
Joc frumos încheiat cu victoria 

meritată a gazdelor. Au înscris: 
Zavadski (2), Gunesch (2), Bon- 
ferdt (din 13 m), Ehrenreich, 
Miiller și Walzer Dentru timișo
reni, Weselak (3), Szabo și Joch- 
man pentru reșîțenf.
FLACARA PLOEȘTI — DINAMO 

8 BUCUREȘTI 5—9 (2—5)
FL. ROȘIE J1MBOLIA — ȘTIIN

ȚA I. C. F. 13—9 (5—5)
CATEGORIA A FEMININ

FI. roșie Sibiu — Avîntul Cod- 
lea 2—2 (1—1).

Progresul Orașul Stalin — FL 
roșie Buhuși 9—4 (5—3).

Știința I.CF. — FI. roșie Con
stanța 11—0 (6—0).

Metalul Reșița — Știința Ti
mișoara 1—6 (0—3).

Progresul Tg. Mureș — Știința 
Invățamînt Buc. 3—3 (1—3).

FEMEI : 100 m.: Silvia Băltăgescu 
(M) 12,9; Paula Bucur (FI. r.) 
13,4; 200 m.: Aranka Lipoczi
(FI. r) 26.7; Georgeta Mogoș 
(M) 27.2; 800 m.: Georgeta Mo
goș (M) 2:20,6; Valeria Tălmă- 
ceanu (FI. r.) 2:21,8; 80 m. g." 
Ana Șerban (S) 11,6; Silvia Băl
tăgescu (M) 12.6; lungime: An
gela Pietraru (M) 5,17; Leontina 
Holhoș (S) 5,08; înălțime: Iutta 
Haffer (S) 1,45; Niculina Barbu 
(FI. r.) 1,42; greutate: Melaniă
Velicu (FI. r.) 13,27; Alexan
drina Tănase (P) 12,23; disc:
Melania Velicu (FI. r.) 36,88;
Geta Georgescu (P) 34,70: su
liță: Ilona Mikloș (L) 38 93;
Alexandra Tănase (P) 38,44;
4x100 tn.: Flamura roșie (Gizela
Poster, Aranka Lipoczi, Maria 
Domecoș, Paula Bucur) 50,3. In 
același concurs au fost organizate 

..și întreceri pentru atletele și at
leții neclasificați. Iată rezultatele 
obținute de aceștia : FEMEI :
100 m.: Clara Gazdag (L) 14.0; 
500 m. cros: Ana Vanciu IS) 
1:23,5; lungime: E. Balogh IM) 
4,83; înălțime: Eug. Borza (M) 
1,30; Nat. Tăleanu (R) 1,30;
greutate: Luiza Marcus (R) 9,55; 
grenadă: Felicia Mihăilă (FI.)
38,16; BĂRBAȚI: 100 m.: V. 
Turjanschi (L) 11,8; 1.000 m.
cros: Ad. Szabo (M) 2:44,2; lun
gime : Marin Anton (R) 6,44; B. 
Fischer (P) 6,18; înălțime: St. 
lonescu (Fl. r.) 1,70; G. Bock
(S) 1,70; greutate: O. Fischer
(P) 12.61 ; grenadă: I. Stănoiu
IR) 63,15; P. Sulea (FI. r.) 
61,55.

Clasamentul general al întrece
rilor linale ale Spartachiadei sin
dicale de atletism pe anul 1955 
are următoarea înfățișare: 1. Me
talul 163 p.; 2. Știința 167; 3. 
Locomotiva 183; 4. Recolta 198;
5. Progresul 203,5; 6. Flamura 
Toșie 205 5; 7. Constructorul 253; 
8. Flacăra 316; 9. Minerul 382; 
10. Avîntul 396.

Trăgătorii rooiîni așteaptă cu încredere 
Campionatele Europene

București, 4 sep
tembrie 1955...

In timp ce auto
busele și tramva
iele sau pietonii 
Se îndreaptă în șir 
nesfîrșit spre aero
portul Băneasa — 
locul desfășurării 

marelui miting aviatic, — un sin
gur autobus își continuă drumul 
liniștit spre „ținta" sa... poligo
nul Tunari. In el stat prezenți 
majoritatea trăgătorilor din lotul 
țării noastre care merg, chiar și 
în această zi, să-și mai adauge 
cîte ceva în „bagajul" lor de pre
gătire. Deși pe fețe li se citește 
dorința de a asista la marea săr
bătoare a aviației, totuși ei n-au 
timp să urmărească măiestria în- 
cercaților aviatori. Ei merg mai 
departe spre modernul poligon 
Tunari, situat în mijlocul pădurii 
Băneasa. Acolo se vor desfășura 
Campionatele Europene de Tir, 
iar principalii ,,actori", cei pe 

care va trebui să-i admirăm și 
să-i aplaudăm pentru iscusința 
lor, vor fi chiar cel care astăzi 
au trecut în goana mașinii pe lin
gă aeroport.

De altfel, mitingul aviatic nu a 
fost primul lucru plăcut la care 
au renunțat trăgătorii echipelor 
noastre reprezentative. De multe 
luni, fiecare minut liber din via
ța acestor oameni a fost folosit 
pentru ridicarea măiestriei lor 
sportive. Timpul a fost atît de 
scurt și munca de pregătire pen
tru primul campionat în care țara 
noastră poate fi reprezentată cu 
echipe complete în toate probele, 
a fost atît de mare, îneît nici cea 
mai mică întrerupere nu este în
găduită. Trăgătorii, aproape fără 
excepție, au înțeles acest liicru și

A început returul 
campionatului republican 

de tenis de masă pe echipe
In prima etapă a returului cam

pionatului categoriei A la tenis de 
masă s-au înregistrat următoarele 
rezultate :

Echipe femei : Flamura roșie 
Constanța — Dinamo IX Bucu
rești 1-3; Irina Schreiber-Renate 
Schultz 3-1 (21-19, 21-18, 8-21,
21-14); Cornelia Pavel-Tira Catri- 
nel 0-3 (14,12,14); Irina Schreiber- 
Cornelia Pavel «= Tira Catrinel- 
Renate Schultz 0-3 (18, 16, 4); 
Irina Schreiber-Tira Catrinel 0-3 
(18. 11, 16). Progresul București— 
Progresul Timișoara 3-0 (Ella 
Zeller-Sonia Marcovici 3-0 (17, 13, 
9); Anita Babichian-Dita Merkler 
3-1 (21-15, 21-13, 12-21, 21-11);
Elia Zeller-Anita Babichian = Dita 
Merkler-Sonia Marcovici 3-0 (17, 
10, 11).

In întrecerile echipelor mascu
line rezullatele sînt următoarele: 
Progresul Satu Mare — Construc
torul București 3-5. De menționat 
sînt victoriile lui Bodi asupra lui 
Mircea Popescu și Pesch și a lui 
Lecker asupra lui Mircea Popescu. 
ILecker Mircea Popescu 3-1; Je- 
ney-Pesch 0-3; Bodi-Botner 0-3; 
l.ecker-Pesch 0-3; Bodi-Mircea Po
pescu 3-1; Jeney-Botner 0-3; Bodi- 
Pesch 3-2; Lecker-Botner 1-3. 
Progresul Cluj—Progresul Bucu
rești 5-3 (Gavrilescu-Weinberg 3-0 
(9, 7, 9); Cobirzan Harasztosi 0-3 
(15, 16, 9); Paneth-Negrear.u 3-0 
(18, 12, 22); Gavrilescu-Harasz- 
losi 2-3 (21-17, 11-21, 21-17, 14-21, 
23-25); Paneth-Weinberg 3-1 (21-13, 
21-13, 18-21, 21-8); Cobîrzan-Ne- 
greanu 0-3 (13, 13, 15); Paneth-Ha- 
rasztosi 3-1 (21-14, 21 19, 18-21, 
21-9); Gavrilescu-Negreanu 3-0 
(13, 16, 18). Metalul Reșița — 

Fl. roșie Timișoara 4-5. Flamura 
roșie București—Dinamo IX Bucu
rești 5-1. De remarcat frumoasa 
comportare a tînărului Șîrlincan 
(Dinamo IX) care a opus o dîrză 
rezistență atît lui Reiter cît și lui 
Gantner, (Reiter-Șirlincan 3-2 
(21-13, 11-21, 21-14 19-21, 21-17); 
Stan Ilie — J. Garabedian 1—3 
(21-14, 17-21, 15-21, 20-22); Gant- 
ner-Ploscaru 3-0 (7, 11, 14); Rei- 
ter-J. Garabedian 3-0 (13, 13, 17); 
Gantner-Șirlincan 3-1 (21-14,
15-21, 21-14, 21-19); Stan llie-
Ploscaru 3-2 (21-13, 16 21, 21-19, 
13-21, 22-20). 

au muncit cu pasiune și abnega
ție demnă de toată lauda. Și, fi
rește, roadele n-au întîrziat să a- 
pară. Ei au cules frumoase roade 
în cele două meciuri internaționale 
din această vară, iar acum sînt 
gata să le strîngă, desigur,... pe 
cele mai „coapte".

Dar, luîndu-ne cu vorba am ui
tat să-i urmărim în muncă pe cei 
cărora le-am dedicat aceste cîteva 
rînduri. Trăgătorii loțului R.P.R. 
au ajuns, în poligon, și-au îmbră
cat de acum hainele greie — care 
e drept sint singurele care le a- 
slgură stabilitatea necesară, dar 
care în schimb se dovedesc 
exagerat de groase pentru cani
cula de afară — și și-au luat în 
primire locurile de tragere. Sînt 
îăspîndiți peste tot. In poligonul 
de calibru redus, în cel de cali
bru mare, pe ștandurile pistol li
ber sau pe cel de talere, la fiecare 
pas îi întîlnești și ii poți urmări 
cu cîtă dîrzenie muncesc. Astăzi 
nu este vorba de un antrenament 
de mare intensitate sau de ore de 
străduință pentru însușirea ele
mentelor tehnice. Această perioa
dă a trecut de mult, iar acum — 
în preajma concursului — trăgă
torii urmăresc să-și mențină sta
diul de pregătire și să-și pună în 
valoare ceea ce au acumulat pînă 
acum.

La poligonul de calibru redus 
este activitatea cea mai febrilă. 
Aproape toate paturile de tragere 
sînt ocupate. Se antrenează lao
laltă seniorii, juniorii și senioarele 
de la armă liberă calibru redus, 
precum și trăgătorii de la pistol 
liber. Alături de maeștrii sportu
lui Petre Cișmigiu, Henri Herșco
vici sau trăgătorul consacrat Con
stantin Antonescu se găsesc mae- 
strele sportului Iudith Moscu, Fe

Au fost desemnați campionii R.P.R. 
la cursele «notocicliste de regularitate și rezistență
Sîmbătă s-au încheiat la Orașul 

Stalin întrecerile motocicliste din 
cadrul finalei campionatului de 
regularitate, rezistență și turism- 
Etapa a Vl-a desfășurată pe rula 
Orașului Stalin-Tîrgu Secuiesc- 
Borna kilometrică 88-Tîrgu Secu- 
iesc-Orașul Stalin a fost una dintre 
cele mai ușoare etape atît prin 
distanța ei scurtă, cît și prin sta
rea traseului în întregime asfaltat. 
De altfel, majoritatea concurenților 
plecați în această ultimă etapă au 
terminat alergarea fără penalizări. 
Din totalul celor 28 de concurenți 
rămași în întreceri, 6 au terminat 
cursa fără penalizări astfel îneît 
circuitul de viteză, probă compli
mentară a campionatului de re
gularitate a fost absolut necesar 
pentru departajarea acestor 6 con
curenți și desemnarea campionului 
R.P.R. pe anul 1955.

Circuitul de viteză organizat tot 
la Orașul Stalin pe traseul clasic 
al întrecerilor de viteză pe circuit 
în acest oraș a dat cîștig de cauză 
lui Ludovic Szabo (Dinamo) care 
prin aceasta a cucerit și titlul de 
campion al țării. Pe echipe victoria 
a revenit formației Voința cu 61.0 
puncte, (V. Stănescu, Gh. Mîndroiu 
și N- Ștefan), care a cucerit titlul 
de campioană a țării. Pe locul II 
s-a clasat echipa Dinamo (V. Va- 
silescu. H. Siztzler si 1. Keresteș). 
Iată acum clasamentul general in
dividual al finalei de campionat: 
1. L. Szabo (Dinamo) zero pena

Campionatul republican de polo pe apă
Sîmbătă și duminică s-au dis

putat în țară cîteva meciuri de 
polo din cadrul campionatului ca
tegoriei A. Iată rezultatele teh
nice înregistrate :
PROGRESUL TG. MUREȘ — 

METALUL CLUJ 11-0 (3-0) 
Forma bună a echipei Progre

sul Tg. Mureș s-a manifestat și în 
jocul disputat în compania meta- 
lurgiștilor clujeni. Progresul s-a 
„mișcat" foaste bine și a înscris 
cele 11 goluri prin Șimon (4), 
Both (2), Fodor (2). Meder, Bor
di și Rigo. S-a remarcat întreaga 
echipă din Tg. Mureș.
CONSTRUCTORUL ORADEA — 
DINAMO BUCUREȘTI 6-8 (4-2)

Pentru prima oară în acest cam
pionat Constructorul a avut o 

licia Iovănescu, Marieta Juverdea- 
nu și juniorii Victor Antonescu, 
Jacqueline Zvonevski, Mircea An
tal, etc. Fiecare trage un număr 
diferit de cartușe și în diverse 
poziții. Cei doi frați Antonescu — 
Constantin și Victor — stau unul 
lîngă celălalt și la fiecare foc se 
asistă reciproc. De asemenea, ma
eștrii sportului H. Herșcovici și P. 
Cișmigiu s-au așezat lîngă cîțiva 
tineri pentru a le da sfaturile ne
cesare. în Timpul antrenamentului. 
Experiența îndelungată a maestru
lui sportului Petre Cișmigiu este 
cît se poate de utilă tînărului 
Mircea Antal care așteaptă con
cursul bine pregătit, însă puțin 
încordat, iar seriozitatea și mo
destia maestrului sportului H. 
Herșcovici, pe lîngă sfaturile pe 
care acesta le dă ori de cîte ori 
este nevoie, sînt de un real folos , 
juniorului Nicolae Dumitrescu.

Pe unul din ștandurile de tale
re, Gavrilă Bumb muncește cu j 
toată sîrguința. Fiecare cartuș în- ; 
seamnă... un taler spart și dacă j 
treaba va merge așa și peste cî
teva zile, valorosul record pe ca
re Bumb l-a stabilit cu ocazia 
meciului cu R.P. Bulgaria, nu va 
mai rezista.

Exemple asemănătoare le oferă 
și antrenamentele de pe celelalte ; 
ștanduri. Peste tot se muncește cu 
încordare, fără ca voia bună, în
crederea și sprijinul reciproc să 
lipsească vreun moment. In acea
stă atmosferă, trăgătorii noștri ' 
fruntași au reușit să-și ridice în 
acest an rezultatele la valoarea 
performanțelor mondiale, și tot a_ 
ceasta atmosferă ne îndreptățește 
să așteptăm la apropiatele Cam
pionate Europene de Tir, o „re
coltă" foarte bogată, cu roade 
dintre cele mai bune.

lizări 185 p. (circuitul de viteză), 
campion al R P.R.; 2. M. Pop (Di
namo) zero penalizări 184 p.; 3. 
M. Cernescu (Dinamo) zero pe
nalizări 162 p.; 4. B. Prvlescu 
(Metalul) zero penalizări 97 p.; : 
5. Gh- Ion (C.C.A.) zero penali
zări 96 p.; 6. Al. Lăzărescu
(C.C.A.) zero penalizări 65 p.; 7-
D. Dumitrache (C.C.A.) 1 penali
zări; 8- V. Szabo (Dinamo) 4 p.;
9 Venera Vasilescu (Dinamo) 13 
p; 10. Gh. Stoleru (Dinamo) 52 
p,; 11. N. Ștefan (Voința) 59 p.; 
12- I. Popa (Dinamo) 71 p.; 13. 
Murgu Șerban (Recolta) 79 p.; 
14. Margareta Unghi (Recolta) 89 
p.; 15. I. Wilms (Dinamo) 104 ; 
p.; 16. Gh. Budacă (Dinamo) 119
p.; 17. S. Benjamin (Voința) 192
p.; 18. A. Romulus (Flacăra) 199
p.; 19. V. Stănescu (Voința) 245
p.; 20. O Baicu (Locomotiva) 299 , 
p.; 21. Gh. Mîndroiu (Voința)
306 p.; 22. L. Gherson (Recolta) i 
331 p.; 23. H. Siztzler (Dinamo) 1 
339 p.; 24. R. Temistocle (Dinamo) . 
432 p.; 25. C. Marinescu (Metalul) 
562 p.; 26. I- Kerestes (Dinamo) 
657 p.; 27. Gh. Moraru (Metalul) , 
673 p.; 28 M. Dănescu + Șt. Lință 
(C.C.A.) 784 p.

Pe locul II s-a clasat echipa Di
namo 998 p. Trebuie să menționăm 
că din cele 16 echipe plecate în 
cursă doar aceste două au rămas 
complete.

G. ȘTEFANESCU

comportare bună și a cedat foarte 
greu dinamoviștilor bucureștent, 
care au fost conduși la pauză. 
Insuficienta pregătire fizică a lo
calnicilor, i-a împiedicat să obțină ' 
victoria. Golurile au fost înscrise ; 
de Hegeș (4), Zahan (2), Cosma 
și Kelemen pentru Dinamo, res- ‘ 
pectiv Andrassi (3), Virag (2) și : 
Szabo pentru Constructorul.
C.C.A. BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 

BUCUREȘTI 8-1 (2-0)
Militarii au obținut o victorie 

clară. Punctele au fost înscrise ele 
Hospodar (2), Nagy (3), Mar- 
chițiu (2) și losim, — respectiv— 
Marinescu.

PROGRESUL TG. MUREȘ—ȘTI
INȚA CLUJ 7-2 (3-0)



Campionatal caiegcwâei B Ia fotbal
Seria I

TIINTA BUCUREȘTI — LOCO
MOTIVA TR. SEVERIN 

2—0 (2—0)

A fost un joc dinamic, în care 
tnbele echipe au avut numeroase 
căzii de a înscrie. Studenții au 
bținut victoria încă din prima 
epriză cînd, Semenescu în min.

și 43 a înscris cele două go- 
uri din 11 m. In partea a doua 

jocului inițiativa a fost de par- 
=a oaspeților care, profitînd de 
otala cădere a jucătorilor de la 
Itiința au dominat cu insistență 
ără a reuși însă să fructifice 
reuna din ocaziile avute. A ar- 
itrat slab Eugen Zaharescu. S-au 
emarcat Mîndru, Semenescu șl 
>ardu de la Știința și Moțica, 
Iuti și Vidan de la Locomotiva.

A. Papaianopol — corespondent

3INAMO 6 BUCUREȘTI — LO
COMOTIVA CRAIOVA 5—0 (0—0)

Continuînd seria victoriilor, Di- 
îamo 6 a întrecut la scor echipa 
Locomotiva din Craiova care nu 
a opus rezistență decît în prima 
■epriză. Locomotiva Craiova s-a 
arătat, în special după pauză, o 
echipă vlăguită, lipsită de dorința 
de a învinge sau cel puțin de a 
avea o comportare cît mai bună, 
locul a început cu atacuri de o 
parte și de cealaltă a terenului șl 
?hiar în min. 3 dinamoviștii ra
tează două ocazii clare prin Firică 
și Radu, pentru ca imediat la 
cealaltă poartă Lazăr (Loc.) să-f 
imite. In repriza secundă Dinamo 
6 presează cu hotărîre și înscrie 
de cinci ori prin Balogh (min. 
53), Voica (min. 58), Balogh 
(min 78), Voica (min. 79) și din 
nou Balogh (min. 83) cel mai fru
mos rol al meciului. S-au remar
cat Pinoșanu, Balogh și Balint 
de la Dinamo 6 și Lazăr de la 
Locomotiva.

M. T.

FLACARA MORENI — METALUL 
UZ. TRACTOARE 2—0 (1—0)

Jocul a fost de un nivel tehnic 
satisfăcător. Golurile au fost în
scris? de Gh. Vasile în min. 23 

șfi 55. S-au evidențiat Mihăescu. 
■Gh. Vasile și Dumitriu de la în
vingători și Iliescu, Wulcăneanti 
și Butnaru de la învinși. A ar
bitrat P. Constandatos (Bucu
rești).

ȘTIINTA CRAIOVA — FL. ROȘIE 
SF. GHEORGHE 1-0 (0-0)

Intîlnirea s-a desfășurat te un 
nivel tehnic modest și cu multe 
durități Singurul punct a fost 
înscris de Lambru (min. 85). Sin
ks (FI. roșie) în min. 20 și 
Briac (Știința) în min. 89 au 
fost eliminați de pe teren pentru 
lovirea adversarului. A arbitrat 
corect Ștefan Tașula.

C. Moțoc — corespondent

PROGRESUL SIBIU — META
LUL BUCUREȘTI 2—1 (1—0)

Gazdele au dominat pînă în 
min. 70. Apoi, oaspeții au avut o 
revenire puternică ratînd ocazii 
clare de gol. Față de lipsa de con

vingere cu care au jucat sibierwi, 
metalurgiștii meritau un meci nul 
sau chiar victoria. Punctele au 
fost înscrise de Cîmpeanu (min. 
32) și Toderici (min. 57), pentru 
Progresul și Costel în min. 85 
pentru Metalul.

Al. Vlădoianu și ȘL Livia. 
corespondenți

CLASAMENTUL
1. Locom. București 13 10 3 0 36: 8 23
2 Metalul Uz. Tractoare

Orașul Stalin 15 8 2 5 23:16 18
3. Progresul Sibiu 15 8 2 5 20:15 18
4. Știința București 14 7 3 4 19:17 17
5. Dinamo 6 Buc. 15 6 4 5 20:15 16
6. Progresul Buc. 14 6 2 6 25:26 14
7. Știința Craiova 15 5 3 7 16:19 13
8. Flacăra Moreni 15 6 1 8 19:23 13
9. Locom. Craiova 15 5 3 7 11:24 13

10. Locom. Tr. Sev. 14 5 2 7 16:20 12
11. Metalul București 14 5 2 7 14:21 12
12. Flamura roșie

Sf. Gheorghe 15 4 2 9 9:19 10
13. Metalul Steagul Rcșu

Orașul Stalin 14 3 3 8 11:16 9

ETAPA VIITOARE
Fî. roșie Sf. Gheorghe-Știința 

București; Flacăra Moreni-Progre- 
sul Sibiu; Locomotiva Craiova-Lo- 
comotiva București; Metalul Bucu- 
rești-Dlnamo 6 București; Metalul 
uz. tractoare Orașul Ștalin-Loco- 
motiva Tr, Severin; Progresul 
Bucureș‘i-Me!aiu! St. roșu Orașul 
Stalin; Știința Craiova stă.

Seria a Il-a
FLACĂRA MEDIAȘ — MINERUL 

LUPENI 5-0 (1-0)
In fața celor 3.000 de specta

tori, gazdele au obținut o meri
tată victorie, în special pentru 
jocul practicat în repriza a Il-a 
cînd au dominat categoric și au 
trecut ușor de apărarea Mineru
lui care a practicat jocul la of
said. Golurile au fost înscrise de 
Filip (min. 11 și 83), Drăgoi 
(min. 75 și 78) și Binder (min. 

60). Arbitrul I Drăghici (Buc.) a 
condus corect următoarele for
mații : FLACARA MEDIAȘ: Du- 
mitran — Luca, Molnar, Szabo — 
Molnar II, Langa — Drăgoi, 
Orosz, Filip, Moldovan, Binder. 
MINERUL LUPENI: Mihalache — 
lacob, Brătilă, C.hindela — Groza, 
Mihai — Nemeș, Pinghert, Nagy, 
lancu, Pop.

C. Biro și /. Tomescu, coresp.
METALUL BAIA MARE — META

LUL REȘIȚA 0—0
Băimărenii au dominat aproape 

tot timpul, iar reșițenii care au fă
cut în general un joc slab, au avut 
totuși o ocazie de a înscrie prin 
Urcan (min. 86), dar acesta a ra
tat o lovitură de la 11 m. Raport 
de cornere: 3—0 pentru Metalul
Baia Mare. Arbitrul M. Goccea 
(Buc.) a condus corect următoarele 
formații: METALUL BAIA MARE: 
Fuleiter — Kovacs, Nohel, Ujvari— 
Opacki, Szabo — Adametz, Silagyi, 
Moldovan, Balogh, Firică. META
LUL REȘIȚA: Zarici — Chiriiă, 
Potoceanu, Munteanu — Husek, 
Apro — Ivancic, Mioc, Urcan, Kol- 
nik, Szeles.

Biro Richter, coresp.
LOCOMOTIVA CLUJ — FLAMU

RA ROȘIE CLUJ 2—0 (0—0) 
Locomotiva a meritat victoria, 

deoarece a dominat mai mult, iar 
alacanții au avut finalitate în ac
țiuni. Flamura roșie a jucat bine 
în cîmp, dar înaintașii nu au tras 
suficient la poartă. Au marcat 
Dobai, (min. 59) și Crecan (min. 
77). In min. 83 Kallo a fost eli
minat din joc.

R. FISCH 
PROGRESUL SATU MARE — 
LOCOMOTIVA ARAD 1-0 (1-4)

Locomotiva a jucat bine obți- 
nînd o victorie surprinzătoare ca 
scor, dar pe deplin meritată. Au 
marcat Petz (2), Stan (2), Ne
gru și Ciundărescu și Candrea 
pentru învinși. Pentru atitudine 
nesportivă au fost eliminați din 
joc Mureșan (Progresul), Negru 
(Locomotiva) și Ferenczi (Pro
gresul).

At. Tătara, coresp.
METALUL 108 — METALUL 

CÎMPIA TURZII 0-2 (0-1)
Joc de factură slabă. Metalul 

108 a dominat dar fără rezultat. 
Au marcat Anghel și Corneanu. 
In partea a doua a meciului oas
peții au desfășurat un joc frumos.
METALUL ARAD-METALUL HU

NEDOARA 2-2 (2-0)
Golurile au fost înscrise în or

dine de Uj (min. 12), Negru (min. 
19) și Huzum (min. 50 și 70). Hu- 
nedorenii au practicat un joc dur 

spre sfîrșitul meciului. Pîrvu (Hu
nedoara) a fost eliminat din joc în 
min. 80.

E. Grunwald, coresp
METALUL ORADEA-PROGRE- 

SUL ORADEA 1-3 (0-2)
Fruntașa clasamentului a fost 

mai bună, practicînd un joc ornat 
gen. Au înscris în ordine BarthJ 
(min. 17), Vaczi (min. 44 și 59) 

și Szakaci (în proprie poartă).
C. Singher, coresp.

CLASAMENTUL
1. Progresul Oradea 16 11 3 2 32-11 25
2. Metalul Cîmpia Turzii

16 9 4 3 31:10 22
3. Metalul Reșița 16 9 3 4 23:14 21
4. Flacăra Mediaș 16 8 4 4 24:16 20
5. Locomotiva Cluj 16 8 3 5 30:23 19
6. Met. Hunedoara 16 4 8 4 16:17 16
7. Metalul Arad 16 5 6 5 16:24 16
8. Locomotiva Arad 16 5 5 6 23:17 15
9. Progresul S. Mare 16 5 5 6 20:35 15

10. Met. Baia Mare 16 3 7 6 12:19 13
11. Minerul Lupeni 16 3 6 7 17:24 12
12. Flamura r. Cluj 16 3 5 8 10:24 11
13. Metalul Oradea 16 3 4 9 16:28 10
14. Metalul 108 16 3 3 10 ?0:28 9

ETAPA VIITOARE:
Locomotiva Arad-Metalul Cîmoia 

Turzii; Flacăra Mediaș-Locomotiva 
Cluj; Flamura roșie Cluj-Progre- 
sul Satu Mare; Minerul Lupeni- 
Progresul Oradea: Metalul Reșița- 
Mefalul Arad; Metalul Hunedoara- 
Meta'ul Baia Mare; Metalul Ora- 
dea-Melalul 108.

Seria a III-a
LOCOMOTIVA GALATI — FLA

CARA CIMPINA 0—0
Jocul a fost foarte disputat, dar 

de o slabă factură tehnică. înain
tarea Locomotivei a reușit să cre
eze situații mai bune de gol la 
poarta adversă, însă Bogdan, Po
tolea, Comșa și Duca au ratat a- 
ceste ocazii, care, concretizate, pu
teau aduce o victorie la scor 
echipei locale. Despre Flacăra 
Cîmpina se poate spune că s-a 
apărat cu dîrzenie, în prima re
priză, clarificînd situațiile difi
cile ivite. După pauză, Flacăra a 
avut un timp inițiativa, însă linia 
de atac, total ineficace, nu a reu
șit să înscrie pentru că acțiu
nile se bazau prea mult pe Za- 
haria care a fost marcat cu străș
nicie. S-au remarcat Costache, 
Cernega, Păun (Locomotiva), 
Sălcudeanu, Zaharia (Flacăra).

Tr. 1. 
LOCOMOTIVA IAȘI — PROGRE

SUL FOCȘANI 2—0 (1—0) 
După o serie de insuccese. Lo

comotiva Iași a reușit să învingă 
pe merit echipa din Focșani. Punc
tele au fost înscrise de Mănescu 
(min. 5) și Filip (min. 59). Jocul 
a fost însă dur și arbitrul C. Po
pescu a trebuit să intervină de 
multe ori pentru a tempera pe ju
cători. După înscrierea celui de 
al doilea punct, echipa Progresul 
Focșani a protestat, susținînd că 
golul a fost marcat în condiții 
neregulamentare. In min. 75 Vîl- 
ceanu (Progresul) a fost eliminat 
pentru atitudine nesportivă, iar 
Mănescu (Locomotiva), pentru lo
vire intenționată a adversarului. 
Arbitrul C. Popescu (București) 
a greșit în min. 14, neacordînd 
gol, atunci cînd fundașul Voican 
(Progresul) a scos mingea din 
poartă.

E. Ursu, corespondent
FLACARA 1 MAI PLOEȘTI — 

ȘTIINȚA IAȘI 3-0 (1-0)
Meciul a fost frumos și echipa 

Flacăra 1 Mai Ploești a dovedit 
o formă bună, în special înainta
rea care a înscris 3 goluri foarte 
frumoase prin Iordan (min. 25), 
Doniță (min. 48) și Motronea 
(min. 58). Știința Iași s-a com
portat sub valoarea arătată în me
ciurile anterioare. S-au remarcat 
Ajiatol, Ștefănescu și Truică (Fla
căra), Labă, Georgescu și Belza 
(Știința) A arbitrat bine Ladislau 
Israel (București).

/. lordache-Scărlătescu, coresp.
AVÎNTUL FĂLTICENI — FLA

MURA ROȘIE BURDUJENI 
1—1 (0—0)

5.000 de spectatori, cifră re
cord pentru orașul Fălticeni, au 
asistat la un joc frumos, viu dis
putat și de o bună valoare teh
nică. Cele două puncte au fost în
scrise de Husa (FI. roșie) în 
min. 54 și Iile (Avîntul) în min. 

75.
DINAMO BÎRLAD — FLAMURA 

ROȘIE BUHUȘI 4—2 (3-1) 
Intîlnirea a fost de o factură 

tehnică mediocră. Ambele echioe 
nu sînt puse la punct cu pregă
tirea tehnică și în special cu cea 
fizică. înaintarea echipei Dinamo 
a construit însă acțiuni bune, care 
au fost concretizate de cele mai 
multe ori Astfel, au fost înscrise 
2 din cele 4 goluri. In min. 10, 
lacob înscrie primul gol după o 
acțiune la care a participat în
treaga linie de înaintare. T-ot el 
înscrie al doilea gol, de data 
aceasta în urma unei acțiuni per
sonale. Ciungu primind mingea de 
la Fianu înscrie cel de al trei
lea punct în min. 22. Scorul este 
pecetluit de Cioboată (min. 61) 
printr-un șut tras prin surprindere 
de la distanță. Pentru oaspeți go
lurile au fost înscrise de Grecu 
(min. 2) și Biltz I (min. 58)

S. Lebi, corespondent
CLASAMENTUL

1. Dinamo Bacău 13 10 2 1 33:12 22
2. Flacăra 1 Mai Ploești

15 8 2 5 35:23 18
3. Locomotiva Iași 15 7 3 5 16:12 17
4. Flacăra Cîmpina 15 7 3 5 23:22 17
5. Știința Iași 15 7 2 6 20:20 16
6. Dinamo Bîrlad 15 6 3 6 21:23 15
7. Progr. Focșani 15 6 3 6 13:16 15
8. Flamura roșie Burdujeni

15 5 4 6 21:26 14
9. Avîntul Fălticeni 15 4 4 7 14:21 12

10. Flamura r. Buhuși 14 5 18 21:28 11
11. Flamura r Bacău 14 3 5 6 19:23 11
12. Locomot. Galați 14 4 3 7 10:17 11
13. Dinamo Galați 13 4 18 19:22 9

Marți : Dinamo Bacău -- Di-
natno Galați.

ETAPA VIITOARE:
Flamura roșie Bacău — Flacăra 

1 Măi Ploești ; Flamura roșie 
Buhuși — Avîntul Fălticeni; Fla
mura roșie Burdujeni — Locomo
tiva Galati ; Știința . Iași — Lo
comotiva Iași ; Progresul Focșani 
— Flacăra Cîmpina ; Dinamo Ga
lați — Dinamo Bîrlad; Dinamo 
Bacău stă.

miiiu bm rmiwiuwrw 
la fotbal cu 4-1 (0-1)

BACĂU 4 (prin telefon). —
Peste 6.000 de spectatori au asis
tat la jocul internațional de fot
bal Dinamo Bacău — Dinamo
Russe (R.P. Bulgaria) în care
victoria a revenit, pe merit, echi
pei locale. Djnamo a susținut cu 
acest prilej primul său meci inter
național. Dinamo Bacău a jucat 
slab în prima repriză, mai mult 
pe centrul terenului și, în gene
rali, sub posibilitățile sale reale. In 
schimb, în această perioadă oas
peții au jucat foarte bine, și iute, 
fiind superiori băcăoanilor la jo
cul de cap. Ei au combinat însă 
prea mult, uneori fără rost și au 
înscris doar un singur gol în 
min. 31 prin Dobcev, care a tras 
prin surprindere de la 25 m.

După pauză, Dinamo Bacău îșî 
revine, domină, dar cei 5 înain
tași nu reușesc să treacă de 
apărarea masivă și hotărîtă în in
tervenții a oaspeților. In ultimele 
15 minute, Dinamo Bacău are o 
revenire puternică, în special da
torită introducerii lui Sîrbu ca in
ter dreapta. Acesta a pus de foar

CAMPIONATUL REPUBLICAN 0£ JUNIORI LA FOTBAL1
SERIA 1

Știința Iași — Dinamo Bacău 
2—0 (1—0) ; Avîntul Fălticeni — 
Dinamo Bîrlad 9—0 (2—0) ;
Voința Fălticeni — Flamura ro
șie Buhuși 6—0 (2—0) ; Locomo
tiva Iași — Progresul Focșani 
2—0 (0—0); Flamura roșie Ba
cău — Flamura roșie Burdujeni 
4-1 (1-1)

SERIA A Il-a
Știința București — Flacăra 

Moreni 1—1 (1—1) ; T. Din. II 
București — Dinamo Galați 1—1 
(1—1) ; Locomotiva Galați — Lo
comotiva Constanța 3—4 (3—2).

SERIA A III-a
Locomotiva Craiova — Metalul 

București 2—1 (0—0); Știința 
Craiova — Flacăra Ploești 2—-2 
(1—2) ; Progresul C.P.C.S. Bucu
rești — Progresul F.B. Buc. 2—7 
(0—3) ; Flacăra București — T. 
Din. I. București 0—1 (0—0).

SERIA A IV-a
Metalul Reșița — Metalul Hu

Intilniri amicale de fotbal
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI-PRO- 
GRESUL BUCUREȘTI 10-1 (1-1) 

Meciul a fost interesant doar în 
prima repriză și mai ales în pri
mele 15—20 de minute, cînd s-a 
jucat combinativ, repede și de te 
egal la egal, mareîndu-se două go
luri: Călin (min. 10) și Bukossy 
(min. 11). Apoi echipele au slăbit 
vizibil ritmul de joc, iar după pau
ză tinerii jucători ai Progresului 
au cedat total.

Linia de atac n-a mai ținut min
gea, iar apărarea pierzîndu-se foar
te ușor n-a mai rezistat avalanșei 
de atacuri eficace ale feroviarilor. 
Aceștia au avut jocul la discreție 
în această parte a meciului, mar- 
cînd nu mai puțin de 9 goluri

Edith Treybal și Eugen Ignat campioni republicani 
de poliatlon G. M. A.

CIMPINA, 4 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Sîmbătă și 
duminică s-au desfășurat în loca
litate întrecerile finale ale campio
natului republican de poliatlon 
G.M.A. După dispute dîrze, titlu
rile de campioni republicani au 
fost cucerite de maestra sportului 
Edith Treybal, (Progresul Timi
șoara) și Eugen Ignat (Bucu
rești). Rezultatele din cele două 
zile de concurs au fost următoa
rele: cursa cu obstacole băieți : 
Eugen Ignat (București), 56,6 sec.; 
tir fete : Mioara Moraru (Construc
torul) 75 pct.; greutate fete : Olga 
Jabă (Timișoara), 17,40 m. (cu 
ambele mîini); gimnastică băieți:

INFORMA ȚII
Iată cum arată un buletin Pro

nosport cu 12 rezultate exacte la 
concursul nr, 35 (etapa din 4 septem
brie 1955).

I. Flacăra Moreni-Metalul Uzine
le de tractoare Orașul Stalin 1

II. Metalul Bala Mare-M’e+alul
Reșița *

III. Locomotiva Ga’.ați-Flacăra
Cîmpina x

IV. Știința Craiova-Flam ura roșie
Sf. Gheorghe 1

V. Flamura roșie Cluj-Locomo
tiva Cluj 2

VI. Metalul 108-Me talul Cîmpia
Turzii 2

VII. Avîntul Fălticeni-Flamura
roșie Burdujeni x

VIU. Dinamo 6 București-Loco- 
motiva Craiova 1 

te multe ori pe David în bună 
poziție de șut. De altfel, David a 
egalat în min. 76. Al doilea gol 
al localnicilor a fost înscris de 
Crețea (ruin. 78) în urma unei 
acțiuni la care a participat în
treaga înaintare. Ultimele două 
goluri sînt înscrise de David (min. 
83 și 89). Scorul putea fi mai 
mare dacă portarul Novakov (D. 
Russe) nu ar fi intervenit cu suc-* 
ces în situațiile dificile.

Arbitrul S. Segal (București) a 
condus foarte bine următoarele 
formații: DINAMO RUSSE : No- 
vakov-Suknarov, Iliev, Grojev-Ned- 
gibov, Beitula-Marinov, Kermeg- 
ciov, Djiliev, Dobcev, Sovokin.

DINAMO BACĂU: Varga (M:u>- 
Matei (Csatary), Weber, Firică- 
Cîrnaru, Sîrbu (Ivanenco, lano- 
vici)-Oaidă, Șoimu (Sîrbu), Da
vid, Lemrirău, Crețea.

S-au remarcat Novakov, Mari- 
nov, Dobcev, Weber, David (în re
priza a Il-a), Lemnrău.

V. Mthăilă și llie tartcu j 
corespondenți >

nedoara 3—0 (prin neprezentare) j 
Metalul Arad — Știința Timișoara 
1—0 (0—0) ; Locomotiva Timi
șoara — Metalul 108 7—1 (3—1); 
Minerul Lupeni — Locomotiva 
Arad 0—0; Minerul Petroșani — 
Progresul Timișoara 1—0 (0—0).

SERIA A V-a
Locomotiva Cluj — Progresul 

Oradea 1—2 (1 — 1) ; Metalul Ora
dea — Metalul Cîmpia Turzii 3—0 
(2—0), Progresul Satu Mare — 
Voința Cărei 3—3 (3—2) ; Fla
mura roșie Arad — Flamura roșie 
Cluj 5—1 (1-0) ; Știința Cluj — 
Metalul Baia Mare 11—0 (7—0).

SERIA A Via
Metalul U.T. Orașul Stalin — 

Metalul St. r. Or. Stalin 1—0 
(0—0) ; Dinamo Orașul Stalin —• 
Progresul Sibiu 0—2 (0—1) :
Avîntul Reghin — Constructorul 
Tg. Mureș 5—1 (0—1); Locomo
tiva Tg. Mureș — Locomotiva Or. 
Stalin 2—0 (1—0).

prin: Olaru (min. 51, 67, 74, 81, 
83), Călin (min. 63), Langa (min. 
76), Filote (min. 85) și Greavu 
(min. 75) — în proprie poartă. Au 
jucat formațiile:

LOCOMOTIVA: Dungu-Cristes- 
cu (Macri), Vărzan, Macri (Che- 
resteș)-Ferenczi, Langa-Călin, Mi
hai (Milea), Olaru, Zeană, Filote,

PROGRESUL: Cîmpeanu (Szila- 
gy, Cîmpeanu), Buzeșan, Stancu, 
(Schweillinger), loniță (Greavu)J 
lenei, Mihăilescu-Anghel, Mateianu, 
Bukossy, Dumitrescu (Bageacu), 
Văcaru. ;

FLACARA PLOFȘT1C.C.A. ,
1-2 (0—0)

Tănase Constantinescu (Metalul)-' 
8,75 pct.; 100 m. liber înot : Dumi
tru Dinu (Bacău) 1:30,9; 500 m. 
înot fete : Olga Jabă (Timișoara), 
40,3 sec.; gimnastică fete : lldico 
Szomba-ty (Voința) 9,35 pd. Șt 
Biro (Iași) 78 pct. 1000 m. fete: 
Edith Treybal (Timișoara) 3:12,6; 
cursa cu obstacole fete: Olga Jabă 
(Timișoara) 35,6 sec.; greutate 
băieți: C. Spiridon (Voința) 19,71 
m. (cu ambele mîini).

Rezultatele finale : FETE : Edith 
Treybal 26 pct.; Mioara Moraru 
29 pct.; Olga Jabă 31 pct.; BĂIEȚI: 
Eugen Ignat 24 pct.. Șt. Biro 37, 
pct., Dumitru Dinu 38 pct.

T. ROIBU j

PRONOSPORT
IX. Metalul Arad-Metalul Hune

doara 3t
X. Progresul Sibiu-M’etalul Bucu

rești 1
XI. Locomotiva Iași-Progresul 

Focșani 1
XTI. Flacăra 1 Mai Ploești-Știin- 

ța Iași 1

La acest concurs au fost depuse a- 
proximativ 430.000 buletine.

Astăzi dupâ-amiază la ora 19,00 va 
avea loc la Agenția Centrală Pro
nosport din calea Victoriei 9, trage
rea din urnă a buletinelor cu 0 re
zultate de la concursul PRONOS
PORT nr. 32 etapa din 14 august 
1955. după care va urma distribuirea 
premiilor decernate acestui concurs.



ATLEȚII ROMINI AU CIȘTIGAT 5 PROBE IN CONCURSUL DE LA VIENA
Vlc.iv A 4 (prin telefon). Cîteva 

inii de spectatori au asistat la des
fășurarea concursului internațional 
de atletism la care au participat 
sportivi din 6 țări: Austria, Bel
gia, R. Cehoslovacă, Elveția, R.F. 
Germană și R.P.R. Întrecerile au 
avut loc pe stadionul Wiener Atletik 
Klub.

Iată rezultatele înregistrate: 
BĂRBAȚI : 400 m. g. : Ilie Savel 
(R.P.R.) 52,9; Emhardt (Austria) 
55,3; 200 m.: Sequens (Ceh.) 22,0; 
Savel (R.P.R.) 22,1; Vogel (El
veția) 22,4; 1 milă (memorialul 
Herman Wraschtil) : Grill (Aus
tria) 4:23,2; Stuble (Austria) 
4:24,6; lungime: Bilek (Ceh.) 7,33; 
Wiesenmayer (R.P.R.) 7,26; Reite- 
rer (Austria) 6,80; 5.000 m.:
Reiff (Belgia) 14:41,8; Theiss (Bel
gia) 14:42,8; Page (Austria) 
14:43,2; Koller (Ceh.) 14:43,4; 100 
m.: Wiesenmayer (R P R.) 10,8;
Sequens (Ceh.) 10,8; Pop (R.P.R.) 
10,9; Winner (Austria) 10,9; 400 
m.: Savel (R.P.R ) 48,5; Vrecnik 
(Ceh.) 48,8; Vogel (Elveția) 49,4; 
înălțime: Soter (R.P.R.) 2,00;
Sturm (Austria) 1,93; 4x100 m.: 
combinata Elveția + Cehoslovacia 
42,5; R.P.R. (Soter, Savel, Pop, 
WiVsenmayer) 43,1; Austria 44,0. 
FEMEI: 100 m.: Alexandra Sicoe 
(RP.R.) 12,2; Geist (Austria) 12,3; 
Sțrejkova (Ceh.) 12,4; lungime: 
Pozskovna (Ceh.) 5,74; disc: Mer- 
tova (Ceh.) 45,85; Manoliu (RP.R.) 
4249; Poel (Austria) 42,26.

Pentru performanța realizată de

Astă-seară încep campionatele republicane 
individuale de box

Astă-seară, pe stadionul Re
publicii, în „potcoava" dinspre str. 
Puțu cu apă rece, cei mai buni 
pugiliști ai țării pornesc întrece
rea pentru cucerirea celor 10 ti
tluri de campioni republicani. 169 
de boxeri, maeștri ai sportului, 
sportivi de categoria I și învin
gătorii în campionatul de califi
care participă în acest an la tra
diționala competiție pugilistică. 
Deși de la startul campionate
lor republicane individuale lipsesc 
unii dintre boxerii noștri fruntași, 
printre care maestrul emerit al 
snortului Gh. Fiat, precum șl 
maeștrii sportului Francisc Am- 
bruș, Nicolae Linca și Șerbu 
Neacsu, întrecerea se anunță plină 
de interes datorită, în primul 
rînd echilibrului de forțe existent 
la majoritatea categoriilor. Este 
interesant de arătat că, la cînta- 
rul oficial, care a avut loc ieri 
dună-amiază, s-au și înregistrat 

primele., surprize. Intr-adevăr, unii 
dintre boxerii care activează de 
am de zile într-o categorie, au 
trecut în alte categorii. Astfel, 
N. Mîndreanu boxează de astă dată 
la cocoș. Eustațiu Mărgărit la 
semlușoară. Bogdan Popovici la 
mijlocie, Vasîle Tiță la mijlocie- 
usoară, V. Mitrache la semimfjlo- 
cie. M. Stoian la semimiilocie etc.

Reuniunea de astă-seară va în
cepe la ora 18. Aseară, la sediul 
Comitetului pentru Cultură Fizică 
și Snort a avut loc desemnarea 
„cânilor de serii" la fiecare cate
gorie. Ei sînt următorii: Mircea 
Dobrescu, Mircea Mihai, Ludovic 
Ambruș, Toma Ilie (muscă). Vic
tor Schiopu, Ion Zlătaru, Nico
lae Mîndreanu, Toma Constantin 
(cocoș), Nicolae Bîrsan, Emil Ciș- 
maș, Ilie Gheorghe, Ștefan Vă- 
caru (pană), Luca Romano, Dă- 
nilă Done, Eustațiu Mărgărit, Mi-

Rezultate valoroase in turneul internațional de natație de ia Budapesta
BUDAPESTA 4 (prin telefon).— 

Sîmbătă și duminică s-a desfășu
rat pe insula Margareta, un mare 
concurs internațional la care au 
participat înotători din Olanda, 
R. D. Germană, R- P. Polonă, 
R. F. Germană, R.P.R. și R. P. 
Ungară. Rezultatele înregistrate 
dovedesc valoarea ridicată a con
curent,ilor. Un rezultat excepțio
nal l-a obținut echipa feminină a 
R. P. Ungare, care în proba de 
4x100 m. mixt a doborît recordul 
'mondial realizînd timpul de 4:57,8 
(vechiul record 5:00,1 — Olanda), 
lată rezultatele parțiale ale con
curentelor maghiare : Pajor (spate) 
1:13,6, Szekely Eva (bras) 1:21,9; 
Szekely Ripszima (fluture) 1:15,9; 
Szoke (liber) 1:06,4.

Țara noastră a fost reprezentată 
de Felix Heitz și Hubert Bock. 
Prirnuf s-a clasat pe locul IV., 

Ion Soter la săritura în înălțime 
i-a fost atribuită „Cupa Guvernului 
Federal al Austriei". De asemenea, 
tot lui Ion Soter i-a fost înmînată

Meciul triunghiular de juniori R. P. Polonă-R.Cehoslovacă-R. P- R.
CRACOVIA 3 (prin telefon). — 

Sîmbătă după-amiază au început 
Întrecerile din cadrul meciului tri
unghiular de atletism, între echi
pele de juniori și junioare ale 
R. P. Polone, R. Cehoslovace și 
R.P.R.

După prima zi de concurs ju
niorii cehoslovaci s-au arătat a li 
cel mai buni, iar la fete junioa
rele poloneze. Iată cîteva din re
zultatele înregistrate: 110 m. g. 
(garduri de 91,4 cm.): Krol (P) 
14,6; Ursac (R.P.R.) 14,7 record 
republican de juniori; Turok (P) 
14,9; 100 m. F.: Kusion (P)
12,0; Richter (P) 12,3; Luță
(R.P.R.) 12,5; 1.000 m. OBST.:
l. Hîră (R.P.R.) 2:43,4; Lubojan-
ski (P) 2:44,2; Kluze (C) 2:44,6; 
GREUTATE: Plihal (C) 15,44;
Sularyi (C) 14,65; Vorovenciu
(R.P.R.) 14,13; 100 m.: Szeze-
panski (P) 10,8; Gaberik (C)
10,9; Bozek (P) 11,0; Kadar
(R.P.R.) 11,0; DISC F.: Voborilo-

va (C) 47,60; Sankowska (P) 
40,97; Dabkewska (P) 37,58; 400
m. : Mandlik (C) 49,8; Bilek (C) 
50,9; Karandi (R.P.R.) 51,2; ÎNĂL
ȚIME: Matejka (C) 1,95; Boboc 
(R.P.R.) 1,85; Napradnik (C) 1,85;

hai Trancă (semi-ușoară), Iosif 
Demeter, Constantin Dumitrescu, 
Pavel Enache, Grigore Ion (ușoa
ră), Constantin Iordache, Iosif 
Schwartz, Ilie Dragnea, Mihai Sto
ian (semimijlocie), Vasile Tiță, 
Laurențiu Halmagy, Dumitru 
Gheorghiu, Petre Popescu (mij- 
locie-ușoară), Ghețu Velicu, Pe
tre Deca, Octavian Cioloca, Albert 
Blank (mijlocie),' Gheorghe Ne
grea, Petre Zaharia (semigrea). 
La categoria grea, fiind numai 3 

concurenți <n-au fost fixați „capi 
de serii".

La închiderea ediției am primit 
programul reuniunii de astă- 
seară. El este următorul:

CATEGORIA MUSCA: Mircea 
Dobrescu (C.C.A.) — Radu Bătă- 
naș (Dinamo 9 București) ; CATE
GORIA COCOȘ: Victor Șchiopu 
(C.C.A.) — A. Olteanu (Metalul 
„23 August" București) ; Fr. Am
bruș II (Dinamo Orașul Stalin) 
— Gheorghe Tofan (Metalul Ora
șul Stalin) ; Vladimir Teodorescu 
(Casa Armatei Cluj) — Octavian 
Eremia (C.C.A.) ; Ion Borz (Me
talul București) — Ion Manea 
(Locomotiva Brăila) ; CATEGORIA 
PANA: Nicolae Bîrsan (Progre
sul Sibiu) — Matei Godeanu 
(Metalul Reșița) ; Iosif Bora 
(C.C.A.) — Octavian Mărăcineanu 
(Metalul Craiova) ; Alexandru Că- 
lărașu (Casa Armatei Cluj) — 
Dumitru Boiangiu (C.C.A.) ; Du
mitru lamandi (Dinamo 9 Bucu
rești) — Gheorghe Zamfirescu 
(Metalul „23 August* București); 
CATEGORIA SEMI-UȘOARA: 
Dănilă Done (Metalul „23 Au
gust" București) — Mihai Solomon 
(Voința Sighișoara) ; Virgil Eșa- 
nu (Metalul „23 August" Bucu
rești) — Vasile Czegey (C.C.A.) ; 
C. Gherasim (Dinamo Orașul 
Stalin) — Ion Chendreanu (Loco
motiva Cluj).

în proba de 100 m. bras (1:15,6) 
și pe locul III la 200 m. bras 
(2:46,3), întrecînd concurenți ma
ghiari, de certă valoare. Tînărul 
Hubert Bock s-a clasat pe locul 
al doilea la 100 m. liber, în proba 
rezervată juniorilor. Iată rezultatele 
înregistrate: 400 m. liber femei: 
Balkenade (Olanda) 5:05,4; Marie 
Kock (Olanda) 5:06,3; Gyenge 
(R.P.U.) 5:06,5 (record); 100 m. 
spate bărbați : Magyar (R.PU.) 
1:05,4; 100 m. liber bărbați: Nye- 
ki (R.P.U.) 57,6; Domotor (R;P.U.) 
58,7; Boll (R.F G.) 58,9... pe locul 
VIII H. Bock (R.P.R.) 1:00.1. 100 
in. bras bărbați: Utassy (R.P.U.) 
1:13,0; Fritsche (R.D.G.) 1:13,5;
Kunsagi (R.P.U.) 1:15,1; Felix
Heitz (R.P.R.) 1:15,6; 1500 m. 
liber: Zaborski (R.P.U.) 18:43,6;
(record), Csordăs (R.P.U.) 19:18,8; 

„Cupa Federației de fotbal a Aus
triei" pentru cel mai bun rezultat 
din concurs, după tabela interna
țională de punctaj. ,

500 m. F.: Nowaczyk (P) 1:18,1; 
Cuțui (R. P. R.) 1:18,2 record
republican de junioare; Kropa- 
kova (C) 1:18,8; 800 m.: Ko-
walozyk (P) 1:53,4; Vamoș
(R.P.R.) 1:53,9 record republican 
de juniori; Kupka (C) 1:54,8;
SULIȚA F.: Wojtaszek (P) 48.83; 
Novotna (C) 39,32; Stoica (R.P.R.) 
38,78; ÎNĂLȚIME F.: Balaș 
(R.P.R.) 1,66 (a avut o încercare 
destul de bună și la 1,70 m); 
Holarkova (C) 1,60; Voborilolova 
(C) 1,55; DISC: Piatkowski (P) 
47,33; Manolescu (R.P.R,) 42,60; 
Stilamyi (C) 42,38 LUNGIME F.: 
Kusion (P) 5,64; Prokopova (C) 
5,36; Lerezak (P) 5,29; Bellu
(R.P.R.) 5,23 , 4x 100 m.: R.P. 
Polonă 42,4; R. Cehoslovacă 42,7; 
echipa noastră a fost descalificată 
pentru depășirea spațiului de 
schimb.

In urma acestor rezultate clasa
mentul după prima zi este urmă
torul : 1. R.P. Polonă 125 p. (băr
bați 71 p.;- femei 54 p.); 2. R. 
Cehoslovacă 118 p. (75 + 43); 3. 
R.P.R. 88 p. (53 p. + 35 p.).

Din cauza deranjării circuitului 
telefonic rezultatele zilei a doua 
de întreceri nu ne-au putut par
veni pînă la închiderea ediției.

Au fost alcătuite luturile 
reprezentative de fotbal 

ale R. P. Ungare

In luna septembrie fotbaliștii 
maghiari vor susține numeroase 
întîhniri internaționale. Printre 
cele mai importante meciuri se 
numără întîlnirile cu echipele re
prezentative ale U.R.S.S. și Elve
ției. Reprezentativa orașului Bu
dapesta va susține două întîlniri 
ci? reprezentativa Greciei ,1a Ate
na și într.un oraș de Pe insula 
Cipru. In vederea acestor meciuri, 
loturile A, B, și ale orașului Bu
dapesta și-au început pregătirile.

Din lotul A al reprezentativei 
fac parte printre alțji+' Danka — 
Buzanszki, Karpati, Varhidi — Sza
bo, Bozsik — Budai, Hidegkuti, 
Machos, Puskas, Czibor. De re
marcat că din acest lot lipsesc 
Lorant, Fenyvessi, Lantos și Koc- 
sis, care deocamdată mu au o 
formă corespunzătoare.

Din lotul B fac parte printre 
alți: Farago, Szilagyi I, Csordas, 
Orosz, Palotas, Csernai etc.

Din lotul reprezentativei orașu
lui Budapesta care va juca la 
mijlocul lunii septembrie în Gre
cia, fac parte o serie de jucători 
valoroși : llku II, Borzsei, Lorant, 
Lantos, Kovacs I, Zakarias, San
dor, Szusza, Dekany, Kotasz etc.

Loturile acestea nu sînt defini
tive. Selecționarea jucătorilor s-a 
făcut în baza formei pe care aceș
tia o dețin în momentul de față. 
Meciurile de antrenament ale lo
turilor au loc odată pe săptămînă.

Reich (R.D.G.) 19:11,1; 100 m.
fluture femei: Voorbij (Olanda) 
1:14,2 Szekely Ripszima (R.P.U.) 
1;14,4 (record), Kock (Olanda) 
1:15,7; 100 m. liber juniori: Dobay 
(R.P.U.) 59,8; Hubert Bock (R.P.R.) 
1:00,2; Virăg (R.P.U.) 1:01,4 (au 
participat opt concurenți); 100 m. 
liber femei: Gyenge, (R.P.U.)
1:05,4 (record egalat), Szoke 
(R.PU.) 1:05,8; Kock (Olanda) 
1:06,6; Balkenade (Olanda) 1:06,6; 
200 m. bras: bărbați: Utassy 
(R.P.U ) 2:41,9; Fritsche (R.D.G.) 
2:42,0; Felix Heitz (R. P. R.) 
2:46,3; Kunsagyi (R.P.U.) 2:47,1; 
Aradi (R.P.U.) 2:49,6; Fabian
(R.P.U.) 2:50,2.

SZEKERES JOZSEF

Ion Constantinescu și echipa C. C. A. I. au cîștigat 
cea mai rapidă ediție a „Cursei Victoriei”
In etapa a V-a, desfășurată sîm

bătă’ pe distanța București-Orașul 
Stalin (166 km.), s-a petrecut un 
fapt cu totul neobișnuit în pro
bele ce se dispută pe această rută. 
$i anume : o „evadare" chiar de la 
32 km. de la plecare. Este vorba 
de o acțiune curajoasă, demnă de 
subliniat, întreprinsă de Mircea 
Stan și N. Stepanian, cărora li 
se alătură, după scurt timp, alți 
patru alergători fugiți și ei din 
pluton: I. Constantinescu, 1. Vasile, 
G. Șerban și D. Munteanu.

Micul grup de fugari, (mai pu
țin Stepanian care s-a pierdut 
la Băicoi), are, la ieșirea din 
Cîmpina, un avans de peste 3 
minute. Pe Posada însă, Dumitrescu 
atacă puternic și, în apropiere de 
Sinaia, cei 5 sînt ajunși. La in
trarea în Sinaia, pe un mic urcuș, 
Dumitrescu sprintează irezistibil 
și se detașează.

Constantinescu, văzîndu-și tri
coul galben în pericol, conduce 
plutonul cel mai avansat, secon
dat în parte de dinamoviști și cei 
de la Locomotiva. Pe primul plan 
al cursei, Dumitrescu face o aler
gare impresionantă. Se vede clar 
că urmărește o lovitură decisivă 
pentru victoria finală. Constanti
nescu însă se apără admirabil și 
C. Dumitrescu, câștigătorul etapei, 
nu reușește să-i smulgă decît o 
parte din cele 4 min. 45 sec. ce-i 
separau în ajun, în clasamentul 
general.

Clasamentul etapei : 1. C. Du
mitrescu 4h 34,35. Media orară: 
36,' 200 km. Cea mai bună medie 
orară pe această rută. 2. D. Tupa,
3. D. Glodea, 4. Poreceanu și 
alți 21 cicliști, toți în același timp: 
4h 36,20. Și după această etapă, 
Constantinescu continuă să con
ducă în clasamentul general indi
vidual (17:32,53), urmat de Dumi
trescu (17:34.53), I. Vasile 
(17:37,38), etc. Clasamentul gene
ral pe echipe a rămas neschimbat: 
C.C.A. I (care și-a mai mărit a- 
vansul), Dinamo Or. Stalin, Pro
gresul I, Dinamo Buc., Locomoti
va, etc-

In ultima etapă —Orașul Stalin- 
București — era de așteptat un 
nou atac din partea lui C. Dumi
trescu asupra tricoului galben, de 
care nu-1 mai separau acum decît 
2 minute. Acest atac însă nu s-a 
produs și Dumitrescu a rulat mai 
mult în mijlocul plutonului. In 
schimb, și în această etapă, alți 
doi cicliști curajoși, D. Munteanu 
și Șt. Ionescu, de la Locomotiva, 
fug din pluton, chiar la 5 km. de 
la plecare. Lor li se alătură în 
curînd Șt. Poreceanu (C.C.A ).

Cei trei fugari se înțeleg de mi
nune și, în vîrf la Predeal, unde 
trec astfel: Poreceanu, Munteanu 
Șt. Ionescu, ei au un avans de a- 
proape 2 minute. Urmează lungul 
coborîș spre Cîmpina.

Poreceanu sparge la intrarea în 
Bușteni și este ajuns de pluton.

Fotbalul peste hotare
• Erevan — Pe stadionul re

publican din Erevan s-a disputat 
la 2 septembrie întîlnirea inter
națională prietenească de fotbal 
dintre echipa selecționată a Re
publicii India și reprezentativa 
R.S.S. Armeană. Meciul a luat 
sfîrșit cu rezultatul de 2-2.
• Budapesta — In campionatul 

de fotbal al R. P. Ungare, 
sîmbătă și duminică s-a desfășu
rat o nouă elapă. Cea mai mare 
surpriză a realizat-o echipa Dozsa, 
care a terminat la egalitate cu 
Voros Lobogo: 2-2 (în prima re
priză 1-0 pentru Dozsa). Punctele 
au fost înscrise de Szusza și As-

PE SCURT
t La 2 septembrie s-a desfășurat în 

orașul Tampere (Finlanda) un con
curs Internațional de atletism între 
echipele orașelor Kiev șl Tampere. 
In toate probele desfășurate, primul 
loc a fost ocupat de atlețil sovietici.

In proba de 5000 m., victoria a re
venit lui Alexandr Anufriev cu 
timpul de 14’31”2/10. Cursa de 200 
m. plat a fost cîștigată de Barteniev 
în 2W6/10, iar Tîbulenko a ocupat 
primul loc la greutate cu 16,06 m. 
și la aruncarea suliței cu 70,97 m.
• Recent s-a desfășurat la Buda

pesta un concurs de verificare a 
trăgătorilor maghiari, care vor par
ticipa la campionatele europene de 
la București. Cel mai bun rezultat l-a 
obținut Dobsa Aladar la pistol vi
teză: 587 p. (cu 3 puncte mai mult 
decît recordul mondial al lui Kallni- 
cenko). Pe locurile următoare s-au 
clasat Gydnydru cu 576 p., Kun Szi- 

Deși numai doi la număr, fugarii 
își măresc avansul pe care îl 
ridică, la 60 de km. de sosire, la 
3,45 min. Aceasta datorită și .ap
tului că plutonul nu se întrebuin
țează de fel, și face o cursă calmă. 
De altfel, în 3 ore nu au fost par
curși decît 107 km., cu o medie 
orară destul de modestă, (35,645 
km/h.), dacă ținem seama de cobo- 
r;șul de la Predeal și pînă dincolo 
de Cîmpina.

La trecerea prin Ploești se pro
duce ca de obicei, un iureș și a- 
vansul celor doi scade simțitor, 
pentru ca, apoi, Ia 33 km. de so
sire, să fie ajunși. De aci încolo 
asistăm la o serie de hărțuieli și 
atacuri, întreprinse în special de 
cicliștii de la Progresul în frunte 
cu Călin Tudose. Este și explica
bil : Progresul care nu se află 
decît la 34 secunde în urma echi
pei Dinamo Orașul Stalin, intențio
nează să cucerească locul II în 
clasamentul general pe echipe. Dar, 
tinerii dinamoviști se apără foarte 
bine, ca și Constantinescu, de alt
fel, care răspunde la toate atacu
rile și nu dă răgaz nici unui fugar 
(și au fost destui : C. Tudose, 
Molnar, Faniciu și mulți alții), 
ră-și concretizeze planul. Ba, pe 
ultimii kilometri, chiar el încearcă 
o evadare, fără succes însă.

Și, astfel, un pluton de 57 aler
gători angajează sprintul final. 
Asistăm Ia o dispută deosebit de 
înverșunată și spectaculoasă, la 
capătul căreia C. Dumitrescu iese 
victorios, cucerind astfel a 4-a vic
torie consecutivă de etapă în a- 
ceastă întrecere. Pe locurile urmă
toare : D. Tupa, C. Tudose, G. 
Calcișcă și ceilalți. Timp : 4h 29,30. 
Media : 36,530 km.'h.

Interesant de reținut că 825 de 
km. au fost parcurși în 22h 06, ceea 
ce înseamnă o medie orară de 
37,330 km. CEA MAI MARE ME
DIE ORARĂ DE PINĂ ACUM ÎN 
CURSA VICTORIEI. (Cifra din 
clasamentul general reprezintă 
timpul cu bonificații stabilii 
cîștigătorul probei, iar cifra 226*06, 
rezultă din adunarea timpului real 
al cîștigătorului fiecărei etape).

Clasamentul general individual:
1. I- Constantinescu (C. C. A. 1)
22:02,08; 2. C. Dumitrescu (C.C.A. 
I) 22:03,38); 3. I. Vasile (C.C.A. 1) 
22:06,53; 4. G. Șerban (C.C.A. I) 
22:06,54; 5. D. Tupa (C.C.A. I)
22:06,54; 6. C. Istrate (Progr. I)
22:10,52; 7. A. Șelaru (Dinamo
Buc.) 22:13,28; 8. Șt. Poreceanu
(C.C.A. I) 22:18,36; 9. D. Muntea
nu (Locomotiva) 22:20,15; 10. D.
Glodea (Dinamo Orașul Stalin) 
22:21,27.

Pe echipe: 1. C.C.A- I 66:01,47;
2. Dinamo Orașul Stalin 66:47,32;
3. Progresul I 66:48,06; 4. Dinamo
Buc. 67:00,17; 5. Locomotiva
67:20,37.

EMIL IENCEC

pirany (Dosza) — respectiv, Palo
tas și Szimcsak pentru Voros Lo
bogo. Honved a obținut o nouă 
victorie întrecînd de data aceasta 
pe Csepeli Vasas cu 4-2 (1-1). 
Au marcat în ordine Csernai — 
în proprie poartă pentru Honved, 
Bozsik, Machos, Puskas, pentru 
Honved — respectiv, Keszthely și 
Gondos pentru Vasas. In urma a- 
cestei victorii, Honved a trecut în 
fruntea clasamentului avînd un 
punct avans față de Voros Lo
bogo. Iată celelalte rezultate: 
Gyori Vasas-Izzo 2-0, Pecsi Do- 
zsa-Diosgyori Vasas 2-2, Vasas 
Bp.-Dorogi Bănyăsz 5-4, Kinizsi- 
Szombathely Torekves 5-3.

lard 575 p., Borzsonyl și Takacs cîte 
573 p. Alte rezultate: Armă liberă trei 
poziții: Holup 1158 p., Krebsz 1155 p. 
Armă liberă meci englez: Krebsz
587 din 600 (record egalat); la 50 m. 
Krebsz a realizat 298 p. iar la 100 
m. 289 p.

a La Helsinborg, echipa națională 
de fotbal a Suediei a înyins repre
zentativa Finlandei cu 3-0 (1-0).

r» întîlnirea de atletism Germania 
Occidentală-Suedia s-a terminat cu 
victoria atleților geiihani cu scorul 
de LIO-SS. In ziua a doua s••au înregis

trat următoarele rezultate mai bune: 200 
m. Kaufmann (Germ.) 21,3. 1500 m.î 
Lawrenz (Germ.) 3:51,2: 10.000 m.:
Schade 29:41,8; 400 m. garduri: Bonath 
(Germ.) 51,9; 3.000 m, obstacole:
Thumm (Germ.) 8:58,2; 4x400 m. Sue
dia: 3:13. Triplusalt: Normann (S.) 
15,16 m.; prăjină: Lundberg (S.) 4,30 
m.; sul’ța: Will (Germ.) 77,00 m. Cio
can: A*<und (S.) 57,19 m.
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