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ZIUA MARINEISPARTACHfADA POPOARELOR DIN U.HS.S. A ÎNCEPUT IERI LA MOSCOVA
CU 0 URU$Ă DEMONS! RAȚIE PE STADIONUL CENTRAL „V. L LENW" 

•—Vladimir Kuț a stabilit un nou record unional im proba de 10.000 m.—-
pe lingă Consiliul de Miniștri alMOSCOVA (prin telefon de la 

trimisul Agerpres).
Duminică a avut loc la Moscova 

deschiderea Spartachiadei popoa
relor din U.R.S.S.. grandioasa 
competiție a sportivilor sovietici 
care reunește |a startul celor 22 
de discipline sportive 9.600 de 
participanți. Cu citeva ore înain
tea festivității de deschidere, a- 
proape 120.000 de spectatori au 
umplut pînă la refuz tribunele 
minunatului stadion central „V. I. 
Lenin". In loja principală au luat 
loc conducătorii Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și ai

Importante modifică’! in clasamentul campionatului 
republican feminin de handbal categoria A

Trej meciuri nule și trei vic
torii la scor —acesta este bilan
țul etapei de ieri — etapă în. 
tr.un anumit fel „inaugurală" — 
a campionatului repub'ican femi. 
nin de handbal categ. A. Și acest 
bilanț ne dă în același timp o ima
gine destul de coîecta a felului rn 
care echipele noastre fruntașe de 
handbal au folosit lunga întreru
pere a campionatului feminin.

Spre pildă, Știința Timișoara 
și Flamura roșie Buhuși, două 
formații care — așa cum începu
seră campionatul în primăvară — 
se anunțau drept serioase candi. 
date la retrogradare, au realizat 
ieri rezultate bune (meciuri egale 
cu două fruntașe ale clasamenitu. 
lui). In schimb. Recolta Avîntul 
Codlea, Energia Reșița, Știința 
I.C.F. și-au reluat activitatea in
complet pregătite. Firește, pentru 
aceste formații timpul nu este 
încă pierdut, mai ales că abia 
de-acum înainte urmează perioada 
cea mai grea a competiției.

Ca urmare a acestui fant, — a 
felului în care s-au pregătit pen
tru relua,rea întrecerii, — și, mai 
ales, ca urmare a rezultatelor în. 
Tegistrate ieri, clasamentul cam. 
pionatului a suferit importante mo
dificări, atît în fruntea cît și în 
coada lui.

lată pe scurt cum s-au petre
cut lucrurile în cele șase partide 
ale etapei de ieri:

Știința Min. Invățămîntului — 
Recolta Avîntul Codlea 8.1 (5-1). 
Gu toate că a cîștigpt la un 
scor atît de concludent, totuși e. 
chipa bucureșțeană nu a strălu
cit. Avînd în față „umbra" unui 
adversar-, gazdele au terminat co
mod învingătoare. Dar, felul în 
care echipa s-a mișcat pe teren 
nu poate mulțumi pe antrenor și 
cu atît mai puțin pe jucătoare, 
de la care așteptam mai mult. 
Imprecizia paselor, greutatea de 
a termina fazele de atac și în 
special lipsa de hotăirîre manifes
tată de jucătoare în majoritatea 
acțiunilor, iată lipsuri pe care le 
cunoșteam la această echipă, însă 
care sperăm că vor fi remediate. 
Despre echipa din Codlea nu se 
poate spune aproape nimic. Ar 
fi și greu să poți spune ceva 
despre o formație caire a „exis, 
tat" pe teren doar cîteva scurte 
perioade.

Au înscris Colesnicov (3). Ni. 
culescu (2), Răceanu. El. Petre
scu și M. Petrescu (Știința), Fel- 
tes (Recolta). Bun arbitrajul lut 
Iosif Comănescu (București).

Progresul Orașul Stalin—Fia. 
mura roșie Steagul Roșu Buc.
4—4 (1—1). Jocul organizat al 
bucureștencelor era cît pe aci să 
le aducă o frumoasă victorie în 
deplasar.e. In ultimele minute ale 

guvernului. Ei sint intim pinați 
cu căldură de cei prezenți. Sint 
de față membrii corpului diplo
matic, personalități sportive de 
peste hotare, conducătorii fede
rațiilor internaționale și naționale 
din diferite țări, delegații spor
tive.

Este ora 13. Privirile specta
torilor sint îndreptate pe terenul 
de gazon. Aci s-au aliniat spor
tivii tuturor republicilor unionale 
participant la Spartachiadă. Co
mandantul parăzii este intimpi- 
nat de președintele Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport de 

partidei însă, atunci când scorul 
era 4—2 pentru echipa oaspe, for
mația din Orașul Stalin, la capă, 
tul unui minunat efort, a reușit 
să egaleze. Au marcat: Starck 
(3), Scheip (Progresul) și Rădu. 
lescu (2), Dumitrescu și Neurohr 
(FI. roșie).

Știința Timișoara—Flamura ro
șie Sibiu 1—1 (1—1). Apărarea
ermetică a timișorencelor a deter
minat rezultatul meciului. Forma
ția din Sibiu nu a reușit să des
trame sistemul defensiv al echipei 
adverse și a trebuit să se mulțu. 
mească cu un rezultat de egalita. 
te. Au marcat: Rotaru (Știința) 
și Albu (FI. roșie).

Flamura roșie Buhuși—Știinta 
I.C.F. 3—3 (2—2). Nu! Nu este 
o surpriză. Bucureștencele — cu 
o echipă incompletă și slab pre
gătita—au întâmpinat o dîrză re
zistență la Buhuși. Au înscris: Iri- 
mia, Comănescu, Șerban (FI. ro
șie), Ugron, Coroiu, Stancu (Ști. 
ința I.C.F.).

Celelalte două jocuri s_au în
cheiat cu victoriile comode ale 
echipelor oaspe: Energia Reșița— 
Flamura roșie Sighișoara 1—4 
(0—2) și Flamura roșie U.T.T.— 
Progresul Tg. Mureș 0—4 (0—2). 

IATA CLASAMENTUL :

1. Frog. Tg. Mureș 4 4' • • 17: 8 8
2. Știinta Min. înv. 4 4 • 0 18: 5 8
3. FI. r. St. r. Buc. 4 3 1 0 18: 9 7
4. FL roșie Sibiu 4 3 1 • ir. • T
5. Fl. T. sighișoara 4 3 • 1 14:18 •
6. Știința I.C.F. 4 2 1 1 U: 9 5
7. Prog. Or. Stalin 2 1 i 5
«. FI. roșie Buhuși 4 0 1 3 4:11 1
9. Știința Timișoara 4 • 1 3 4:13 1

10. FI. roșie U.T.T. 4 0 0 4 6:16 0
11. Recolta Av. Codlea 4 0 0 4 7:21 0
12. Energia Reșița 4 0 0 4 4:18 0

Trei contra unul! Acesta a fost raportul — aproape permanent — 
dintre apărarea echipei Știința Ministerul Invățămîntului și atacul 
formației Recolta-Avîntul Codlea. Așa că rezultatul de 8—1 în fa

voarea primei echipe nu trebuie să mire pe nimeni 1 
,(Foto MAX BAțlUȘ).

U.R.S.S. Nikolai Romanov, care 
primește raportul. Intr-o scurtă 
cuvmtare de răspuns, el salută pe 
sportivi.

începe defilarea. Rind pe rind 
trec prin fața tribunelor coloa
nele compactului sportiv. Specta
torii aplaudă îndelung grupul 
fruntaș al celor care deschid pa
rada. Pot fi văzuți aici cam
pioni și recordmani ai U.R.S.S.. 
recordmani ai Europei și ai lumii, 
cei mai vesbți sportivi sovietici 
a căror faimă a trecut de mult 
peste hotarele patriei. Trec apoi 
la rind sportivii din R.S.F.S. 
Rusă. R.S.S. Ucraineană, R.S.S. 
Bielorusă. R.S.S. Uzbecă. R.S.S. 
Cnzahă și celelalte republici unio
nale.

Pe pista stadionului iși face 
apariția un grup de alergători. 
Sint participanții la marea ștafetă 
unională în stea organizată în 
cinstea Spartadfadei popoarelor 
din U.R.S.S. Pe 8 trasee, fiecare 
măsurind între 1.000 și 7.500 km., 
mii de atleți, vîslași, motociclițti, 
călăreți au dus la Moscova din 
cele mai îndepărtate colțuri ale 
patriei mesajele tineretului so
vietic în care acesta raporta suc
cesele sale obținute în muncă și 
în sport. Trimișii celor 15 re
publici unionale înminează șta
fetele lui Nikolai Romanov. Spar- 
tachiada popoarelor U.R.S.S. este 
declarată deschisă. In acordurile 
solemne ale imnului U.R.S.S. se 
înalță încet pe catarg drapelul 
de stat al Uniunii Sovietice. Din 
toate coloanele republicilor unio
nale ies sportive purtînd in brațe

(Continuare în pag. a 4-a)

Un așa demonstrație
Un măreț tablou

LEIPZIG, 5 (prin telefon). —
Simbăiă dimineața a continuat să 

plouă în rafale. Pe felele tuturor 
cetățenilor se pălea lesne citi amă
răciunea că timpul atît de nefavo
rabil umbrește frumusețea marii 
serbări a gimnasticii și sportului 
german. Mii de priviri se îndrep
tau spre cer sc.'utînd cu ingrijo- 
rare straiul dc nori care nu voia, 
să se subțieze.

Totuși, la ora 14 precis, cînd au 
răsunat salbele. de tunuri an un find 
Întregului oraș începerea uriașei 
demonstrații, cînd in înaltul turn 
al noului studio* <rînceput să tata 
clopotul purtind pe el încrustat
chlpul tînărului emu antifascist 
german Werner Seelenbinder, cînd 
în vîrjul turnului s-a aprins floră-

Ieri, întregul nostru popor a săr
bătorit Ziua Marinei Republicii 
Populare Romine. Pe catargele na
velor ancorate in porturile patriei 
sau aflate în larg, a fluturat în 
bătaia vintului marele pavoaz ar
borat pentru cinstirea acestei sărbă
tori-.

Matrozii, cartnicii și ofițerii For
țelor Maritime Militare au raportat 
ieri patriei și poporului muncitor 
succesele obținute în pregătirea de 
luptă și politică, în munca de în
tărire a forței noastre maritime șl 
fluviale. In documentele istorice ale 
poporului nostru sint nenumărate 
file pe care marinarii au înscris cu 
vitejia și curajul lor legendar acte 
de mare glorie. Luptele duse împo
triva turcilor pe timpul lui Mircea 
cei Bătrîn, Ștefan cel Mare. Dimi- 
trie Cantemir și mai cu seamă cele 
din războiul de independență din 
1877, cînd marinarii noștri au lup
tat alături de cei ruși pentru nimi
cirea flotei turcești de pe Dunăre, 
vor rămîne veșnic în amintirea po
porului. Relațiile dintre flota ro- 
mînă și cea sovietică, întrerupte 
temporar datorită politicii reacțio 
nare dusă de guvernele burghezo- 
moșierești ce s-au perindat la cîr- 
muirea statului, au fost reluate 
pentru totdeauna după 23 August 
1944, atunci cînd marinarii, alături 
de trupele celorlalte divizii romî- 
nești, au luptat cu eroism pentru 
zdrobirea cotropitorilor fasciști. A- 
lături de marina militară au sărbă
torit ziua de 5 august și harnicii 
marinari ai flotei noastre comer
ciale. Infruntînd cu nezdruncinată 
hotărîre și curaj furtunile mărilor 
și oceanelor, făcînd ca pavilionul 
navelor romîneștj — simbolul pa‘ 
triei noastre libere — să fie cuno
scut în tot mal multe porturi ale 
lumii, marinarii flotei comerciale, 
împreună cu muncitorii din portu
rile și șantierele navale s-au pre
zentat ieri cu un bilanț plin de rea- 

-------------------------------------------------- ,------------------------------ .--------------------------------- ----------

a g dinasticii și sportului german 
al măiestriei, omogenității și disciplinei

ra amintind de legendara flacără 
olimpică, cele 100.000 de locuri ale 
noului și frumosului stadion erau 
complet ocupate. Ploua ușor... Ze
cile de mii de spectatori și-au îm
brăcat pelerinele de ploaie, care in 
dimineața acelei zile... dispăru
seră din magazine, și au intonat 
într-un cor imens imnul de stai al 
R.D. Germane. Dar cînd s-a ter
minat discursul festiv rostii de Man. 
f-ed Ewald, președintele Comitetu
lui pentru Cultură Fizică și Sport 
șF s-a dat semnalul începerii de- 

•■fnrirsr-are:, cdnd au pășii în fugă 
pe covorul de pe stadion suie de 
copilași rostogolind în sunetele 
unei melodii niște mingi colorate 
al căror diametru întrecea de 
două ori statura celut mai înalt 
din ei, ploaia s-a oprit ca prin 
farmec.

De după un colț de nor bătrînul 
astru solar și-a aruncat privirile 
pe stadion Și ca și cum armonioa
sele mișcări ale copiilor lor fi în
veselit și interesat, a ținut să 
vadă în continuare* întregul ore- 
gram.

Și așa s-a făcut că tabloul, atît 
de anevoie de redai în cuvinte, fău
rit de varietatea culorilor costu
melor atît de armonios îmbinate a 
putut fi admirat în toată strălu
cirea sa în lumina unui, soare nrl- 
măvăratic.

Programul — cuprinzlnd exerciții 
de mase pentru a căror desăvâr
șite execuții mii de membri ai tu
turor asociațiilor sportive s-au 
pregătit luni întregi — s-a desfă
șurat într-o ordine perfectă. Spu
neau specialiștii în materie că 
germanii sint pricepuți în astfel 
de demonstrații. Dar cele ce ve
deam depășeau ru mult ori ce aș
teptări.

Timp de 4 ore, 15.000 tineri.șl 

Uzări însemnate: Șantierul Naval 
Galați a lansat cel de al șaselea, 
șlep de 1000 tone construit in acest 
an. Șantierul Naval Oltenița a lan
sat primul remorcher pentru eu 
ploatarea stufului din Delta Dună
rii, Șantierul Naval Constanța șl-a 
îndeplinit sarcinile de plan din pri
mele 5 luni ale anului 1956 în pro
porție de 112 la sută. etc.

In orele lor libere marinarii aa 
un prieten drag: sportul. Aflațî 
pe țărmurile patriei sau la mH da 
mile depărtare marinarii se avfntâ 
în întreceri sportive, oțelindu-șî 
astfel trupurile. ,

Sărbătorirea Zilei Marinei Repu
blicii Populare Romine a cuprins 
cele maj multe dintre orașele pa
triei noastre. La Constanța, Brăila, 
Galați, Giurgiu, Oltenița, ca și în 
alte orașe s-au desfășurat nume
roase serbări și întreceri sportive, 
Oamenii muncii au înconjurat cu 
deosebită dragoste pe sărbătoriți, 
urîndu-le succes în activitatea lor 
viitoare.

In Capitală, zecf de mii de cetă
țeni au venit ieri după amiază pe 
malurile lacului Herăstrău pentru 
a urmări manifestațiile culturale 
și sportive organizate de A.V.S.A.P. 
cu concursul Sfatului popular și al 
C.C.F.S. în cinstea Zilei Marineî 
R.P.R. Indîrjitele întreceri de înot, 
la care au luat parte și o serie de 
sportivi fruntași (Aurel Ionescu, 
Adrian Oanță, Gh. Cociuban)^ 
cursele de caiac, canoe, schif șl 
bărci universale, au ținut încordată 
atenția spectatorilor care i-au a ■ 
plaudat-cu multă căldură pe în
vingători. Pînă noaptea tîrziu an
samblurile de cîntece și dansuri,- 
jocurile de artificii, au creat o am
bianță de basm, încîntîrtd pe cei 
care au participat la frumoasa săr
bătorire a Zilei Marineî R.P.R.* 
care a avut loc în Parcul de Cul
tură și Odihnă „1. V. Stalin". - j 

tinere s-au întrecut în a desăvirșl 
un spectacol de o remarcabilă va- 
lowe artistică. Și cu toate notițele 
făcute cu multă atenție căutind a 
nu ne scăpa nimic din tot ce ve
deam nou șl interesant îmi vina

Honved Budapesta a învins [ 
greu Wismțit Karl Marxstadt |

Șîmbătă seară, în nocturnă, ’ 
pe marele stadio-n central din 
Leipzig, în fața â' 100.000 spec- ( 
fatori, echipa campioană a Un
gariei, Honved,' a întâlnit for- ; 
mâți a Wismut Karl Mârxstadt 1 
care se află pe^primul loc în g 
campionatul R. D. Germane. 
Cu toate că a obținut victoria 1 
cu 3—1, Honved a fost departe ’ 
de valoarea sa reală. Fotba- r 
liștii budapestani au fost în-ă 
superiori în ce privește tehnica : 
individuală și datorită jocului ., 
prestat de Tichi și Kocsis au ț 
reușit să înscrie în urma unor j 
combinații spectaculoase, treî , 
goluri. Formația gazdă a jucat / 
cu multă însuflețire și a condus 
pînă în minutul 52 cu 1—0 prin 
golul marcat de Troger. • Âp'»i 
Tichi a înscris două puncte. 
Al treilea gol al formației oașpe 
a fost înscris de Kocsis.,.,

foarte greu să exprim cele simțite. 
Ce să subliniez mai întîi ? ‘

inepuizabila măiestrie a celor 
care au compus suita de scene a 
diferitelor reprize ale asociațiilor 
sportivei Profundul gust artistic

(continuare în pag. a 4-a)..



îdJMEROASE RECORDURI IN CADRUL INTILKIRII DE ATLETISM 
DINTRE ECHIPELE DE TINERET ALE R. P. UNGARE ȘI R. P. ROMINE

A Vll-a CONFRUNTARE A CĂLĂREȚILOR 
NOȘTRI FRUNTAȘI

.•BUDAPESTA 5 (prin telefon), 
țflntîlnirea dintre echipele de ti- 
jmeret ale R. P. Ungare și R. P. 
jRomîne s-a desfășurat sîmbătă și 
^duminică pe Nep Stadion din 
JBudapesta. Cele cîteva mii de 
ațpectatori prezenți au fost marto. 
Mii unei lupte frumoase și — La 
imulte probe — foarte interesantă. 
Jtndeosebi, spectatorii s-au arătat 
ffoarte interesați de evoluția re- 
i.oordma/iei mondMe Iolanda Ba- 
JLaș, pe care au susținuLo cu 
icăldură și au aplaudat-o frenetic 
jpentru frumosul rezultat înregis. 
Strat. O atenție specială i-a fost a- 
«eordată și tinerei noastre repre- 
:zen fante Ana Roth care a înre. 
jgistrat un rezultat de certă va- 
■ăoare mondială, mai ales dacă țL 
■.aem seama și de vîrsta eL

In clasamentele generale vfe- 
■floriile au revenit puternicelor e- 
rehipe maghiare, dar tinerii noț- 
*tri reprezentanți s_au comportat 
•foarte bine, reușind în multe pre 
ibe rezultate excelente și foarte 
txnuLte recorduri. O mențiune spe. 
octală merită Mircea Ursac și An- 
Sdrrei Barabaș care au stabilit, fie- 
:care dintre ci, cite două noi re
corduri republicane la juniori.

Iată rezultatele tehnice tnregts. 
(trate:

ZIUA I: BĂRBAȚI: HO m. g: 
IM. Ursac (R) 15,3 nou record re
publican de juniori; Păunescu (R 
115,5: Szoke (U) 15,7; disc: An-
idorka (U) 48,57; Mano'escu (R,
-43,71; Racz (U) 40,36; 100 m-:
;Toth (U) 10,8; Orszagh (U) 11.0; 
jKadar (R) 11,1; Kecskemet (R>
111,3; 1.500 tn.: Kiss (U) 3:55.8; 
IKarpați (U) 3:59,8; Barabas (R> 
3:59,8; nou record republican de 
juniori. Vechiul record 4:01.0; Ba- 
lotescu (R) 4:01,6; prăjină: Mis. 
key (U) 3,80; Horvath (U) 3,70; 
Blaga (R) 3,70; Trandafilov (R) 
3.40; (Trandafilov s-a comportat 
slab); 400 m.: Pangert (U) 48.5; 
Karandj (R) 49,5; Lantos (U)
50,8, Ciobanu (R) 51,4; 1.000 m. 
obst.: Wipine (U) 2:39,9; Rizescu 
(R) 2:43,4; Pîrvu (R) 2:49,0 nou 
(record republican de juniori. Ve. 
chiul record 2:49.4; suliță: Peto 
•vary (U) 65,20; Iordan (R) 60.10 
(Iordan a ccgicurat foarte slab); 
lungime: Popa (R) 6,90 (a avut 
ctleva sărituri de peste 7,00 metri 
depășite de puțin); Nemeth (U) 
6,88; Licker (R) 6.48; 4 x 100 m 
R. P. Ungară 42,5; R. P. Romînă 
(Kecskemeti, Dobay, Karandi, Ka. 
dar) 42,9; FEMEI: 100 tn.: Nesz- 

ACTIVITATEA CICUSTĂ W CAPITALĂ

melyi (U) 12,1; Batta (U) 12.5; 
I. Luță (R) 12,6; Copindeanu (R) 
12.7; greutate: Roth (R) 14,41 (la 
3 cm. de recordul republican de 
senioare); Bago (U) 13,59; Bog- 
nafi (U) 13,04; Scherer (R) 12,72; 
inMțime: Balaș (R) 1.73 tn. (Io- 
laoda a trecut toate înălțimile din 
prima încercare, inclusiv cea de 
ia 1,73 m. Apoi ștacheta • fost 
ridicată ia 1,76 m. ceea ce ar li 
însemnat un nou record mondial. 
Una din încercări — a doua — 
a fost cea mai bună. Iolanda a 
•rut înălțarea necesară, a trecut 
ștacheta dar a doboriLo mai apoi 
cu msox. în cădere. Cu acest re-

IOLANDA BALAȘ

zuitat ea a realizat cea mai bună 
performanță înregistrată pe Nep 
Stadion, (cu 7 cm. mai mult decît 
înregistrase in 1953 Ciudina); 
Mayer (R), Pokorny și Progli 
(U) toate 1,50; 800 m : Vegh (U) 
2:1 IA Cuțui (R) 2:15,6; Voros 
(U) 2:16,6; Popescu (R) 2:23Ji; 
4 x 100 m.: R. P. Ungară 47J) 
nou record maghiar de junioare; 
R. P. Romînă (Bordan, Copindea. 
nu, Luță G„ Luțâ I.) 49J2.

l5upâ prima zi de IntrecesL 
punctajul general arăta: bărbați: 
R. P. Ungară — R. P. Romînă 
63:43; temei: R.P. Ungară—R.P.R. 
28,5:22,5.

ZIUA Il-a: BARBAȚI: 200 m.:
Toth (U) 22,0 record maghiar de

Cokeață: Trotinete: Q Vizireanu 
(3—5 ani); Sorin Costea (5—7 
•ni); N. Vancu (7—9 ani); V. 
Georgescu 19—12 ani). Biciciete: 
(fete 9-J2 ani) Ortansa Radu
lescu ” Biciclete: N. Dragomir 
(5—7 ani), D. Grigorcea (9—12 
ani).

fam pion a tu I republican de tenis pe echipe

4:4! LA ACEST SCOR S-A ÎNTRERUPT MECIUL PROGRESUL I.T.B.- 
ENERGIA CONSTRUCTORUL...

...care va continua astăzi dupâ-amiază pe Centrul de Antrenament nr. 2

juniori egalat; Orszagh (U) 22,5; 
Dobay (R) 22,8; Enache (R) 23,0; 
400 m.g.: Pangert (U) 54,7; Ursac 
(«>• 54,8 nou record republican de 
juniori; Munkacs (U) 57,8; Jabla- 
novski (R) 58,1; înălțime: Boboc 
(R) 1,91; Hemela II (U) 1,88;
Medovarszky (U) 1,85; Stănescu 
(R) 1,80; greutate: Hera (U) 14,20; 
Stoian (R) 14,00 (Stoian a condus 
în clasament pînă la ultima arun
care cînd a fost întrecut de primul 
aruncător maghiar); Popescu (R) 
13,74; Bruncsak (U) 12.91; 800 m.: 
Kovacs (U) 1:52,6; Vamos (R) 
1:53A Szekeli (R) 1:55,0 nou re
cord republican de juniori; Hites 
(U) 1:553; 3-000 m. plat: Veliciu 
(R) 8:40.8; Kolozs (U) 841,8; Ko
vari (U) 8:423; Barabas (R) 
842,4 nou record republican de ju
niori; triplu: Stein (R) 14,50; Ne
meth (U) 14,43; Licker (R) 13,89;
Berzi (U) 13,69: ciocan: Zsivotzkî 

(U) 58,03; Drăgulescu (R) 53.71 
nou record republican de junior:; 
Mecseki (U) 51,62; Zsigmund (R) 
50,25; 4x400 m R.P. Ungară 3:19,1; 
R.P. Romînă (Ciobanu, Enache, 
Vamoș, Karandi) 3:19,5 (echipa 
noastră a avut posibilitatea să în
cheie victorioasă această cursă, dar 
în ultimul schimb, Karandi deși a 
primit ștafeta cu 12 m. avantaj, s-a 
comportat foarte slab și a pierdut 
într-un mod nepermis); FEMEI: 
disc: Bucsany (U) 42,92; Hegeduș 
(U) 41,87; Barbu (R) 40,25 (sate 
cel maj bun rezultat înregistrat de 
această atletă. In felul acesta Ni- 
culina Barbu este a patra atletă 
din țara noastră care a obținut 
rezultate de peste 40 metri); 
Krauss (R) 37,37: 200 m.: Gerhardt 
(U) 253; Orban (U) 25,8; I. Luțâ 
(R) 25,9; Copindeanu (R) 26.2;
80 m. garduri: Jung (R) 11,7; Ne
meth (U) 113; Miliatin (R) 12,1; 
Bacskaj (U) 12,2; lungime: Nagy 
(U) 5,66 record maghiar egalat; 
Kuhn (U) 5,57; Knobloch (?) 5,55; 
Mariș (R) 5.45; suliță: Pitrolffy 
(U) 44,66; Diți (R) 42,79; Sarro 
(U) 4236; Iordan (R) 39,04 (rezul
tatele înregistrate de Maria Diți 
și Maria Iordan sînt cele mai bune 
ale lor); 3x800 m.: R.P. Ungară 
6:58,6; R.P. Romînă (Cuțui, Ze- 
greanu, Vanciu) 7:12A

In urma ce'or două zile de con
curs clasamentele generale au ur
mătoarea înfățișare: bărbați: R.P. 
Ungară — R.P. Romînă 116:85; 
femei: R.P. Ungară — R.P. Romînă 
68,5:44,5.

E RONA și G. FLORIAN 

delor desfășurate un nivel tehnic 
potrivit pretențiilor firești fată 
de un campionat republican. Majo. 
ritatea meciurilor au fost cu totul 
nesatisfăcătoare din punct de ve. 
dere tehnic, jucătorii respectivi re- 
zumîndu-se la schimburi de muigi 
care eu foat departe de conturul 
unui tenis modern. Jocul la fileu 
a fost — de altfel, ca și pînă a. 
cum — cu totul inexistent, sto
purile o... raritate, iar serviciul 
tuturor jucători'or ne.a arătat că 
această lovitură le este... ca și 
necunoscută 1 Desigur că atunci 
cînd ne referim la serviciul unui 
jucător care participă la campio. 
natul republican pe echipe consi
derăm, de la sine tnțeles, că nU 
este vorba de o simplă trimitere a 
mingii peste plasă, ci de realizarea 
unei lovituri puternice, eficace, 
realizată și cu conținut tactic.

Peste nivelul tehnic mediocru 
care a caracterizat întreaga par
tidă s-au rid:cat totuși înVInirife 
Anghe'rscu—Zacopceanu și Cris
tea—Schmidt. Ne-au plăcut mai

BRAILA, (prin telefon de la tri
misul nostru). Puținii spectatori 
care au avut „curajul” să înfrunte 
canicula din prima zi a concursului 
republican de călărie desfășurat în 
localitate au avut toate motivele să 
încerce un prim simțămînt de deza
măgire. înfățișarea hipodromului 
nu amintea aproape cu nimic as
pectul sărbătoresc pe care bazele 
sportive îl îmbracă atunci cînd 
găzduiesc competiții de asemenea 
amploare. E drept, la Brăila sînt 
poate mai puține condiții decît în 
alte orașe, activiștii neavînd expe
riența cerută de astfel de întreceri. 
Totuși, cu mai multă bunăvoință 
și bineînțeles cu mai multă... muncă 
sarcinile privind organizarea con
cursului republican de călărie pu
teau fi rezolvate în condiții satis
făcătoare. Că lucrurile stau astfel 
au dovedit-o activiștii sportivi brăi- 
leai care în cefe 3 zile de concurs 
au încercat cu succes să șteargă 
amintirea primelor impresii deloc 
favorabile. Astfel, a fost pusă în 
funcțiune stația de amplificare, s-au 
întocmit parcursuri interesante, s-a 
găsit posibilitatea amenajării unei 
tribune dmtr-un ponton amuzant 
împodobit cu colaci de salvare, etc. 
Publicul numeros care a ținut să 
asiste La întreceri în ultima zi a 
concursului a apreciat toate aceste 
eforturi ale organizatorilor care 
și-au dat însă seama prea tirzi j că 
cu puțină străduință pot face lu
cruri frumoase.

Cîștigătorii probelor:
Dresaj Categoria B: GH.TEODO- j 
RESCU (Dinamo Buc) pe calul ’ 
Palatin 155 pct. J

Proba _,Caprilli“: ION OPREA } 
(C.C.A.) pe calul Sulina 194,99 pct. î

Proba de juniori șl fete: HORIA I
MOCANU (Recolta Buc.) pe ca- I 
Iul Hoinar 0 pct. penalizare. i

Proba obstacole categoria ușoa- { 
ri: OCTAVIAN CORUT (Victoria ( 
n> pe calul Firicel i pct. penali- I 
zare 53.3 sec. }

Proba de obstacole categoria } 
mijlocie: GH. GHTTURAN (C.C.A.) ! 
pe calul Galon 3 pct. timp 1:37,4. {

Proba pe doi cai tn două man- 1 
se: Manșa I: VASILE PINCIU ( 
(Victoria Buc.) pe Albita și Odo- ( 
beștl 0 pct. timp 1:38,5. Manșa Il-a: ( 
GH. GHITURAN pe caii Piriog I 
și Galon 0 pct. timp 1.41,0. I

Dresaj categoria C: GH. TEO- J 
DORESCU pe calul Palatin 300.66 J 
pct.

Proba de ștafetă: C.C.A. II ! 
(GH ANTOHI. V. BARBUCEANU ( 
și GH. LANGA) timp 2:41,4.

Proba de obstacole categoria J 
grea: VASILE PINCIU pe calul ) 
Odobețti 8 pct. timp. 1:27*.  IGu prilejui concursurilor cîcii. 

•te, din cadrul Spartachiadei de 
vară, desfășurate ieri dimineață în 
jurul Stadionului Tineretului, ara 
putut constata că în rîndurite par- 
ticioanțîior se găsesc o serie de 
elemente susceptibile de reale 
progrese, ca de pildă. Ion Stan 
(Saagov), Nkutae Stan (Urxi- 
ceni), Șt. Lupu (Alexandria) și 
alții. De aceștia, și de aLții ca 
ei, afirmați ie cadrul Spartaehia- 
dci, colectiveie sportive respective 
ar trebui să se ocup» mai serios 
de aci înainte. La fel și proba fe
minină, a fost un bun prilej pen
tru învățătoarea Elisabeta Stoica, 
din Răcari, să arate certe posibili, 
tăți. ca și Carolina Karst (raio
nul Lenin) șă Tudor a Dobre (Si»a- 
e®v)

Rezultatete tehnice: Băieți: 1. I. 
Badea (Răcarif a parcurs 10,400 
km. in ir»"; 2. Ion Stan (Saa- 
gov) 19*45”; 3. Niculae Stan (Ur. 
ziceni) 19*45”; 4- Marin Bulu-
mac (Alexandria) Î9’48”; 5. St. 
Lupu ('A‘e*a<»dria) 19’48”; 6. E- 
mii Fanictu (raion N. Băleescu);
T. Badea Vișinoin (Roșiorii de 
Vede); 8 C. Șipu (Olteni).

Fete: 1. F. Isabel a Stoica (Ră- 
oari) 7 800 km. în !9’40; 2. Caro, 
lina Kafst (raion Lenin) 20'09";
3. Tudora Dobre (Sn.agov) 20’34”;
4. Cornelia Andree seu (raion N. 
Băleescu).

In afara concursurilor d:n 
Spartach'adă s-a alergat și o probă 
pentru catag. semicurse (10,400. 
km) care a revenit lui Stan Du. 
mitm (Progr ), urmat de Virgil 
Șerhan (Voința), Ion F'orea (Ști. 
ănțal și G. Mădularu (Voința),

★
l-n concursurile pentru eoni1 * 3 4 *, or

ganizate de co'eclivul sportiv Lo. 
cojnotiva Gri vița Roșie, s-au în. 
regiatrat următoarele rezu'tate: 
t Triciclete (3—5 ani) Cristian

Așa cum. dealtfel, ne am aștep
ți. derbiul etapei de ieri din ca
drul campionatului categoriei A 
de tenis intre echipe'e bucu- 
reștene Progresul I. T. B. și 
Energia Constructorul a oferit 
spectatorilor o intilnirc foarte 
echilibrată și deosebit de dis-

• putată. Simplul fapt că meciul 
Sj» întrerupt — după două- zile 
de concurs — la scorul de 4—4 
ilustrează pe deplin cele spuse 
mai sus. Iar dacă adăugăm șt a- 
mănuntu! că în cele trei partide 
întrerupte ieri seară nu se poate 
pronostica vreun rezultat, acest 
lucru subliniază și mai bine dîr- 
zenia care a caracterizat întreaga 
întWnire... Din aceșt punct de ve
dere — a! dîrzeniei de care au 
dat dovadă — este cazul să evi
dențiem ne Eva Stăncescu, C. Ca. 
rsltilis., Anghelescu, Cristea, Bă. 
din, Schmidt, Zacopceanu, Maria
na Niculescu și T. Grad. Dip pă
cate -însă, această dîreenie n-a fost 
suficientă pentru a asigura parti

Prob» de juniori șl fete : i 
F. N1FDERWISER (Recolta) pe ) 
colul Idila 4 pct. j

Concursul de la BraHa a scos în 
evidență faptul că reducerea nu
mărului de probe contribuie uneori 

ales Anghelescu și întîlnirea Cri. 
stea—Schmidt, care timp de... pa
tru ore (!) a oferit un joc rapid 
bazat pe schimburi spectacu’oase.

REZULTATE TEHNICE
FROGHESUU I.T.B. - ENERGIA 

BUC. 4-4 (Eva Stâncescu-Irina Po- 
nova 6-î, 8-2; Caralulis-T. Bădin.
«-«, 6-8, 4-6, 6-8; Caraluiis-Zacopcea
nu 8-6, J-6, 6-1, 6-4, 6-4; Cristea-Sch- 
midt 1-8, 7-5, 6-4, 4-6, 6-4; Rodica An- 
driescu-Mariana Niculescu 2-6, 4-6;
Anghelescu-Zacopceanu 8-6, 4-6, 10-8, 
întrerupt; Anghelescu-Bădin 0-6, 4-6, 
6-4, 6-6; Georgescu-Grad 8-7, 3-6. 3-6, 
5-7; Eva Stăncescu-Caralulis=Irina 
Ponova, T. Bădin 6-8, 6-1; Eva Stăn- 
eescu-Rodica And ri eseu = Irina Po- 
nova-M<aniama Niculescu 6-2, 2-6, 

5-4 (40-40) întrerupt, Caralulis-Anghe- 
leccu = Zacopceanu-Bădin 5-7, 7-5, 6-1, 
4-6; întrerupt). Meciurile întrerupte 
continuă astăzi după-amiază înce- 
pînd de la ora 16 pe terenurile cen
trului de Antienament nr. 2.

ENERGIA STEAGUL ROȘU ORA
ȘUL STALTN-C.C.A. 3-3 (Bosch-Cob- 
zuc 6-8, 3-6, 4-6, Turușaneo-Cobzuc 
0-3 (newezentare), Bosch-Năstase 0-6, 
2-6, 8-6, 2-6, Turușanco-Năstare 1-6, 
2-6, 3-6, Tiriac-Chivaru 6-4, 2-6, 1-6, 
1-6; Rodica Dogariu-Ec. Roșianu 3-6, 
0-6; Hermina Brenner-El Roșianu 
9-7, 7-5; Fîntînaru-Gvorics C-3 (Re
prezentare); Bosch-Tii iac -= Marin Vi- 
ziru-Chivaru 4-6, 2-6, 5-7; Rodica Do- 

la buna desfășurare a întrecerilor. 
De această dată am fost plăcut im
presionat de felul în care s-a res
pectat ordinea probelor, de întocmi
rea judicioasă a parcursului precum 

* și de respectarea programului. Și la 
acest concurs a fost introdusă o 
probă nouă: proba Caprilli care 
cuprinde elemente de dresaj cate
goria A șî 5 sărituri peste obsta
cole. Faptul că concurențif nu au 
avut vreme să se pregătească pen
tru o astfel de probă a făcut ca a- 
ceasta să pară lipsită de interes. 
Din program au mai făcut parte 
și cursele de trap și galop și atelaje 
țărănești la care au luat parte con- 
curenți din colectivele Recolta.

In general, concurenții au mani
festat o oboseală îngrijorătoare ex
plicată atît de temperatura ridicată 
cit și de eforturile depuse în con
cursurile anterioare desfășurate la 
mică distanță unul de altul. Cu 
toate acestea, întrecerile au atins 
un nivel tehnic corespunzător ele 
fiind în același timp deosebit de 
spectaculoase. Subliniem evoluția 
călăreților V. Pinciu, Oct. Corut,
S. Dcvăncescu, Recer Oscar, Al. 
Longo, N. Niculescu, Gh. Ghițuran, 
I. Oprea și Gh. Langa care, sin
gurii, au dovedit o ascendență * de 
formă în acest concurs.

DAN G1RLEȘTEANU

Miine sosește in Capitală 
echipa de polo pe apă 

a Angliei

In cursul zilei de mîine s’nt aș
teptați să sosească, pe calea aeru. 
lui, jucătorii echipei de polo pe 
apă ai Marii Britanii. Oaspeții vor 
susține in compania reprezentati
vei noastre o dublă irrtîlnire 
(miercuri și vineri seara) în bazinul 
de la complexul „Dante Gherman" 
(ștrandul TlnereWu i).

Iată și formația pe care o depla
sează la București oaspeții: A. 
Grady — J. Jones (căpitanul echi
pei), A. Pass — Worsell — Tur
ner, Miller, P. Mc. Gonople. Re
zerve : R. Knights, F. Manley. Am
bele întîlniri vor fi conduse de au
striacul Josef Dirnweber.

Pentru întîlnirea ou echipa An. 
gliei reprezentativa noastră va fi 
alcătuită ctin următorul lot: Ma
rinescu, Deutsch, Bădiță, Zahan, 
Hospodar, Nagy. Simon, Bordi. 
Ssabo, Novac. Blajek.

gariu-Tiriac = Lia Doboșiu-lfarân 
Vinru 3-6, 6-3, 2-6; Hermina Brenner- 
Rodica Dogari’J Ec. Roșianu-Cia Do- 
Loșiu 6-4, 6-3).

ENERGIA T1MIȘOARA-DINAMO 
BUC 3-8 (Juhnsz-Rakoai 6-t. 6-4. 6-1.
8-3; Wilier-Rakoai 3-6, 0-4, 4-6; Ju-
hasz-Bard-an 6-2, 6-1, 6-4; WMler-Bar- 
dan 4-8, 8-6, 5-7, 6-3. 3-6; WOif-Vasi- 
lescu 4-6, 7-5, 4-6, 7-9; Ghwl'ernic-Tur- 
deanu 2-6, 6-0, 4-6; Olga Gdrdg-Ma- 
riana Dinopol 3-6, 4-6; Petruța-Elena 
Stan 1-6, 1-6; Olga Gdrftg-Juhasz
Mariana Dinopol-ftakosi 2-5, 7-5, «6-4; 
Wrtier-Ghidernic = Turdeanu-D. Vîtî- 
ru 2-6, 3-6, 5-7; Olga Gdrdg-Petruta 
= Mariana Dinopol-Elena Stan 4-6. 
2-4).

PROGRESUL Tg. MUREȘ-FLAMU- 
RA ROȘIE U.T.A. Arad 3-8 (Seres- 
ter-Grunwald 3-6, 6-2, 2-6, 5-7; Se- 
rester-Lowinger 6-3, 6-1, 6-2; Nagy- 
Grttnwald 1-6, 2-6, 2-6; Nagy-Lowin- 
ger 7-9, 4-6, 0-6; Baia-Tataacs 6-6. 
4-6, 3-6; Nagy-Albert 7-5, 4-6, 4-6, 
Q-6; Carolina Si egler-Ma tilda G4atb 

1-6, 5-7; Urzică-Bauer 6-4, 6-4; Caro
lina Si egler-Serester —Matilda Glatt- 
Grttnwald 5-7, 1-6; Serester-Baia =»
Grunwald-Albert 4-6, 6-1, 8-7, 7-5,
4-6: Canoltna Sie©'cr-Urzioă = MMH. 
da Gtatt-Bauer 7-5, 6-1).



Numeroase surprize în Cupa R. P. R. la fotbal
ENERGIA ST. ROȘU ORAȘUL 
STALIN — RECOLTA AVÎNTUL 

REGHIN 2-1 (0-1)
Joc viu disputat la capătul că

ruia gazdele au învins la limită 
prin punctele înscrise de Mari
nescu (min. 75) și Raicu (min. 
89), Munteanu (min. 12) a marcat 
pentru oaspeți.
PROGRESUL BISTRIȚA — PRO

GRESUL SATU MARE
2—4 (1—1)

4.000 de spectatori au urmărit 
un joc de nivel tehnic ridicat, ter
minat cu victoria meritată a echi
pei gazdă. Punctede au fost în
scrise de Gheorghe (min. 10) și 
Horațiu (min. 71), respectiv Fe- 
renezi (min. 16).
ENERGIA FLACARA MEDIAȘ — 
ENERGIA UZ. TR. OR. STALIN

3-2  (0-2. 2-2, - ,
Jocul a fost de o factură teh

nică mediocră, dar viu disputat. 
La început conduc oaspeții, care 
înscriu prin Butnaru în min. 3 
și 37. La reluare inițiativa este 
a gazdelor care prin acțiuni peri
culoase egalează prin Filip (min. 
57 și 59). In prelungiri,_ Balogh 
înscrie punctul victorios in min. 
91.
PROGRESUL FOCȘANI — 

COMOTIVA IAȘI 3—2 
(0—1, 1-1, -- '

Meciul s-a disputat la Tecuci. 
In general, jocul a satisfăcut din 
punct de vedere tehnic, dar a 
fost presărat cu durități, mai ales 
din partea Progresului, Au înscris 
Nițulescu (min. 82), Țolea (min. 
96), Cioboată (min. 109) pentru 
Progresul, Creangă («nin. 24 și 
107) pentru Locomotiva.
ENEPGIA FLACARA ClMPINA 
— ENERGIA „1 MAI" PLOEȘTI 

t-2 (0-t)
Jocul a fost de factură teh

nică slabă. Au înscris: Anatol 
(min. 31), și Motrenea (min. 
76) pentru Energia Ploești și Bo- 
tescu (m'n 65) pentru Energia 
Cîmpina.
FL. ROSIE 11 RÎMNICU VILCEA 

— PROGRESUL SIBIU 0—4 
. (9-1)

Ambele reprize au aparținut sî- 
bienilo-r care au jucat foarte bine 
și au înscris cele patru goluri prin 
Ganga, Geamănu (2) și Băilă. 
Jocul a fost frumos și aceasta 

daforește în special echipei 
oaspe.
ENERGIA FLACARA SCHELA 
MARE - ENERGIA FLACARA 

MORENI 2—6 (1—3)
In prima parte a meciului jo

cul a fost egal în timp. Echipa 
din Moreni avind însă mai multă 
experiență și prezentînd o for
mație cu o pregătire fizică mai 
bună, a învins pe merit Punctele 
învingătorilor le-au înscris To
cau (min. 32, 40 și 44) și Ște
fănescu (min 5C 52 și 80)Pen
tru localnici au marcat Văleanu 
(min. 27) și Vișoiu 55)
din 11 m.

ȘTIINȚA IA$1 — DINAMO 
URLAD 2-4 (D-t. 1—1. -

Jocul în general, de un nivel 
scăzut, dar dinamoviștii s-au pre
zentat mai bine și au rtieritat vic
toria. Ei au fost superiori în spe- 
ciN din punct de vedere al pre
gătirii fizice. Știința Iași s-a pre
zentat îoarte slab și a avut în 
echipă 6 juniori Au marcat: 
Bente (min. 12). Slumschi (min. 
94 și KM). For* f«hi P»? 
Im Dinamo și Be'zo (min. 84 și 
115) pentru Știtața
FLAMURA ROȘIE F. C. BUCU
REȘTI — DWIAMO 6 BUCU
REȘTI 9-i (♦-«. 0—9. '
A fost m*ei foarte dis

putat și revuitehd nedreptățește 
eohipa FImbut» roșie "" “
titiștii *u realizat un 
jtoțan egal tmeâa din 
tame edtipe ăte seria

F.C. Tea
med cel 
ee'e iuti 

a doua a

C^onosport
Iată cum arată un buletin Pro

nosport cu 12 rezultate exacte la 
concursul nr. 31 (etapa din 5 au
gust 1956).
I Flacăra (E) Cîmpina — Metalul 

(cupa 
2 

Meta- 
(cupa 

l

(E) I Mai Ploești 
R.P.R.)

II Metalul (E) C. Turzii —
Iul (E) Hunedoara
R.P.R.)

III Flamura roșie Cluj — Locomo
tiva Cluj (cupa R.P.R.) 2

IV Șfi’nta Iași — D’nsmo Bîrlad
trona R.P R 1 2

V Flacăra (EJ Mediaș — .Metalul 

categ. B, dar înaintașii lor au 
ratat ocazii clare. In ultimele mi
nute, dinamoviștii își revin și 
sînt gata să marcheze, dar Bir- 
tașu II (FI. r.) apără excelent. 
In prelungiri, dinamoviștii avînd 
o mai bună pregătire fizică pun 
stăpînire pe joc și marchează 
prin Marin.

ȘTIINȚA POLITEHNICA BUCU
REȘTI - LOCOMOTIVA CON

STANȚA 0-4 (0—1)
Feroviarii au obținut o victorie 

dară și meritată, chiar la acest

Apărarea dinamooiștilor 
situație dificilă. (Fază din 
Dinamo 6 București și FI. roșie 

fost cîștigat de

scor, care reprezintă fidel situa
ția de pe teren. In general, față 
de ultima lor apariție în Bucu- 
«eșrti, constănțenii 'se (prezintă 
mult schimbați în bine. Studen
ții, deși au prezentat o forma
ție oarecum remaniată, au dovedit 
în general aceleași lipsuri și în 
plus o foarte mare ineficacitate 
ia poartă. Spre sfîrșitul cetor 90 
minute, ei și-au mai revenit, dar 
apărarea oaspeților a fost tot 
timpul la post Cele patra goluri 
au fost înscrise de Vultur (m:n. 
40), Cădariu (min. 61), lonescu 
(min. 79) și Munteanu (min. 87). 
ENERGIA MET. C TURZI1 — 
ENERGIA MET. HUNEDOARA

4-9 (2-•)
Au marcat Burian (min. 4), 

Szighe*i (min. 22 și 80) și Mol
dovan (min. 51). In min. 5 Ban 
(Cîmpia Turzii) a ratat o Invitară 
de la 11 m. Meciul a fost frumos 
doar în prima repriză. ta repriza 
ascundă, oaspeții dau dovadă de 
«eseriozifate, jucînd fază însufle
țire.
LOCOMOTIVA PAȘCANI — 
FLAMURA ROȘIE BURDUJENI 

9-1 (»-•)
Uaktti gol al întilnirii • fost 

teams de AnaNoiii ta min 
«5

LOCOMOTIVA ARAD — ENER
GIA MINERUL LUPEN1 3—1 

(t-0

Ah marcat loanoviti (2) și 
Bon pentru gazde și Hăndăreanu 
■pentru oaspeți. Joc in general

Stalin
1

(E) Uz. Tr. Orașul 
(cupa R.P.R.)

VI Știința București — Locomotiva
Constanța (cupa R.P.R.) 2

VII Progresul Focșani—Locomoti
va lași (cupa R.P.R.) 1

VIII Locomotiva Pașcani — Fia
mura roșie Burdujeai (cupa 
R.P.R.) 9

IX Metalul (E) Galați — Flamura
roșie Bacău (cupa R.P.R.) 1

X Locomotiva Arad — Minerul (E)
Lupeni (cupa R.P.R.) 1

Flacăra (E) Schela Mare —
Flacăra (E) Moreni (cupa 
R.PR.). ?-

XII Progresul Bistrița — Progre
sul Satit Mare (cupa R.P.R.) 1

La acest concurs au fes* depuse 
aprox mativ 534.000. buletine

XI

echilibrat, 
insistente 
toria.

în care gazdele mat 
au meritat totuși vie-

ENERGIA
FLAMURA ROȘIE BACĂU

3—1 (2—1)

METALUL GALAȚI —

Au marcat; Jelesneac (min 24) 
și Ștefănescu (min. 25 și 76) pen
tru gazde, iar pentru oaspeți, Hai- 
movici (min. 15). In general, în- 
tîlnirea a fost viu disputată, dar 
de factură tehnică mediocră.

a rezol vat și de data aleasta cu succes o 
meciul din cadrul Cupei R.P.R. dintre 

F. C. Gh. Gheorghiu-Dej. Meciul a 
dinamoviști cu 1—0).

(Foto MAX BANUȘ)
H. CLUJ 
CLUJ

FLAMURA ROȘIE I.
— LOCOMOTIVA

3—4 (2—1)
Au marcat: Kirkosa, 

Pop pentru Flamura roșie, Dobai 
(3) și Busch pentru feroviari.

Heraf și

ENERGIA S.N.M. CONSTANȚA 
— PROGRESUL QP.CS. BUCU
REȘTI 3-3 (0—1; 2—2, J“‘-

Au marcat: Moroîanu (min. 
57), Nanu (min. 88) și O’tenică 
(min. 106) pentru gazde, Dumi
trescu (min. 37), Cristescu (min. 
55) și Mihăilescu (min. 116) pen
tru oaspeți. De remarcat că în 
min. 25 gazdele ratează un 11 
m prin Oltenică. In general, me- 
cmi a fost de un slab nivel teh- 
gpr Conriăntenii au abuzat de 
durități

ENERGIA METALUL MB - 
ENERGIA METALUL REȘIȚA

1-3  (1—3. 1—1

Au marcat: Czako (min. 10) 
pentru gaade și Jojart (min. 52), 
Kolnik (min. 97) și lovan (min. 
99) pentru oaspeți. Echipele au 
furnizat un joc frumos.

DINAMO BUCUREȘTI — PRO
GREȘUL BUCUREȘTI 

i-J (l-l)

Un joc care a stîroit mult in
teres, fiind vorba de două din 
echipele cu „priză" printre specta
tori, dar care n-a reușit să sa
tisfacă decît în mică măsură, 

repriză, datorită mai 
jocului legat al dina- 
și a acțiunilor dina- 
lui Ozon, partida a 
se ridice la un nivel

In prima 
cu seamă 
moviștitor 
rntoe ale 
reușit să
mulțumitor. După pauză însă, jo
cul a fost mai slab, mai ales că 
urmărind rezultatul, echipe'e s-au 
angrenat mai mult în luptă de
cât în joc. Din această cauză, 
s-au înregistrat și cîteva intrări 
mai dure — deși jocul era și pu
tea să rămînă foarte bine la nota 
lui de amical și de verificare a 
gradului de pregătire. Dintre a- 
ceste „intrări" mai gravă a fost 
aceea a lui Sziiko, care — deși 
avertizat după o „explicație" mat 
dură cu Ozon — a continuat să

îecOTiwtiva Timișoara 
pe teren

7

v.

»
I

TIMIȘOARA, 5 (Prin telefon de 
la trimisul nostru). — Este. des><mr 
prematur să tragem • —v-r—. 
mult comentatelor schimbări produ
se ia Locomotiva. TntoM, imperort 
este faptul că echipa feroviarilor a 
reușit — spre satisfacția ".cmeroșa- 
lor ei suporteri — să obțină o me
ritată și prețioasă victorie asupra 
liderului campionatului. Alinlind « 
formație remaniată, care a dovedit 
o mare putere de luptă — dia pă
cate nu in tot meciul. slăbind spre 
sCrșit — Locomotiva a arătat că 
știe să practice și un joc ofensiv, 
a taci nd simplu, in viteză ți pericu
los, învingind pe QGA. exact cu 
armele proprii acesteia din urmă. 
Locomotiva a obținut prima victorie 
pe teren propriu în actualul campio
nat și este interesant să arătăm că 
a marcat redutabilei apărări a mi
litarilor 4 goluri, adică mai mull 
de jumătate din totalul golurilor 
înscrise în 12 etape !_ Revirimen
tul produs în echipa feroviarilor 
este insă mai mult de natură mora-

JOCURI INTERNAȚIONALE DE FOTBAL

(R.P.U.)
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — HA
LADAS SEGHEDIN

3—3 (0—2)

Seghedin 
întîlnirea 
Haladas

Ieri s-a disputat la 
în R. P. Ungară, 
dintre echipa locală 
și Știința Timișoara. Echipa ro- 
mtnă a atacat mai mult, dar 
localnicii au prezentat o apă
rare foarte bine pusă la punct. 
Golurile au fost înscrise de 
Brînzei. Ciosescu și Filip pen
tru timișoreni și Cziraki (3) 
pentru echipa din Seghedin.

LOCOMOTIVA TR. SEVERIN 
—VASAS D1OSGYOR 2-2 

(1-1)

TURNU SEVERIN 5 (prin 
telefon). — Peste 5000 de spec
tatori au asist» Ia această par
tidă care a plăcut foarte mult. 
Încă din primele minute, me
dul ia aspectul tmei întltnirl 
de campionat. Severinenii sînt 
aceia care au teițiativa, dar 
nu pot fructifica din cauza ine
ficacității liniei de atac. De 
altfel, această lacună a existat 
și ta echipa oaspe. In oentl. 
ouate, jacul e»e spectaculos,

INTILNIRI AMICALE
joace periculos și, la un atac 
violent asupra iui Blujdea, arbi
trul maghiar Danko l-a eliminat 
din joc. O sancțiune meritată. 
Ca sportiv fruntaș, Sziiko trebuie 
să fie un exemplu de comportare 
corectă pe terenul de sport.

Revenind la joc, trebuie să sub
liniem că dintre echipe Dinamo 
ni »-a părut mai bine pregătită ca 
ansamblu, dar că vădește din 
nou tendința spre joc de tripletă 
și ineficace. In ei mp desfășoară 
bine jocul. Progresul a avut o 
apărare care a știut să se im
pună. Atacul însă, încă contează 
prea mult numai pe Ozon. Am
bele echipe lasă de dorit în ce 
privește trasul la poartă și ca 
pregătire fizică. Au marcat țn 
ordine : Ozon, Nițulescu, Nițu- 
lescu, Suru, Blujdea și Ozon. 
DINAMO: Uțu — Băcuț 1, F. 
Angheâ (Băcuț II), Szdko — 
Cătinoiu (Neagu). Nunweiiler — 
V. Angliei (Nițulesou), Nicușor, 
Voica (Ene). Nițulescu IVoica). 
Suru. PROGRESUL: Cosma —

ia prim sa victorie 
propriu

lă și noul antrenor, Paviovid, va 
trebui ca împreună cu întreaga echi
pă să remedieze cît mai curînd de
ficiențele existente în pregătirea 
tehnică și tactică a jucătorilor.

Nu este mai puțin adevărat că 
sarcina Locomotivei a fost ușurată 
și de comportarea sub așteptări a 
echipei C.C.A, care a prezentat 
mari lacune în apărarea imediată 
(Voinescu, Za vodă II și Apolzan), 
iar atacul — alcătuit oarecum fan
tezist — s-a complăcut în comb;- 
nații sterile. Trebuie să arătăm că 
după ce a primit primul și al treiiea 
gol exclusiv din vina sa, echioa 
C-C-A. a mai comis o greșeală cari 
a dus la marcarea golului al patru
lea: la o centrare lungă a lui Bă- 
deanțu. cam de Ia mijlocul terenu
lui, Glămeanu a țișnit spre poartă, 
îajreaga apărare a bucureșteni'or 
s-a oprit crezind că este ofsaid, 
dar arbitrul n-a fluierat și Glă- 
meanu și-a continuat cursa spre 
poartă, mareînd pe lingă Voinescu. 
Nu este pentru prima oară ci nd 
apărarea echipei GQA. comite gre
șeala de a se opri din joc fără ca 
arbitrul să fluiere.

S MASSLER
CUASAkSENTUL CATEGORIEI

București 
Timișoara 
Buc. 

roșie Arad

1. C.C.A.
î. Dlnamo
3. Știința
4. Locom.

S. FT.
6 Energ. Mln. Petr.
7. Energia Flac. Pi.
8. Locomot. Timiș.
S. Dinamo O. Stalin 
1». Știința Cluj
11. Progresul Oradea
12. Dinamo Bacău
13. Progresul Buc.

12 7 2 3 31:1! 16
12 7 2 3 18:17 16
12 6 2 4 18:16 14

12 4 5 3 25:16 13
12 5 3 4 M:16 13
12 5 3 4 17:16 13
12 3 6 3 16:13 12

12 2 « 2 11:11 12
12 4 2 6 17:13 16
12 3 4 S 11:18
12 4 2 6 13:24
12 3 3 6 11:23
12 3 2 7 15:21

io 
io 

o 
8

vioi, dar loante multe faze sînt 
pur și simplu „stricate" de ar
bitrajul foarte slab prestat de 
arbitrul local Severineanu. El 
a dat foarte multe decizii gre. 
șite și a scăpat jocul din mînă. 
Punctele au fost înscrise de 
Mazilu (min. 10), Firu (min. 
66) pentru Locomotiva și Tiba 
(min. 25 și 74) pentru Vasas.

Gloria Ciodov, corespondent

FOTBALIȘTI BULGARI 
LA CONSTANȚA

CONSTANTA 5 (prin tele
fon). — Azi echipa bulgară 
Septemvrl din orașul Tolbuchin 
(Bazargic) a întrecut cu 2—1 
(0—1) echipa constănțeană E- 

nergia Constructorul S. M. Jo
cul a contat ca revanșă a me. 
ciulul disputat în Bulgaria săp- 
tămîna trecută, în care cons, 
tănțenil au cîștigat la același 
scor. Golurile au fost înscrise 
de Ernest (min. 35) pentru 
Energia și Izvorov (mm. 58) 
și Boris (min. 76) pentru Sep- 
temvrî.

DeceM Țocu, cores^xaudent

Galați 6—4 (4-1). 
Petrescu

Mafteuță, 
pentru

Atâtor (Bratu), Bratu (Paraschfv), 
Soare — Ciocoa, Știrbei — Mol- 
deveanu (Blujdea), Smărăndescu 
(Țîrcovnic •), Ozon, Coste», Bhij- 
dea (Dragomir).

■ TIRGOVIȘTE, 5 (prin telefon).
— In cadrul unei întîlnirî care t 
corespuns, în general, așteptări
lor echipa Energia Metalul T:rgo. 
vîște a întrecut echipa Dinanto 
București (tineret) cu scorul dî
5— 1 (0-0)

b „DESCHIDEREA" de ieri de 
la Glulești ; Locomotiva MC F.— 
Locomotiva 
Au înscris : 
Leahevici, 
Constantin 
M.C.F, Tudorache (2). Duca și 
Păun neutru Locomotiva Galsti

■ BAIA MAPE 5 (prin telefon).
— Echipa Energia Trustul Minier 
d:n lo'-tl+ate fntilnind Energia 
Unio Satn Mare a .întrecut-o cu
6— 1 (6—0). Au înscris pentru în
vingători ■ Sulyoc (4), Sch less în
ger $< Hrirsza Pentru învinși a 
înscris Matyi.

Dol>rescii, 
Miiea si 

Locomoti a



Sportivii romini peste hotare
Echipa feminină de volei a R. P. R. a reușit 
o excelentă performanță intrecind echipa 

R. Cehoslovace
PRAGA 5 (prin telefon). A 

doua întîlnire dintre reprezenta
tivele feminine de volei ale R. 
Cehoslovace actuala campioană a 
Europei și R. P. Romîne, dispu
tată de astă dată la Ostrava, 
s-a încheiat cu victoria echipei 
oaspe, care a jucat calm, cu multă 
voinjă, meritînd pe deplin acest 
succes. Cele două reprezentative 
au fost alcătuite din următoarele 
jucătoare:

R. P. ROMI NA: Honet, Susan, 
Ivănescu, Sădeanu, Pleșoianu, Col- 
ce-iu, Zama.

R. CEHOSLOVACA: Stulkova, 
Staudova. Sindeladova, Hola, Ku- 
cerova, Walaskova.

Scorul partidei: 3—2 (4—15;
IERI LA AMIAZA

Cicliștii romîni participant! la Torul Europei au sosit 
Ia Zagreb

ZAGREB (prin telefon de la 
trimisul special Agerpres). — 
După un sbor de 4 ore, cu o 
scurtă escală de. alimentare la Ti
mișoara, avionul Tarom care avea 
pe bord echipa cicliștilor romîni 
participant! la prima ediție a 
„Turului Europei", a aterizat du
minică la amiază pe aeroportul 
din Zagreb. La sosire, delegația 
soortivă romînă a fost întîmpi. 
«lată de delegați ai federației cro. 
ate de ciclism și ai comitetului 
iugoslav de organizare a „Turu
lui Europei" precum și de nume
roși sportivi, care i-au făcut o 
călduroasă manifestație de simpa
tie. Cu o deosebită atenție au

Uriașa demonstrație a gimnasticii și sportului german
Un măreț tablou al măiestriei, omogenității și disciplinei

(Urmare din pag. 1) 

exprimat printr-o perfectă armonie 
și marea varietate a culorilor ? O. 
mogenitatea. disciplina, ordinea ? 
Măiestria exercițiilor individuale 
sau colective ? Sau poate înainte 
de toate ar trebui subliniată ori
ginalitatea plasării celor 12.000 
sportivi in sectorul din răsăritul 
marilor tribune și care folosind 
steaguri colorate au compus in
tr-un mod simplu dar cu atît mai 
ingenios diferite teme, de la stea
gul național și stema R.D. Germa
ne și plnă ia lozinci și saluturi, 
intre care apăreau des cuvintele: 
„Freundlschaft, Eînheit, Frieden,", 
(A. R. Prietenie, Unitate, Pace).

Vă rog pe dvs, dragi cititori, să 
le puneți pe toate acestea la un loc 
Și să adăugați tot ce vă poate fur
niza imaginația cea mai vie. Veți 
avea totuși o slabă impresie a 
spectacolului la care am. avut fe
ricirea să asist sîmbătă după- 
amiază.

Sînt ferm convins că peliculele 
pe care o armată întreagă de ope
ratori au prins uriașa demonstra-

In cîteva rindari
& La serbările de gimnastică și 

sport care au avut loc la Leipzig 
au participat 87.000 de tineri spor
tivi. dintre care 32.000 din R. F. 
Germană. -.., ___

& Iată cîteva rezultate mal bune 
înregistrate în cadrul întrecerilor de 
atletism: 4x100 m.: femei: 45,6—re
cord al Germaniei. EChîpa â fost.- 
alcătuită din următoarele atlete: 
Honing, Stubnlk, Kohler, Mayer. 
Prăjină: Preusger 4,25 m. 400 m.: 
Mann 47,4. 80 m. g.: Kohler 10,8 
țpe pistă desfundată). 100 m.:
Kohler 12,0 (pe pistă desfundată). 
3.000 m. obstacole: Janke 8:55,8

@ Duminică dimineață în cen
trul orașului Leipzig a avut loc o 
măreață defilare a unui număr de 
peste 50.000 sportivi. In loja ofi
cială au luat loc personalități de 
frunte ai vieții politice din R.D. 
Germană în frunte cu Walter 
Ulbricht, secretar general al Par
tidului Socialist Unit German.

© Duminică după-amiază în 
deschidere ia meciul de fotbal 
Dinamo Orașul Stalin-Selecționa- 
ta orașului Leipzig a avut loc o 
reușită demonstrație de gimnas
tică la care și-au dat concursul 
studenții Institutelor de Cultură 
Fizică și Sport d'in Helsinki, So
fia, Fraga, Cairo și Leipzig. Toa
te reprezentativele de orașe au 
impresionat prin măiestria, dis 

; ciplina și pitorescul costumelor. 
Bemonstrațîile tinerilor studenți 
au fost răsplătite cu numeroase 
aplauze.

15—10.; 1-15; 15—11; 15—13) 
pentru echipa romîna.

La băieți, victoria a revenit și 
în al doilea meci gazdelor, care 
au învins cu 3—1 (15—8; 19- 
21; 15—10; 15—9). Au jucat:
Laznicka, Broz. Maly, Schwartz- 
kopf, Humhal, Helfer, Paulus, 
Tesar în echipa Cehoslovaciei și 
Roman, Nicolau, Corbeanu, Crivăț. 
Mihăilescu, Cherebețiu în echipa 
Romîniei.

Echipele Tomînești susfin ulti
mele întîlniri azi la Brno, unde 
vor juca cu reprezentativele re
giunii Moravia.

JINDR1CH PEJCHAR 
corespontient

fost înconjurați rutierii noștri Con. 
st an tin Dumitrescu și Gabriel 
Moiceanu care sînt cunoscuți și 
apreciati de amatorii ciclismului 
din R.P.F. Iugoslavia.

După o scurtă odihnă, cicliștii 
romîni au efectuat un ușor an. 
trenament pe un traseu de 50 km 
de-a lungul șoselei Zagreb—Ri
jeka, pe care miercuri se va dis
puta prima etapă a turului. In 
cursul zilei de duminică a sosit 
la Zagreb și echipa de ciclism a 
R. P. Polone, avînd în frunte pe 
Krolak, cîștigătorul ediției din a- 
cest an a „Cursei Păcii". De ase. 
menea a sosit în capitala Croației 
și caravana atelier a „Turului 

lie a celor 27.000 de tineri sporti- 
vi germani vă vor impresiona la 
fel de mult ca și pe noi cei care 
am văzut-o.

Elanul, grația executanților, fru. 
musețea exercifiilor, armonia culo. 
rilor au 'montat. In mod deosebit 
s-ar putea evidenția măiestria cu 
care sportivii asociației Motor, 
studenții de la I.C.F., sportivii ar 
sociației Dynamo și Vorwărts au 
executat exercițiile deosebit de

Selecționata orașului Leipzig — Di namo Orașul Stalin 14(1-1)
Peste 100.000 de spectatori au 

aplaudat cu căldură intrarea pe 
teren a celor două echipe, care 
au prezentat, următoarele for
mații : , '

Leipzig: Profit — Bauer, Knaust 
(Bauman), Brandt — Scherbaum, 
Fettke — Frohlich, Konczak, 
Krause, Bauman (Walter), Behne.

Dinamo Orașul Stalin: Birtașu 
— Moarcăș, Lazăr, Sereș — Hi- 
dișan, Florescu — Mihai, Rădu- 
lescu, Szakacs I, Csegezi, Sza
kacs II.

Localnicii au inițiativa și j în 
min. 6 Birtașu reține un șut pu
ternic al lui Bauman. Dinatno- 
viștii joacă contractat atacul — 
în special Szakacs I — greșind 
multe acțiuni. In min. 8 cen
trul atacant dinamovist șutează 
totuși, dar mingea trece pe -lingă 
bară. După o nouă acțiune critică 
la po?rta lui Birtașu. .lămigită de 
Sefeș care respinge ■ în corner, 
Rădulescu, singur, trage în bra
țele portarului. In min. 14 La
zăr trimite defectuos la portar și 
Birtașu plonjează în picioarele 
unui atacant german care urmă
rise acțiunea. Dinamoviștii își re
vin, Hidișan se remarcă prin ac
țiuni ofensive viguroase și jocul 
se mută în jumătatea de teren 
a localnicilor. In min. 26, în 
urma unui schimb de mingi cu 
Szakacs II și Czegezi, extremul 
dreapta Mihai pătrunde pe cen
tru și șutează imparabil pe jos 
la colt: 1—0. In min. 32, Sza
kacs I ratează o mare ocazie, 
trăgînd în portarul căzut la pă- 
mînt, iar după un minut o fru
moasă combinație a întregit linii 
de atac dinamoviste «e termină 
cu un șut al lui Rădulescu în 
bara transversală. Cam din acest 
minut începe o accentuată domi
nare a Selecționatei germane. In 
minutele 33, 34 (două cornete).

Europei" numărînd 40 de mașini 
care recent a însoțit pe pârtiei, 
panții în turul ciclist al Franței.

Se pare că echipa Suediei nu 
va lua startul la competiție, ur- 
mînd să fie înlocuită cu ediipa 
Austriei.

I. GOGA

Turneul international de baschet 
de la Cairo

CAIRO 5 (Agerpres). — TASS 
transmite: Sîmbătă s-au desfă
șurat la Cairo primele întreceri 
de baschet din cadrul competiției 
intitulată „Cupa Eliberării". La a- 
cest turneu, care se desfășoară pe 
stadionul clubului „Ghezira". par
ticipă echipele reprezentative ale 
Egiptului, R. P. Polone, R. P. 
Romîne, Greciei, Libanului și Si
riei.

In prima zi a competiției s-au 
întîlnit selecționatele Libanului și 
Siriei, victoria revenind primei for
mații cu scorul de 67—58.

Echipa Romîniei a susținut pri
mul meci azi noapte, cînd s-a 
mai jucat întilnirea dintre echipele 
Poloniei și Greciei.

0 delegație sportivă din R.P.R. 
asistă la manifestațiile 

Spartachiadei popoarelor U.R.S.S.
Sîmbătă dimineața au părăsit 

Capitala pleci nd spre Moscova tov 
Manole Bodnăras. președintele Co. 
mite tu luă pentru Cultură Fizică și 
Sport de ne lingă Consiliul de Mi
niștri al R.P R., și Ion Nae, acti
vist al C.C. al P.M.R.. pentru a 
asista ca invitat! la desfășurarea 
Spartachiadei popoarelor U.R.S.S.

(Agerpres),

grele și ingenioase combinații in 
ansamblu.

Cuvintele Prietenie, Unitate, Pace 
n-au fost doar desenate pe stea
gurile celor 12.000 de sportivi din 
tribune, din răsăritul marelui sta
dion, dar ele au fost și sensul a- 
dinc și esențial al acestei uriașe 
manifestări sportive, pentru care 
tineretul german, conducătorii a- 
sociațiilor sportive din R.D. Ger
mană merită cele mai sincere Și 
calde felicitări.

36, apărătorii noștri și mai ales 
Birtașu fac față cu succes unor 
situații grele. In min. 39, Moar
căș comite un fault in careu 
(împotriva unui atacant german 
care nu mai avea balonul) și 
lovitura de la 11 m este transfor
mată impecabil de către Fettke.

După pauză, Dinamo joacă mai 
lejer, mai decontractat. In schimb, 
localnicii insistă mai mult în’fata 
porții, dar șuturile lor sînt im
precise. Iată cîteva momente mai 
importante ale reprizei. In min. 
52 MihaT șutează în brațele por
tarului, iar după 3 minute tot el 
îl silește pe Prohl să respingă 
în comer. In min. 60 mingea 
se plimbă prin fata porții ger
mane, fără ca vreunul din cei trei 
atacanți dinamoviști aflați în ca
reu să poată interveni. Urmează 
o accentuată dominare a localni
cilor. In min. 71, Birtașu plon- 

: jează spectaculos la o „bombă" 
a toi Frohlich, iar în min. 74 
Behne reia cu capul peste poartă, 
la un corner. Spre sfîrșitul parti
dei, jucătorii romini trec din nou 
în atac dar înaintașii, făcînd 
exces de combinați’t, nu pot fruc
tifica și' astfel jocul se termină 
la egalitate.

Din echipa noastră cei mai buni 
au fost Birtașu, Moarcăș, Hidișan 
și Mihai, în timp ce din selec
ționata germană s-au remarcat: 
Bauman, Fettke și Prohl. Jocul 
s-a desfășurat într-o notă de per
fectă sportivitate.

Rezultatul de egalitate consti
tuie un frumos succes pentru ti- 
năra formație Dinamo Orașul 
Stalin care a întîlnit o puternică 
combinată a echipelor Lokomotiv 
și Rotation, clasate pe locurile II 
și III ale campionatului german.

Arbitrul polonez Kulcsik a con
dus cu competență.

ȚICU SIMION

Spartachiada popoarelor din U.R.S.S. a început 
ieri la Moscova cu o uriașă demonstrație pe stadionul 

central „V. I. Lenin”
(urmare din pagina 1-a) 

imense buchete de flori. Ele se 
îndreaptă spre loja centrală și în 
ovațiile stadionului oferă florile 
conducătorilor Partidului Comunist 
și ai guvernului.

Abia s-au stins ecourile aplau
zelor și pe gazon apar cei mai 
mici participanți |a paradă, elevi 
ai școlilor din Moscova. 1.890 
de tineri sportivi efectuează un 
frumos program de gimnastică de 
mase executind complexul de exer
ciții într-o perfectă sincronizare. 
La sfîrșit ei se adună în centrul 
terenului și scriu cu trupurile 
lor cuvintele „mulțumim patriei" 
exprimînd astfel în numele tutu
ror copiilor sovietici recunoștința 
pentru copilăria fericită ce le-a 
fost asigurată.

Elevii sînt schimbați de re
priza tinerilor din asociația spor
tivă „Rezervele de Muncă". 2.300 de 
sportivi ți sportive arată în cursul 
acestei admirabile demonstrații 
aspecte din viața și activitatea 
școlilor profesionale sovietice.

Acum, pe covorul verde al sta
dionului pășesc studenții Institu
tului Central de Cultură Fizică 
din Moscova. Ei transformă te
renul într-o veritabilă sală de 
gimnastică, efectulnd o serie de 
exerciții la aparate îndelung a- 
plaudate pentru precizia și măies
tria executării. La sfîrșitul de
monstrației sportivii înscriu pe 
gazon cuvintele ce atit de sim
bolic se leagă între ele: „Pace... 
Munca... U.R.S.S.".

Repriza următoare aparține 
gimnațtilor asociațiilor sportive 
sindicale. Ei își fac apariția pe 
teren prin 4 porți iar coloanele 
se încrucișează oferind o minu
nată armonie de culori și miș
cări. In sunetele armonioase ale 
muzicii peste 200 de gimnaști 
uimesc spectatorii prin frumuse
țea și varietatea execuțiilor.

Cînd entuziasmul spectatorilor 
Pare să se fi potolit și o clină 
de liniște coborise pe stadion in

Ud scor puțin obișnuit: Va sas Budapesta - Rapid 
Viena 9-2 in finala Cupei Europei Centrale la fotbal

BUDAPESTA. — Budapestanii 
au desfășurat un joc plin de 
fantezie, rapid, cu o însufie- 
tire_ demnă de remarcat a- 
tacînd în egală măsură atunci 
cînd scorul le era favorabil fie 
cu 2—0, 2—1, 8—1 sau 8—2. Li. 
nia de atac a formației gazde a 
funcționat excelent. Csordas, Ra- 
duly și Szilagyi I într-o excelentă 
dispoziție de joc au marcat 8 go
luri (primii cite 2 iar SzilagVi I 
4 1).

In prima parte a meciului vie. 
nezii au jucat foarte bine, la fel 
ca și în meciurile anterioare end 
au terminat la egalitate. După ce 
Vasas a condus cu 2—0, Riegler 
a redus scorul la 2—1 și nu a lip. 
sît mult ca vienezii să egaleze. 
Apoi gazdele reușesc să mar
cheze al treilea goi prin Raduly.

’ ✓ r ' r ț, ,

Rezultate excepționale la 100 m. plat
Murchison 10,1... Williams din nou 10,1—
BERLIN, 5 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). — După ce 
atletul negru Williams a doborît vi
neri recordul mondial în proba de 
100 m. cu excepționala performantă 
de 10,1, sîmbătă și duminică în ca
drul unui nou concurs, desfășurat 
pe stadionul olimpic din Berlin, au 
fost înregistrate noi rezultate de 
valoare.

LA RIO DE JANEIRO:
Cehoslovacia —Brazilia 1-0!

RIO DE JANEIRO, 5 (prin ra
dio). — Duminică după amiază pe 
stadionul Maracana din Rio de Ja
neiro, în fața a 200.000 spectatori 
echipa reprezentativă a Cehoslova
ciei a ob(in>ut o strălucită victorie 
in compania reprezentativei Brazi
liei, una dlin cele m>ai bune echipe 
de fotbal diin lume. Rezultatul în
registrat, confirmă valoarea ridi
cată a fotbalului cehoslovac dlin ul
tima vreme 

tr-un colț al pistei a răsunat pri
mul pocnet al pistolului starteru- 
lui. 20 de concurenți, cei mai 
buni alergători de fond , din
U. R.S.S., s-au avintat în finala 
probei de 10.000 m. din cadrul 
Spartachiadei. Se remarcă în mij
locul lor faimosul alergător Vla
dimir Kuț, unul dintre cei mai 
mari specialiști mondiali al aler
gărilor pe distante lungi. încă 
de la plecare Kuț se instalează 
în fruntea plutonului și nu pără
sește pînă la sfîrșit conducerea 
în cursă. Rupîndu-se mult de cei
lalți concurenți, el trece primul 
linia de sosire realizind timpul 
de 28:57,8 nou record al U.R.S.S. 
și a treia performanță mondială 
în istoria acestei probe. Vechiul 
record unional era de 28:59,2 șl 
aparținea de asemenea lui Vladi
mir Kuț. Pe locurile următoare 
s-au clasat tînărul reprezentant 
al Ucrainei I. Cerniavski cu 
timpul de 29:50.4 și moscovitul 
A. Anufriev cu 29:54,0. In con
tinuare s-a desfășurat un program 
de ștafete. Iată cîteva rezultate 
înregistrate: 4X200 m. bărbați: 
echipa U.R.S.S. 1:24,7 — nou re
cord unional: 4x200 m. femei: 
echipa U.R.S.S. 1:37,7; 3 X 800 m. 
femei : echipa U.R.S.S. 6:39,8; 
4x 800 m. bărbați: echipa Mosco
vei 7:32,4; 4X1.500 m. bărbați: 
echipa U.R.S.S. 15:03,0.

O scurtă pauză și pe teren își 
fac apariția echipele de fotbal Di
namo Moscova și T.D.S.A. care 
urmează pe noul stadion central 
„V. I. Lenin" meciul lor din ca
drul campionatului U.R.S.S. La 
capătul unei dispute aprige tabela 
de marcaj a arătat un scor egal: 
2—2.

In pauza meciului de fotbal «a 
avut loc sosirea In cursa ciclistă 
de fond Moscova-Harkov-Kiev- 
Minsk-Moscova care a fost câști
gată de reprezentantul Moscovei
V. Kapitonov.

întrecerile Spartachiadei popoa
relor din U.R.S.S. vor dura pînă 
la 16 august.

După pauză scorul era 7—1 în fa
voarea echipei Vasas... Cu cîteva 
minute înainte de sfîrșit se mat 
marchează trei gol -ri prin Raduly, 
Teleki și respectiv Riegler.

La sfîrșit președintele comite, 
tului de organizare al C.E.C. Josef 
Vogi (R. Cehoslovacă) a felicitat 
călduros pe jucătorii echipei- Va
sas și a oferit lui Szilagyi I, că
pitanul echipei, frumosul trofeu: 
Cupa Europei Centrale. Arbitrul 
cehoslovac Vlcek a condus urmă
toarele formații:

VASAS: Kaniaras — Karpati,
Kontha, Teleki—Bundzsak, Beren. 
di—Raduly, Csordas, Szilagyi I, 
Sarosi, Lelenka.

RAPID: Gartner — Gelsinger, 
Golobici, Gieser—Holti, Riegler— 
Halla, Korner I, Hanappi, Mesza- 
ros. Berta!an

' ». • jar -
Sîmbătă, Murchison, a alergat 

100 m. în 10,1 sec. egalînd'reebrduf 
mondial stabilit cu o zi înainte de 
Williams. Duminică, în cadrul fi
nalei probei s-au întrecut cei doî 
corecordmani mondiali. Victoria 
revenit lui Williams cu 10,1 urmat 
de Murchison cu 10.2

Singurul punct al meciului a 
fost înscris de Moravcik în min. 
53. Cehoslovacia a aliniat urmă
toarea formație: Dolejsi — Heril, 
Hledik, Novak — Masopust, Plus^. 
kal — Pazdera, Moravcik, Borovic- 
ka, Feureisl, Krdus.

Miercuri echipa Cehoslovacie! 
joacă la Sao Paolo al doilea meci 
cu selecționata Braziliei.

Redacția și Administrația, Bucur ești, st r Const Miile Nr 17 telefon b.30.36—5.30.37 Nr 1—9 62 STAS 3452 inii Poligrafică țâr. 2 str. Brezoianu, Nr. 23-C-25. 
X X X X Abonamentele se fac la oljclUe poștale prin factori} poștali șl dlfuzorji loluțitarj dinrlnlrenriadert


