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b Trăiască poporul romîn, stăpîn pe soarta sa, (( 
i făuritorul vieții noi, socialiste, în scumpa | 
% noastră patrie ! Trăiască unitatea de nez-
1 druncinat dintre partid, guvern și popor! f

G1NDUR1 IN PR4GUL MARII SĂRBĂTORI! I ORGAN Al COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT DE PE UNGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI' 
SI AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

HTMOSFERA sărbătorească, specifică zilelor care preced, in 
fiecare an, zorile lui 23 August, te întîmpină și acum, pretutin

deni, în popasul pe care-1 faci printre ortacii lui Haidu luliu. atunci 
cînd pătrunzi pe poarta marii uzine sau cind pașii te poartă spre ho
tarul celui mai îndepărtat cătun. Și, mărturie a muncii entuz aste, a 
biruințelor în lupta pentru traducerea in viață a sarcinilor stabilite 
de Congresul al ll-lea al partidului, pentru întîmpinarea cu toată 
cinstea a celei de a 12 aniversări a eliberării patriei, stau numeroasele 
depășiri de normă și schimburi de onoare. însemnatele economii reali
zate, graficele de producție ale căror săgeți urcă tot mai «us în aceste 
zile, prețioasele inovații realizate de oamenii muncii dm toate do
meniile de activitate.

Răspunzînd prin fapte Chemărilor C.C. al P.M.R. cu prilejul «Hei de 
23 August 1956, oamenii muncii vor putea să raporteze partidului 
rezultate însemnate. Nenumărate succese vor putea să rapor
teze în ziua marii sărbători și tinerii sportivi ai patriei noastre care, 
alături de toți ceilalți oameni ai munci, se —“«dltesc să întîmpine 23 
August cu cit mai multe realizări. Cu nemărginită bucurie ni se opresc 
astăzi privirile asupra panourilor de onoare ale fabricilor și între
prinderilor din Timișoara, Bacău, Craiova sau București. Din gru
pul celor mai vrednici muncitori, al celor care au dăltuit, cu mîmile 
lor pricepute, nespus de frumoase daruri închinate lui 23 August, ne 
zimbesc multe chipuri cunoscute ale celor cărora nu odată le-am ad
mirat măiestria sportivă. Și, cum să nu te bucuri atunci cînd afli că 
sportivi ca fotbaliștii Rudolf Kiss, R. Gherber, atleți ca Ludovic Bă
nie sau G. Srakozi de la întreprinderile „Bernath Andrei" și „înfrăți
rea" din Oradea sau ca I. Faur, Maria Predesel și Viorica Petrescu 
de Ia „Oțelul roșu", sînt mindria tuturor muncitorilor ?

Numeroasele succese în producție obținute de tinerii sportivi, 
sutele de competiții sportive dotate cu cupa ,,23 August", bazele spor
tive amenajate în aceste zile in satele sucevene. în regiunile Craiova, 
Timișoara sau în Capitală, frumoasele performanțe realizate de spor
tivii noștri fruntași, sînt doar cîteva din modestele dar prețioasele da
ruri pe care sutele de mii de sportivi le închină ca nemărginită dra
goste zilei de „23 August".

Frumoase sînt faptele sportivilor noștri. La fel ca și gindurile 
lor curate, calde și pline de recunoșfnță pe care ei le îndreaptă plini 
de speranță și încredere către cel care ne-a călăuzit pașii spre viața 
aceasta nouă și minunat de frumoasă, către partidul nostru drag.

Finalele Spartachiadeî de vară a tineretului 
in plină desfășurare

Simbătă după-amiaza t Stadio
nul Tineretului, scăldat in razele 
aurii de soare. iși primește oas
peții: finaNștii S panta cltladei de 
vară a tineretului. Este ora 
16,45. Răsună primele acorduri de 
fanfară. Dinspre porțile stadio
nului, coloana participanților se 
pune în mișcare, indreptindu-se 
spre tribuna centrală și apoi spre 
mijlocul gazonului. Un grup de 
concur enți poartă stema patriei. 
Trece apoi grupul care duce pe 
umeri două machete mari ale in
signei Spartachiadei. Stegarii pre
ced defilarea concurenților. In pas 
cadențat trec reprezentanții re
giunilor Bacău, Baia Mare, Bu
curești. Lotul regiunii Cluj im
presionează prin disciplină și ți
nută. Urmează regiunile Cons
tanța, Craiova (printre partici
pante, Gabriela Triță, campioană 
a Spantachiadei de iarnăI), Ga
lați, Hunedoara, Iași, Oradea, Pi
tești. Aplauze călduroase salută 
trecerea fiecărui lot. Ele se în
tețesc atunci cînd prin fața tri

Finaliștii trec prin [ața tribunei (Foto I, Ml HAICA)

bune, pășesc solii tinerilor spor
tivi din regiunea Ploești. Nici 
nu-i de mirare: jucătorii echipei 
de oină poartă splendide costu
me naționale I Rînd pe rind, trec 
prin fața tribunei regiunile Stalin, 
Suceava, Timișoara, Regiunea 
Autonomă Maghiară (cu un lot 
numeros, disciplinat, frumos e- 
chipat). Concurența au ajuns în 
mijlocul terenului. Profesorul de 
educație fizică Grigore Arjooa 
prezintă raportul către tov. Pe
tre Gheorghe, secretar al C.C. al 
U.T.M. și Ion Vaida, vicepreșe
dinte al C.C.F.S., reprezentanții 
Comisiei Centrale de Organizare. 
Tov. Petre Gheorghe adresează 
participanților salutul sportiv: 
„La luptă hotărîtă și organizată 
pentru apărarea păcii, înainte 1“ 
„înainte!" răspund cei peste 900 
de concurenți și concurente. So
lemne, acordurile Imnului R.P.R. 
răsună peste întregul stadion. Tov. 
Petre Gheorghe declară deschise 
finalele.
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Atleții dinamoviști au dominat și în acest an. 
campionatele republicane individuale

Au fost stabilite 4 noi recorduri
întrecerile din cadru’ campiona

telor republicane individuale de at
letism care au continuat simbătă și 
duminică pe stadionul Republicii au 
fost urmărite de un mare număr de 
spectatori. Ele au prilejuit o serie 
de noi recorduri și în general per
formanțe destul de bune ia capătul 
unor lupte interesante care au fost 
însă net influențate de temperatu
ra excesiv de ridicată (30—32 gra
de). Iată rezultatele tehnice înre
gistrate :

ZIUA II-*:

BARBA fi: 200 m. (finală): l. 
I. Wiesenmayer (Din.) 22,l — cam
pion al R.P.R.; 2. I. Măgdaș (St)’ 
22,2; 3. Al. Stoenescu (Din.) 22,4 
4. St. Dobay (Voința) 22,5; 5
Grig. Enache (Loc.) 22.5; 800 m.: 
l. St. Mihalv (Din.) l:5l,4 — cam
pion al R.P.R.; 2. Tr. Sudrigean 
(St.) 1:52,3; 3. Z. Vamoș (St.)
1:52,5 ; 4. AL Dumitrache (Din.) 
1:53,5; Eug. Danciu (St.) 1:54,3; 6. 
I. Szeke'.y (Energ.) 1:55.0; 7. E. 
Grozescu (C.C.A.) 1:56,0; 200 m. g. 
finală: 1. Mircea Ursac (Loc.) 24,7 
— campion al R.P.R. ; 2. Gh. Stânei 
(Loc.) 25,0 ; 3. Gh. Steriade (Rec.) 
25,5; 4. Gh. Simionescu (Energ.)
26,4 ; 3.000 m. obstacole : 1. I. Bă- 
dici (Din.) 9:05,2 — campion al 
R.P.R.; 2. T. Strzeibiscki (Dm.) 
9:07,8 ; 3. Gr. Cojocaru (St.) 9:28,2; 
4. Stan Rizescu (Loc.) 9:41,0; 5. A 
Petrescu (Energ.) 9:58.4 ; înălțime: 
1. I. Soter (C.C.A.) 1,98 — campion 
al R.P.R. —; 2. C. Dumitrescu (St.) 
1,90: 3. AL Merică (Din.) 1,90; 4. I. 
Knaler (C.C.A.), T. Dragomirescu 
(Voința), V. Cincă (Voința), St. 
Kadar (Energ.) și C. Stănescu 
(Voința) toți 1,80; suliță: 1. D. 
Zamfir (Din.) 65,56 — camnion al 
R. P. R. — (63,41 — 63,65 — 64,
24— 65, 56—63, 31—63, 471 ; 2. I. 
Iordan (Loc.) 65,11 (d. — 61, 84— 
65, 11—61, 55—59, 62—60, 32) ; 3. 
Al. Bizim (St.) 65.08 (65,08—63,01 
—64. 29—58, 28—58, 89— 60, 12) ; 
4. Gh. Popescu (St.) 62,95 ; 5. A. 
Demeter (Din.) 61,72; ciocan: 1. 
N. Rășcănescu (C.C.A.) 58,25 — 
campion al R.P.R. — (57, 28—58,
25— 55, 97—55, 86—d.—d.) ; 2. C. 
Dumitru (Loc.) 56,10 ; 3. C. Spiri
don (Voința) 55,21 ; 4. W. Iacovea- 
nu (Loc.) 51,11; 5. C. Drăgulescu 
(Energia) 50,13; 6. A. Szigmund 
(C.C.A.) 50,12; 7. D. Grafenstein 
(Energ.) 49,68 ;

FEMEI: 200 m. finală: 1. Dora 
Copîndeanu (St.) 26,3 (neîndepli-

nindu-se norma de categoria l-a 
nu s-a decernat titlul de cam
pioană) ; 2. Aurelia Lipoczi
(FI. r.) 26,3; 3. Ileana Marks 
(C.C.A.) 26,4; 80 m. g. finală: 
1. Ana Șerban (St) 11,4 — cam
pioană a R.P.R. —; 2. Ileana Jung 
(C.C.A.) 11,6; 3. Silvia Băltă-
gescu (Energ.) 12,0 ; 4. Xenia Mi- 
liutin (St.) 12,1 ; 5. Antoaneta Dra
gomirescu (Loc.) 12,1; 6. Elena 
Strezea (Loc.) ' 12,3 ; lungime: (a 
fost una dintre cefe mai pasionante 
întreceri ale campionatelor) : 1.
Gabriela Belu (C.C.A.) 5,59 —cam
pioană a R.P.R. (5, 30—5, 44—5, 
59—5, 51—5, 56—5, 56) : 2. Ana 
Șerban (St.) 5,59 (5,50—5, 44—4, 
46—5,59—r.—5,15); 3. Mana 
Mariș (St.) 5,49; 4. Ingeborg Knob
loch (Energ.) 5,44; 5. Iuliazva Man
tea (Progr.) 5,36 ; 6. Adriana Ne- 
goescu (St.) 5,30; 7. Victoria Sei
tan (D.) 5,13; 8. Mioara Morarii 
(Energ.) 5,05; greutate: 1. Ana 
Roth (Din.) 14,09 —campioană a 
R.P.R. (13,37—13,46—13,25,-13, 
71 — 14, 09-13, 51) ; 2. Erika Sche
rer (St.) 13,40; 3. Melania Velicu- 
Sifaghi (Fl. r.) 13,10; 4. Alex. Tă- 
nase (Progr.) 12,22; 5. Maria Vin- 
tilă (St.) 11,43; 6. Valeria Guzgan 
(Loc.) 11,35.

(Continuare în pag. 2)

C. Dumitrescu a obținut o categorică 
victorie in ultima etapă

NAMUR 18 (prin telefon de la 
trimisul special Agerpres). în

vingător la Longwy, C. Dumi
trescu a adus din nou la victo
rie culorile R.P.R. cîștigînd într-un 
stil impresionant ultima etapă 
(una din cele mai lungi): 
Longwy— Namur 206 km.

Chiar de la plecare cei 52 
cicliști rămași in cursă (din 88 
plecaji din Zagreb, în prima eta
pă) au de întîmpinat un vînt 
puternic. Se rulează destuii de 
încet. Totuși, olandezul Stevens 
se pierde după nujmai 2 km. 
La km. 15, Ștefu se oprește spre 
a schimba un cauciuc spart. El 
va reintra în pluton curînd. De 
la km. 35 șoseaua urcă și coboară 
necontenit, străbătînd pădurile de 
brazi și stejari ale Ardenilor. 
începe o ploaie rece și măruntă. 
E foarte frig iar ceata reduce 
vizibilitatea. La km. 80 Dumi
trescu sparge. In pluton italianul 
Favero, care se află Ia numai 
1 minut în urma lui Dumitrescu, 
atacă puternic. Dumitrescu, cu o 
voință remarcabilă pleacă în ur
mărirea plutonului pe care reușește 
să-l prindă, astfel că la km. 130, 
în orășelul Beauring — unde 

este punct de alimentare — plu
tonul este compact. Aci, Pore- 
ceanu rupe o roată și pierde timp 
prețios. Deși ajutat energic de 1. 
Vasi'le, pare s-a dovedit un exce
lent om de echipă și de data 
aceasta — Poreceanu nu mai 
reintră în pluton. Ia km. 160 în
cepe un urcuș lung și, foarte ane
voios. Dumitrescu sparge pen
tru a doua oară. Schimbă cauciu
cul și pornește din nou, dezlăn
țuit, după pluton pe care îl prin
de la 20 de km. de sosire. Se 

„pare că pentru prima oară, de la 
începutul competiției, vom asista 
la o sosire masivă la sprintul 
final. Dar iată, că Pavero atacă 
viguros, secondat de Van Meenen.

Dumitru uirdău a avui ieri or 
dublă satisfacție: campion și re

cordman al țării.

Este dar că Favero vrea să 
termine cursa înaintea lui Dumi
trescu. Singurul care răspunde a- 
cestui atac, este Dumitrescu. Fu
garii sînt frinși. Dumitrescu con
tinuă să conducă și plutoni)! se 
fărâmițează. Intrarea în orașul 
Namur se face pe un deal tare 
șA lung de 3 km. Reprezentantul 
nostru mereu în frunte rezistă 
contraatacului lansat de frunta
șii clasamentului și sfîrșește etapa 
detașat.

Clasamentul etapei: 1. C. Du
mitrescu a parcurs 206 km ’ 5h 
55’03”. Media orară: 34.800 kiti.; 
2. Favero (Italia) 5h 55’19”; 3. 
Rohrbach (Franța) același -timp; 
4: Christian (Austria) 5h 55’26”: 
5. Uliano (Italia) ; 6. Krolak (Po
lonia); 7. Ferlenshi (Italia) toți: 
același timp. Cicliștii romîni s-au 
clasat astfel: 35. Ștefu 5h 55’56”; 
36. Zanoni 5h 56’12”; 40. Maxim 
5h 56’17”; 44. Moiceanu 5h 56’54”; 
49. Poreceanu 6h 04’01”; 50. I. 
Vasile 6h 04’03”

Clasamentul general final: L 
Riviere (Franța) 47h 56’58” (Me
dia orară generală pentru în
treagă cursă : 37,089 km.) ; 2.
Rohrbach (Franța) la 3’31”; 3. 
Ferlenghi (Italia) la 7’43”: 4.
Christian (Austria) ; 5. Leclercq 
(Franța); 6. Falaschi (Italia); 7. 
Zuliani (Franța); 8. Mascha (Au
stria); 9. Volkaert (Belgia) etc. 
25. Dumitrescu 48h 54’56”; 31.
Maxim 49h 21’15”; 39. Ștefu
49h 39’15”; 40. Poreceanu
49h 50’43”; 44. Zanoni 50h 22’09”; 
46. I. Vasile 50h 38’32”; 47. Moi
ceanu 51 h 00’40”. Pe echipe, vic
toria a revenit Franței, urmată de 
formațiile Italiei și Austriei. E- 
chipa R.P.R. a ocupat locul 8„ 
Clasamentul cățărătorilor: 1. Ri
viere 45 puncte; 2. Rohrbach 45 
p.; 3. Durlacher 35 p.; 4. Fer
lenghi 31 p.; etc. 16. Dumitresci» 
7 p.; 17. Falariui 7 p. etc.



SPORTURI
.GOV: Campionatul repu

blican de canotaj (juniori)
Pe o adevărată caniculă sirp- 

bătă și duminică s-au desfășurat 
pe lacul Snagov, întrecerile fi
nale din cadrul campionatului re- 
ipublican de juniori.

La sfîrșitail primei zile de con
curs au fost înregistrate urmă
toarele rezultate: caiac 1 băieți 
5.000 m.: 1. A- Kozaneski i Voin
ța Arad) 26:41.0; 2. Alei. Mih*i 
(Tînărul Dinamovist • București) 
27:58,0; 3. Virgil Mocoiu (Loco
motiva Buc.) 28:08,6; caiac 2 
băi iți 500 m.: f. A- Pa vei — V. 
Hadalic (Fi. roșie .Arad) 1:56,4; 
2. Gh. Popescu — M Zink (T. 
D. Buc.) 1:58,6; 3. Pavel Ti
me îte — T- Viilan <F1. roșie Gaj 
lăți) 2:03,3; caiac 4 feti ^00 "»-■’
l. T D.” "
Lia Dumbravă._
Sfrancioc) 2:10,1;

e fete 500 m.: 1. C 
D Buc.) 2:28,5; 2.
Cheorghe (Ix»c. But-) 
Maria Szef 
reș) 2:44,6; 
m: 1. P.

-^ (Energia T 
Gh. Paraschiv 
nersv București) 
Corom a— G. Szasz : Voința Tg. 
Mureș) 6:31 ,T;.

■ gefi 500 m.: 1 
ț D. Buc.) 1 :^5.” 
<((EI. Aroșie Arad) 

iStorei
'mnoe
Jl. Grosu 
'V Aziz 
5:59,5; 3. O. 
ușoara)
— — I
.Arad 4:20,0. 
-•au continuat 
‘late și pe aceeași... caniculă. Iată 
.•rezultatele caiac dublu fete 500
m. : 1. Mahaeta Codreseu — Ma
ria Cioc (T. D. Buc.) 2:22,9;

-caic»? 4 băieți 500 m.; 1. M. Sfe- 
rtoanu — Al. Roveanu — N. Ha- 
tegamu și I. Kovacs 'Voința A- 
rad) 1:542.8; schi' simplu fete 
1.000 1. Maria Francis’:
(Fi. roșie Arad) 4:34,4; 2. Jivi 
Lavlnia (Loc. Timișoara') 4:35,4:

kfciuvțtî ■ (Silvia
ravâ. Doina Rațht Bifcj 

*■; caiac sfnțpfa 
1. C Prisâcam (T.

-. Victoria 
:.) 2:36.5; 1

L Mu- 
i 1500 
Pakav 
>.9; 2- 
* (E- 

5:521:' 3. I.

4B. .- 1. 
4: 2.

Galați) 
(T-D. Tnrri- 

■s 1 rame 
1, Voința 
Wtee-:er.le 

aceeași mte-vJ-

9,

NAUTICE
3. Viorica Papesc’J Progr. Buc) 
5:06.9; canoe 2 băieți 1000 m.:
1. O. Radosav — Vasik- Covaci
(Progr Timișoara) 4:55.0; sc/u* 
dcMu fete 1M0 m.: 1. Elena
Becsky — Dora Lakatoș (Progr. 
TUnișoara) 4:27.2; x/uf 4 1
vtaie — fete — ! W m.: 1.
Gherghina Jahoda — Ana Hiuș- 
cu — Elena Schuster — Barbara 
Schmiedt— (c) Elisabeta Gyorgy 
(Progr. Timișoaraî 4:14,8: scfiif 
simpiu bOieți lăOO m.-: 1. St
Simion (Știința Timișoara) 6:28.0;
2. V. Constarr.inescu (Voința
Buc.) 6:40,0; 3 M Bartw (Loc. 
Bu^) ÎJXJf -.^chii 4 plus I băcefi 
r^OO m. : I. A. Pataky — R. 
Boca — C. Burcă — I. Szabo — 
fcî D. Brânoaș «Lac. Timișoara) 
5:4/^; schlfS plus I băieți ’500 
ns.: 1.. Gh. Iliescu — Gh. Geor- 
gescu -â -M. Dmcă — -N. Dufni. 
trațeu — P. L'-ngureanu — M. 
Badea - V. Berissaanu — C. 
Sanoutache — (c) C. Buccanu
(Energia Buc.1 5:09.0.

Ia clasamentul pe asociații cele 
mai multe puncte (55) au iost ob
ținute 4» juniorii asociației Voin
ța carp au ocapat primul loc. ur- 
uiați de cei de ta Tmănd Dina- 
movist (32), Flamura roșie (40), 
Locomotiva (29). Progresul (24). 
Energia (16), Recolta (II) șiEnergia (16). Recolta (II) 
Știința (9).

CONSTANȚA: Campionatul 
publican de yachting.

CONSTANȚA, 19 (prin 
fon). — Prin desfășurarea 
melor două regate la 
star, s-au încheiat astăzi 
Constanța 
cane de 
au pornit 
barcațiuni, după furtuna 
deteriorat 8 staruri, nu 
putut fi reparate decit 3 astfel 
că la regatele 4 și 5 au luat 
startul doar 13 ambarcațiuni. 
După ce a sosit în 4 regate pe 
locul 1 și în cea de a cincea pe 
locul II, echipajul Lungu — Du- 
mitriu (Energia) a 
l în 
6479 pct. Pe locul 
echipajul Calcan

regate 
încheiat 

campionatele 
vachiăâg. Deși, 
la această clasă

re-

tele- 
uHi- 

c'asa 
la. 

republi- 
inițial 

18 am- 
care a 

au mai

ocupat locul 
clasamentul general cu 
' * II s-a clasat

— Navasart

Meciuri viu disputate în campionatele de handbal
Nu se poate spune ca prima 

clapă a returului campionatului 
republican masculin de handbal 

- categoria A s-a încheiat cu re
zultate normale. ț)i«potrîvă, cete 
șase partide- disguMe ieri, s-auis^uUrfe ieri, s-au 
încheiat" cu scorurT strînse, tufele 
•chiar neașteptate, ceea ce dove
dește revenirea în formă a unor 
echipe. In această: privință pe 
primul plan §o situează victoria- 

«obținută de Euergja Făgăraș 
asupra formației sibiene Voința.

De asemenea, rezultatul cu care 
e-a terminat partida de la Re- 

:șița — victoria gazdelor — a fo
losit echipei C.C.A. care a trecut 
în fruntea clasamentului.

La tete, așa cum era de 
•teptat Progresul Tg.. Mureș nu 
a reușit nici de această dată — 
anul trecut rezultatul acestui 
meci a fost tot 3—3 1— să în
treacă echipa bucureșteană Știin
ța Min. Invățămîntului,

Iată pe scurt relatările te'efo- 
nice a'.e coresoonden<ilor noștri:

PROGRESUL -------
NA.MO ORAȘUL

Arări anii s-au prezentat 
mare progres față i‘ 
.moviștii din Orașul 
trebuit să ' 
pentru a termina învingători. 
Slab arbitrajul lui Robert Glatt 
(Timișoara).

ENERGIA FAGARAȘ — VO- 
TNȚA SIBIU 8—5 (3—2).

ENERGIA REȘIȚA — ȘTIIN- 
•ȚA TIMISOARA 10—7 (5—3).

ENERGIA PLOEȘTI — DI
NAMO VI BUCUREȘTI 12—8 

«,(3-5).
FLAMURA ROȘIE CISNADIE 

— C.C.A. 7—9 (3—5).
Din păcate, deși este vorba de 

două 
tida

.prea 
‘mai 
ități.
•ești)
5-a eliminat definitiv după pauză 
pe Spann (Fl.r.) și Sauer (CCA).

ENERGIA TIMIȘOARA — 
ȘTIINȚA IAȘI 11—7 (4—3).

*
In campionatul feminin al ca

tegoriei A s-au înregistrat urmă- 
fea-ofe rezuliate: Știința I.C.F.— 
Progresul Orașul Stalin 4—6 
(1—51 victorie pe declin meri
tată; Flamura roșie Sibiu — Fla
mura roșie Steagul roșu Bucu-

rtști 4—3 (2—0) — un joc
foarte frumos și dinamic; Pro
gresul Tg. Mureș — Știința Min. 
' ivățămintului 3—3 (3—1); E- 

srgia Reșița — Flamura roșie 
(°-2) — surpriza 

etapei! —; Flamura roșie Sighi
șoara — Flamura roșie U.T.T. 
3—1; Recolta Avîntul Codița — 
Știința Timișoara 2—2.

Itfvățănrîrfctulu 
n^Tgia Reșița 
Buhuși 2—4

a-

aș-

ARAD - Dl-
STALIN 7—8

fn 
de tur. Dina- 

I Stalin au 
facă eforturi serioase 
termina

echipe fruntașe, totuși par- 
nu a avut un nivel tehnic 
ridic»!, și — ceeș ce este 

grav — a abundat în duri- 
Arbitrul C. Senchea (Plo- 
mai indulgent în repriza I

(CCA Marina) cu 5576 pct., iar 
pe locul III Geles — Tiberiu 
(Energia) cu 3390 pct.

La clasa snipe, deși nu a cîști. 
gat nicio regată, echipajul Al. 
Horovaanu—Dan Pavel (AVSAP 
Buc.), care a ocupat locuri frun
tașe în toate cele cinci regate 
disputate, s-a clasat pe primul 
loc cu 5537 pct. Pe locul II, la 
o diferență de 251 pct., s-a clasat 
echipajul Calcan — Fătu (CCA 
Marina), iar pe locul III echipa
jul V. Costescu — D. Viespescu 
(AVSAP Buc.) cu 4.449 pct.

In după amiezele zilelor 
desfășurare a campionatului 
publican 
tot pe 
Mamaia 
de yole. 
concurs:
4.865 pct. 2. A. Butucaru (Ener
gia) 4.487 pct. 3. Ileana Lugo
j-a tm( Pro greș ui) 3.994 pct.

‘ • C. GoMenberg

Supărarea nu-i un bun sfetnic

de 
re

de snipe, s-a desfășurat 
lacul Shit-ghiol de la 

și concursul republican 
Iată clasamentul acestui 
1. N. Iliescu (Energia)

Maestrul sportului
Ștefan Petrescu: 601587 

ia pistol viteză
In, cadrul- concursului de 

desfășurat vineri, r îmbată și 
nuntea pe poligonul Tuna-ri • și 
tai cu „Cupa 23 August"___
înregistrat. în ultima zi de con
curs, performanțe superioare la 
proba de pistol viteză. Căutlnd 
să ofere participarăți lor condiții 
asemănătoare cn cele pe care 
le-au avut reprezentanții noștri în 
concursurile internaționale de la 
Helsinki, organizatorii intro-” 
dus in program două probe de 
pistol viteză (sâmbătă și dumiin> 
că) trăgătorii fiind obligați jsă, 
execute ambele manșe îrrir-o ti.' 
După ce sîmbătă maestrul spor
tului Zoltan Deak (Progresul) a- 
realiz-at un valoros record perso
nal cu 60/584 p., fiind urmat de 
maestrul sportului Ștefan Petres
cu 60/577 p. și T. Dumitrescu 
(Recolta) 60/576 p. (record per
sonal), duminică am fost martorii 
unei performante de înalt nivel. 
Maestrul sportului Ștefan Petres
cu (Energia) a obținut în cele 
două manșe 587—p; 1» Acest rezu!-; 
tat este superior recordului repu
blican pe care-1 deține maestrul- 
emerit ai sportului Gh. Lichiar- 
dopoi din anul 1952 cu 60/586 și 
este egal recordului mondial sta
bilit la campionatele europene de 
tir din 1955 de către sportivii so
vietici E. Cerkasov, V. Sorokin 
și V. Nasonov. Tot în acest con
curs pe locurile următoare s-au 
clasat Zbltan Deak 60/580 p. (re
zultatul confirmă valoarea actua
lă a trăgătorului) și Gh. Lichiar- 
dopol 60/580 p.

p.

tir 
du-* 
do-‘ 

s-au

In numărul său de joi 16 au
gust, ziarul „Steagul roșu" a pu
blicat un articol, pe marginea ul
timelor întîlniri internaționale 
ale atletilor noștri juniori, sem
nat de E. Rona. In ceea ce pri
vește contințitul articolului, de
sigur, problemele ridicate sînt 
interesante și discuția e utilă.

Spre surpriza noastră, artico
lul are o mică introducere, în 
care E. Rona afirmă că a fost 
determinat să solicite publicarea 
acestui articol în coloanele zia
rului „Steagului roșu", întrucît 
ziarul „Sportul popular" n-ar fi 
vrut să-i pună Ia dispoziție de- 
cit un spajiu mai mic, decit cel 
dorit de autor.

Pentru orice cititor, această 
introducere apare cel puțin cu
rioasă. Este știut doar că ziarul 
nostru, avind sarcina de a se 
ocupa de toate sporturile, acor
dă diferitelor competiții sporti
ve spațiul necesar, bineînțeles, 
gospodărind cu chibzuință acest 
spațiu, pentru a putea cuprinde 
cit mai bine multitudinea de 
probleme ridicate de dezvoltarea 
necontenită a mișcării noastre 
sportive.

Un spațiu important a fost re
zervat șî penttu problemele, pe 
care urma să le trateze E. Rona 
în ziarul nostru, spațiu care de
pășea chiar, prevederile noastre 
pentru un ziar de patru pagini, 
cum e cei de joi. E Rona a refu
zat însă să scrie pe acest spațiu,

cerind un spafiu mult mai mare, 
pe care ziarul nostru nu i-1 putea 
acorda, fără a dăuna tratării al
tor probleme actuale. Secția 
noastră de specialitate a oferit 
însă lui E. Rona posibilitatea de 
a-și dezvolta problemele și în 
alte numere ale ziarului. E Rona 
a refuzat și s-a... supărat. S-a 
supărat atît de tare, îneît, deși 
ca gazetar care fticrează la zia
rul „Ujsport" (chiar în aceeași 
clădire cu ziarul nostru și cu
noaște deci procesul de produc
ție al unui ziar, nu s-a mai a- 
dresat conducerii ziarului, ci 
ne-a „amenințat" că va publica 
articolul în altă parte.

Acestea sînt faptele. In nici 
un caz nu e vina noastră că E. 
Rona nu poate scrie decit pe 
spatii atit de mari, incit ziarul 
nostru nu i Ie poate pune la dis
poziție. De asemenea, nu e vina 
noastră dacă E. Rona crede că 
valoarea unui articol e determi
nată de... lungimea lui.

Or, cu un asemenea procedeu 
de a face afirmații tendențioase, 
ca și poziția pe care se situează 
semnatarul articolului din ziarul 
„Steagul roșu", finind să atra^ 
ga cu orice preț atenfia că a 
fost trimis în străinătate ca ga
zetar, denotă o mentalitate part 
n-are nimic comun cu aceea a 
unui ziarist de tip nou, denotă 
infatuare și lipsă elementară de 
respect față de adevăr.

T, s.: î

(urmare din pag. 1)

ZIUA IlI-a:

BARBIAȚI; 400 m.. (finală):
Uie Savel (Din.) 48,4 — campion 
al R.P.R.; 2. Ion Wiesenmayer 
(Din.) 48,4 (dacă nu ar fi alergat 
reținut pe ultima parte, Wiesen. 
njayer ar fi putut obține al trei
lea titlu de campion și în același 
timp un rezultat sub 48,0 sec.); 
3. L. Marks (Loc.) 50,2 (în serii

1.

a atergat' 49,9); * 4. I. Boidoș 
(Rec4a b0£>; 5. V. Grabei (RecA

" 50,5; 6. Gr. Enach-e (Loc.) 51 6; 
1.500 m.: 1. D. Birdău (Dm.)
3:49,8—campion al R.P.R., nou re
cord republican (el a condus cursa 
chiar de la plecare’ șî deși nu a 
avut rrici măcar un singur adver
sar care să-l „împingă" a reușit 
totuși un rezultat excelent, m,ai 
ales ținînid seama și de faptul că

Fina’ele Spartachiadei de vară a Tineretului

PRIMELE CONCURSURI
Freamătă de voioșie tinerească 

întregul stadion! L-au impînzit — 
aidoma unui decor minunat, viu— 
sute de tineri sportivi, flăcăi și fete 
din toate regiunile țării. De îndată 
ce au început întrecerile, îți pui 
întrebarea: Unde să privești mai 
tatii? Ești îndemnat să te oprești 
cîtva timp în jurul terenului de 
volei, să poposești apoi în tribuna 
din fața terenului de handbal și 
după o vreme să urmărești jocu
rile de oină pe terenul din veci, 
nătate.

Așa am făcut și noi, în dorința 
de a cuprinde și a reda cititorilor 
cîteva aspecte din primele între- 

Spartach iadei.
de alta a plasei, 
zboară fără as. 
jucătorii ce al- 
orașului Bucu- 

Stalta.

•— dătato. ,iie' nădejai 
viitoarea activitate.
covorul de iarbă ai tere- 

repe- 
aJe 

colii. 
Baia

ceri ale finalei
...De o pante și 

mingea 
tîmpăr, 
căturesc 
re ști și

Tabelele de marcaj indică sco
rul mereu favorabil formației 
oaspe. Aceasta a și cîștigat pri
mul set. La reluare, conduce din 
nou: 4—1, 7—2, 11—3... Victoria 
finală pare ca și sigură. Cîteva 
noi acțiuni eficace și, iată, bucu. 
reștenii au fostt întrecuți. Cine 
sînt învingătorii acestora? O 
mină de ttoerl voinici, cu trupuri 
bronzate, muncitori, tehnicieni și 
funcționari din Copșa Mică. Ca și 
în producție, aici, pe terenul de 
sport inginerul loan Voiculescu, 
normatorul Virgil Rău, contabi
lul 
ruit 
toată 
bin d i 
rie consecutivă pe care o 
pește echipa acestor 
în’ decurs dc 3 luni. Un palmares

de volei 
lovită de 

echipele 
regiunii

și-auPetre Sottr, 
întreaga putere de 
priceperea lor, pentru 
succesul. Este a 17-a

dă- 
luptă, 
a do. 
victo- 
cuce- 
titieri .

lrumos 
pentru

...Pe 
nuiui central se succed cu 
ziciune fazele spectaculoase 
meciului de handbal dintre 
pel-e ce reprezintă regiunile
Mare și Suceava. Sportivele e- 
chipate cu tricouri roșii — băi- 
mărence'e — par mai sprintene, 
mai îndemînatece. Sucevencele se 
apără cu îndirjire. Dar iată, o 
codană cu cosițe castanii, a mar
cat un gol. Scorul este acum de 
5—1 în favoarea echipei regiunii 
Baia Mare. 'Arbitrul flu-eră înche
ierea partidei. învingătoarele pri
mesc cuvenitele felicitări dto pair, 
tea sportivelor pe care le-.au t_ 
trecut. Bucuria noului succes 
bujorează mai mult chipurile 
cestor tinere venite tocmai 
îndepărtatul Sighet. Să lupte 
toate forțele lor tinerești, să lup
te și să învingă I 
duit handbalistele 
textilistă, Viorica 
Kada-r, croiitorese, 
celelalte membre din echipă, cînd 
colegele lor de la cooperativele 
„7 Noiembrie", „Unitatea", „21 
Decembrie", le-au condus la gară 
și le-an urat drum bun și suc
ces.

..Se pregăteau de întrecere 
două echipe de oină. Ne-am apro. 
piat de grupul de sportivi pe 
ale căror tricouri sînt imprimate, 
cu litere albe; cuvintele: Regiu
nea Timișoara.

— Cu cine jucați?
— Cu echipa „batozarHor". 

ne-a răspuns zîmbind unul dintre 
ei. Avem meci greu, a adăugat 
un .adt jucător.

Am făcut cunoștință șl 
tnza'ii". Stat 12 flăcăi, 
caro alcătuiesc o brigadă a S.M.

in- 
îm- 

■a- 
din 
cu

Așa au făgă. 
Otilia 
Ga va, 

împreună

Ciula,
Maria 

cu

cu „ba- 
vîiijoși

l.-ului din Jucuil de Jos, regiu
nea Cluj. Lor le-a revenit cinstea 
de a-și reprezenta regiunea la 
finalele Spartachiadei. Pină aici 
au străbătut un drum de-a lun
gul căruia au împletit succesele 
în muncă, cu acelea de pe te
renurile de sport. Cu batozele lor 
au devenit fruntași la treierișul 
holdelor strînse de pe plaiurile 
regiunii; în fazele preliminare ale 
Spartachiadei au învins toate e. 
chipele cu care s-.au înt-ecut.

Meciul a început. Jucătorii de 
otoă iimișoreni au „încolții." un 
jucător din echipa clujeană. Ager 
și atent, acesta se strecoară pînă 
la linia de retragere fără să fie 
lovit cu mingea.

...Strașnic se potrivește ca bri
gadierii VasMe Moldovan, Va'e- 
riu Oprea sau alții ca ei să fie 
fruntași în mînuirea batozei și 
cîștigători ai plachetelor dc cam
pioni !

PETRE DAVID

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR 
DE AZI

a alergat pe o temperatură de 32 
grade); 2. A. Barabaș (Vaifața) 
3:59,0 — nou record republican 
de juniori; 3. Gh. Biro 
3:59,8; - “
5. I.
10.000 
nerg.) 
norma _
decernat titlul de campion.- La a- 
ceasta a contribuit fără discuție 
și temperatura ridicată' pe care 
s-a alergat cursa): 2. 
lac (Energ.) 32:13,8;

r Weiss (Din.) 33:14,4; 
finală: ,1. Gh. Stânei
— campion al R.P.R; 
sac (Lat;) 15,2 (nou .
publican de juniori); 3. Eug. Ig
nat (Loc.) 15,4; 4. P. Păunescu 
(Progr.) 15,6; 5. A. Tudose (Din.) 
15,9; 6. I. Steriade (Rec.) 16,2; 
4 ;u 100: 1. Știința (Ardețean-u,
Măgdaș, Pop, Cambanis,) , 43,2 
(neindeplintodu.se norma de 
tcg. I-a, nu s-a decernat titlul de. 
campion); prăjină: 
breșteanu (C.C.A.) 
campion al R P.R.;
Trandafi'ov (Din ) 
Sza-bo (C.C.A.) 3,90;. 4.
(St.) 3,80; 5. Ze/io Dragotnlr (St.) 
3,80; friplusalt: 1. S. Ioan (C.C. 
A.) 14,88 — campion al R.P R.
(14,75 — d.— 14.88 — ' 
—13,04); 2. V. Zăvădescu (C.C.1A.) 

Licker

(Bn«rg.)
4, V. Popa (C.C.A.) 4:02,0; 
Baloțescu (Eneng.) 4:05,2;
m.: 1. Cds'ea Dinu (E- 
31:57ț6 • (n-.- ndepltoindu.sa 
de categoria, l-a nu - s-a

Niou Nico. 
3.

110 
&*■)
2. M. 
record

Vasile
g-

15,0 
Ur- 
re-

m.

oa-

1. Gh. Zîm- 
4,00 m. —
2. Melodie

3,90; 3. Z.
P.- Ioan

d—14.87

ATLETISM: — Gr,a 9—10,30: 
lungime junioare, greutate juni, 
ori, lungime juniori, greutate ju
nioare.

NATAȚIE:—Ora 17,30—18: 100 
m. finală junioare, 100 m. finală 
juniori, 100 m. finală senioare, 
100 m. finală seniori. Ora 18.10: 
concurs al înotătorilor fruntași, 
demonstrații de sărituri și sări
turi comice.

HANDBAL: — Ora 17—18.30: 
jocuri de calificare în cadrul ce
lor trei serii.

OINĂ:—Ora 9-12: jocuri in ca
drul celor patru serii.

.VOLEI;—Oja 9—11 . și 10— ’8: 
jocuri în cadrul celor trei serii.

14,47; 3. R.
13,82; disc: 1. M. Raica 
44,75 
(42,49 — 44,75 
43,70 — 44,06);
C.A.) 
(Din) 
C.A.) 
42.57;
4 x 400: 1. Dinamo (Stoenescu, 
Mihaly, Dumitrache. Savel) 
— campioană a R.P.R.; 
ința (Vamoș, Sudrlgean, 
Danciu) 3:21,8; 3. Energia

FEMEI: 800 m.: 1. Florica Du. 
mitru (Loc.) 2:12,5 — campioană 
a R.P.R., nou record republican; 
2. Elisabeta Buda (Energ) 
2:12,5; Mina Pasciuc (St.) 2:13,8; 
4. Marilis Cnțui (St.) 3:15,8; 5. 
Georgeta Mogoș (Energ.) 2:18,2; 
6. Maria Miclea (SL) 2:19,0; 
4 x 100 m.: 1. C.C.A (Jung, Blă- 
gescu, Belu, Naum) 49,8 — cam
pioană a R.P.R.; 2. LocomoLiva 
(Streza, Bardaș — I. Luță — G. 
Luță) 50,0; 3. Energia 50,4; în- 
năltime; 1. Iolanda Balaș (CC. 
A.) 1,70 — campioană a R.P.R.; 
(Iolanda a concurat bolnavă și 
după ce a trecut din prima încer
care 1,70 m. a renunțat la con
curs); 2. Eva Mayer (Energ.) 
1,50; 3. Adela Chivăran (Progr.) 1,45; --- - - - - —
ința) 1.45; 5. Paula
nescu (Energia) 1,40; 
Ilon>a Micloș (Loc.) 
campioană a R P.R.; !
dr’ma Tănase (Progr.) 
Maria Diți (Progr.) 39,10; 4. Ma
ria Iordan (Energ.) 38,82; 5. Ga
briela Stoica (Din) 38,34.

(Rec.) 
(Energ.) 

campion a! R.P.R. — 
d. 43,32 — 

E. Vîlsan (C. 
V. Manolescu 
Coveia-nu (C. 
Statuie (St.) 
(Din.) 42,37;

44,27;
43 37; 4. 

42,91; 5.
6. S.

2.
3.
R. 
E.

Stirbu

3:20.8 
2. Ști.
Ursu, 

3:25,6.

4. Elisabeta Karbach (Vo. 
Constaniti- 
sulită: 1- 
42-01 — 

Alexan- 
39,69; 3.

2.

neindeplintodu.se
ndepltoindu.sa


VICTORII ..LA ZERO44 IN ETAPA DE IERI A CATEGORIEI A
Liderul învins la scor

>
ENERGIA-FLACARA PLOEȘTI-

i C.C.A. 3—4 (2—0)
• Spectatori: 20.000. Timp frumos, 

dar canicular.
Au marcat: Bădulescu (min. 35). 

A. Munteanu, (min. 43) și Dra
ft gan (min. 60). Raport de cornere: 

5-2 pentru C.C.A.
ENERGIA FLACARA PLOEȘTI:

* Roman-Pahonitu, Marinescu, Topșa-
' Neacșu, Pereț-Zaharia, D. Mun- 

teanu, Drăgan, A. Munteanu. Bă
dulescu.

C.C.A.: Voinescu-Zavoda II, Ivă- 
( nescu, V. Dumitrescu-Onisie, 

Bone-Cacoveanu, Constantin. Ale-
> xandrescu. Marin Marcel, Tătaru.

Ceea ce 
minute de 
mai puțin 
gia Flacăra Ploești, numai în 
minute. Și era firesc să se întîmnle 
așa, pentru că în timp ce echipa 

C.C.A. s-a mulțumit să practice un

n-a reușit ,C.C.A. în 35 
dominare mai mult sau 
evidentă, a reușit Ener-

10

fotbal „de salon", în cea mai mare 
parte a primei reprize, un fotbal 
plăcut ca aspect, dar lipsit de for
ță, de decizie, ploeștenii, — atunci 
cînd s-au hotărît să atace — au fă- 
cut-o cu vigoare, cu mult aplomb. 
Și, din acest moment, soarta meciu
lui a fost pecetluită. C.C.A. n-a mat 
regăsit nici măcar ocaziile pe care 
în min. 14 și 16, Cacoveanu și res
pectiv Constantin, le rataseră cu 
atîta seninătate, în timp ce Flacăra 
a trecut la o ofensivă puternică, e- 
.ficace și spectaculoasă, în același 
timp. Această ofensivă s-a soldat cu 
două goluri (Bădulercu în min. 35 
și A. Munteanu în min. 43) și cu 
alte cîteva faze dramatice la poarta 
lui Voinescu, care i-au ținut pe spec
tatori cu respirația întretăiată de 
emoție.

După pauză, lucrurile s-au lămu
rit și mai mult. în sensul că o modi-

Bucureștenii au dominat și orădenii au ciștigat
( PROGRESUL BUCUREȘTI—PRO

GRESUL ORADEA 0—1 (0—1) 
Teren : 23 August, bun. Timp 

frumos. Spectatori: 18.000. 
PROGRESUL BUCUREȘTI: Cos- 

ma-Graef, Bratu, Soare-Ciocea, > 
? ȘtiTbei-Cruțiu, Smărăndescu, Cos-' 

tea, Ozon, Blujeșa.
PROGRESUL ORADEA: i Geb- 

ner-Vărzan, Caricaș. Kiss II- 
Krempanșjci, yiad-Toth, Bartha

S-au remarcat: Gebner, Caricaș, 
Vlad, Bartha, Toth, Ciocea. Știr- 

i bei si Ozon.
Arbitru: Lulu Mihăilescu, satis

făcător.

II-

Carol, 
» r A TI

Așa cum se întîmplă de atîtea 
ori în fotbal și mai ales cu echi
pele noastre, renumite prin in

constanța lor în rezultate și com
portare, Progresul București — 

după ce învinsese duminica tre
cută pe Știința Ia Cluj — a pier
dut, acasă, în fața Progresului 
Oradea, care în etapa precedentă 
a fost pur și simplu surclasată pe 
teren propriu de echipa studenților 
timișoreni. Jocul de pe stadionul 
„23 August" n-a avut propriu-zis 
•istoric. Bucureștenii ău dominat 
mult dar steril, iar orădenii s-au 

' mulțumit să se apere ermetic șt 
să contraatace, uneori chiar peri
culos. La un astfel de contraatac.

care l-a surprins pe Soare undeva 
'aproape de careul oaspeților, Me. 
szaros a înscris din centrarea lui 
Toth și cu concursul -Iui Bratu și 
Cosma.

Gok.1 primit de bucureșteni a 
avut darm să-i șțerveze, mai ales 

ttâtiașf tare, deși inteligent 
conduși și bine serviți de Ozon, 
n-au știuț să fructifice mid una 
cin zecile de ocazii ăvtite.' Gre
șeala atacanților de la Progresul 
București — vădită chiar din pri
mul sfert de oră al meciului .și ne- 
sezisată de antrenor — a constat 
în aceea că ei și-au Urmărit adver
sarul direct și nu mingea, impri- 
mînd jocului un caracter de duri
tate, cu totul nelalocul Iui (în spe. 
cial Cruțiu și Smărăndescu). In 
fața unui asemenea atac lipsit de 
orizont tactic și cu nenumărate 
greșeli de plasament în pase și tra
sul la poartă, apărarea orădeană 
— în care au excelat Gebner și 
Caricaș — s-a putut menține... 
imaculată pînă la fluierul final.

Nu putem încheia scurta noastră 
cronică fără să amintim de ges
tul reprobabil comis de Krempans- 
kî, care l-a lovit pe Ozon, cînd 
acesta nu avea balonul. Arbitrul 
a procedat just, eliminîndu-1.

S. MASȘLER

ficare a scorului nu putea să vină 
decît din partea Energiei Flacăra 
Ploești. Intr-adevăr, fără să aibă 
propriu zis o superioritate teritoria
lă, ploeștenii s-au desfășurat mai 
bine în cîmp, au ajuns aproape în
totdeauna mai repede la minge, au 
arătat mai multă luciditate în fața 
port». (Dealtfel, au și marcat din 
nou, în min. 60, prin Drăgan). Dim
potrivă, bucureștenii au pierdut cu 
totul simțul de orientare pe teren, 
au fost mereu în „contra-timp", în- 
tîrziind să tragă cînd ar fi fost ca
zul (Marin Marcel în min. 80) și șu
tind, fără rost, de la distanță, cînd 
acțiunile ar fi trebuit continuate

In ansamblu, ploeștenii au făcut 
un meci frumos și au meritat cu 
prisosință victoria. Echipa a func
ționat bine în toate compartimente
le ei, în mod special evidențiind u-se 
A. Munteanu, Pereț, Marinescu și 
Roman. Cei mai buni jucători din e- 
chipa C.C.A. au fost V. Dumitrescu, 
Zavoda ILșiînmai mică măsură 
Marin Marcel (în prima repriză). I- 
vănescu a corespuns ca stoper des- 
tructiv, dar n-a avut aceeași contri
buție în acțiunile de atac. 
Bone, Tătaru, Cacoveanu și

Intîlnirea a fost excelent 
să de Piki Kroner, care s-a 
ușor pe teren și a fost astfel aproa
pe tot timpul „pe fază".

JACK BERARIU

Slabi: 
Onisie. 
condu- 
mișcat

La Buhuși, o victorie meritată a arădenilor

DINAMO BACAU-FLAMURA RO
ȘIE ARAD 0—2 (0—0) 

Spectatori: 4.500. Timp: extrem 
de călduros. Arbitru: Dumitru 
Schulder (București) — bun.

Jocul s-a disputat la Buhuși, te
renul din Bacău fiind suspendat. ■ 

Au marcat: Smărăndescu (min. 
63) și Sziics (min. 77) din 11 m.

DINAMO BACAU: Cîmpeanu- 
Popa, Weber, Lupeș-Vasile, Cice- 
rone-Oarcfă, Lemn rău, Crețea, Clr- 
naru, Hulea.

FLAMURA ROȘIE: Faur-Szucs, 
Dușan, Farmati-Capaș Jenei-Du- 
daș, Mercea, Mateon, Smărăndes- 
cu, Birău.

S-au remarcat: Cîmpeanu, Oaidă, 
Popa — rep. Il-a — (Dinamo) și 
Jenei. Dudaș. Mateon (Flamura 
roșie).

BUHUȘI 19 (prin telefon de fa 
subredacția noastră). — După o 
repriză anostă, în care jucătorii 
ambelor echipe nu au arătat prea

«mite lucșruj*,hune, după pauză, jo
cul s-a înviorat, cîștigînd mult în 
dinamism, în viteză. Asupra victo
riei formației arădane nu poate în
căpea «ici un comentariu: ea a 
fost meritată.

Arădanii au muncit pentru rezul
tat și jucînd mai legat în repriza 
doua, au reușit să termine învingă
tori. înaintarea lor a fost mai eficace 
în fazele de poartă, trăgînd mai 
periculos decît atacanții gazdelor 
care s-au complăcut într-un joc 
fără orizont, cu multe acțiuni indi
viduale, fiecare dintre componenții 
„chintetului" ofensiv băcăuan în- 
cercînd să înscrie pe cont propriu 
sau pasînd imprecis. In aceste con
diții este clar că acțiunile lor au e- 
șuat în apropierea careului de 16 
metri.

V. MIHAILA

^^onosport
Etapa viitoare: 26 august

1

1

1

1

2

lata cum arată un buletin PRO
NOSPORT cu 12 reaultate exacte la 
concursul nr. M (Etapa din 19 au
gust 1956) : 
I Dinamo București — F.C. Lie- 

geoise (Belgia)
II. Flacăra (E) Ploești — C.C.A. 
București (cat. A)

III Locomotiva București — Lo
comotiva Timișoara (cat. A)

IV Știința Timișoara — Știința 
Cluj (cat. A)

V Dinamo Bacău — Flamura ro
șie Arad (cat. A)

VI Progresul București — Pro
gresul Oradea (cat. A) Anulat

VII Metalul (E) Constanța — Me
talul (E) Sinaia (cat. C)

VIII Flamura roșie Giurgiu—Lo
comotiva M.C.F. Buc. (cat. C)

IX Dinamo Tg. Mureș — Fla
mura roșie Cluj (cat. C)

X Flamura roșie Buhuși — Re
colta Avîntul Fălticeni (cat. C)

XI Progresul! Turda — Recolta 
Avîntul Salonta (eat. C)

XII Recolta Avîntul Cărei — 
Metalul (E) Oradea (eat. C)

A) Flacăra (F.) Moinești — Pro
gresul Rădăuți (cat. C)

L- .----- 1 ------
aproximativ 650.000 buletine.

1

2

1

1

X

1

_____________ _ ____ . 1
La acest concurs au fost depuse

I. S. PRONOSPORT comunică 
parttcipanțUor că megiul XII : FT. 
roșie BurdiMeni T,oeonibt:vfi Ta*l 
din programul concursului nr. 34 
din 26 august se dispută la Iași.

Locomotiva Timișoara-Știința Ti
mișoara;

Progresul Oradea-Locomotiva
București;

Flamura roșie Arad-Progresul 
București;

Dinamo Bacău-Dinamo Orașul 
Stalin;

Jocurile Dinamo București-Știin- 
ța Cluj și C.C.A.-Energia Minerul 
Petroșani sînt aminate (Dinamo 
joacă cu Gala-ta Seray-Tureia, iar 
petroșănenii în R. P. Bulgaria).

Jocuri restante
DINAMO B1RLAD — ENER

GIA MET. ST. ROȘU ORAȘUL 
STALIN 0—5 (0—4).

Victoria metalurgiștilor, — ca
tegorică și meritată — a fost a- 
sigurată de Fusulan (min. 9 și 
31), Hașotă (min. 27 și 80) și 
Proca (min. 36). Metalurgiștii au 
avut în față un adversar lipsit, 
în . general, de o orientare tactică și 
care a acționat mult prea pripit, 
îij cele cîteva ocazii clare de gol 
pe care le-a avut.

In ce privește sancționarea a- 
tacantului Hașotă (eliminat din 
joc în .minuml 81), p- considerăm 
regulamentară, deoarece a fost

1

Clasamentul cat egoriei A
-

1. C.C.A. București (1) 14 8 2 4 34:16 18
2. Știința Timișoara (3) 14 8 2 4 26:17 18 ■
3. Dmamo București (2) 13 8 2 3 20:18 î8 :
4. Energia Flacăra Ploești (4) 14 5 6 3 23:14 16 *
5. Locomotiva București (5) 13 5 5 3 30:16 is:
6. Flamura roșie Arad (6) 13 6 3 4 20:1'6 15 •
7. Energia Minerul Petroșani (7) 12 5 3 4 17:16 13
8. Locomotiva Timișoara (8) 14 2 8 4 12:20 12 .
9. Progresul Oradea (12) 14 5 2 7 15:29 12 '

10. Dinamo Orașul Stalin (9) 13 4 2 7 18:21 io;
11. Progresul București (10) 14 4 2 & 17:23 10 '
12. Știința Cluj (11) 14 3 4 7 12:23 io;
13. Dinamo Bacău (13) 14 3 3 8 12:27 9 '

Ploaie de goluri în Giulești... 
r~ 
î LOCOMOTIVA BUCLStEȘTI-LO- ’ 
\ COMOTIVA TIMIȘOARA >-• J
J Stadion: Giulești. Spectatori: pes- 2
J te 12.000. Timp: extrem de căldr Z

ros. Arbitru: Mihai Marinciu k
(Ploești) bun. )

' LOCOMOTIVA BUCUREȘTI: k 
( Dungu-Dodeanu. Stancu. Macri- j 
i Bodo, Ferenczi-Copil, OWru, Filote, { 

' Georgescu, Semenescu. 1
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA: Szi- } 

, klay-Corbuș, Gal (Ivanenko). Scor- | 
țan-Lenghel, Ivanenko (Gal)- Se- J 

( keli, Bădeanțu, Glămeanu, Ava- J 
silichioaie, Bărgăuanu.

4 Au marcat: Filote (min. 18 și S3), Z 
Georgescu (min. 20). Copil (min. { 
31). Olaru (min. 44). ț

Cei mai buni: Filote, Copil. Do- Z 
deanu. Bodo. Glămeanu, Corbuș, ( 

, Sziklai (repriza a doua).

Știința Timișoara în serie...
—-------------

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTIIN
ȚA CLUJ i-6 (2-6)

Teren : 23 August. Spectatori : 
9.000. Timp : bun.

Arbitru : Octavian Comșa (Cra
iova). corect, 
zăr (min. 1 
(min. 80).

ȘTIINȚA
— Zbîrcea, 
Cojereanu, 
Mazăre, Ciosescu, Dinulescu. Bo- 
roș.

ȘTIINȚA CLUJ : Catipa — 
Szekely, Isac, Nedelcu I — 
Moldovan. Cojocaru — Papiu, 
Nedelcu n, Dragoman, Lutz, 
Avram.

S-au remarcat : Pain, Zbîrcea, 
Brînzei, Florescu, Lazăr, Cio
sescu, Szekely, Nedelcu, Mol
dovan, Papiu șl Avram.

Au marcat : l-a- 
și 6) și Dinulescu

TIMIȘOARA : Pain 
Brînzei, Fler eseu — 
Tănsase — Lazar,

TIMIȘOARA 19 (prin telefon 
de Ia subredacția noastră). Stu
denții timișoreni au atacat mai 
periculos, cu pase în adincime, 
iar șuturile lor au fost mai nu
meroase și mai bine „reglate" pe 
poartă. învingătorii au păcătuit 
însă prin lipsa de insistență în. 
atac după ce au marcat în șase 
minute dlouă goluri. Din min. 20, 
inițiativa a trecut de partea oas
peților, dar acțiunile lor s-au o- 
pr.it de regulă pe linia de 16 
metri. Cu zece minute înainte de 
sfîrșitul partidei, gaz-dele au tre
cut din nou la atac, dominînd cu 
autoritate și înscriind încă un 
gol. Clujenii nu și-au nus încă 
echipa la punct. In special linia 
de atac acționează fără legătură 
șt dec', fără rezultate. Iată cîteva 
faze mai importante ale acestei

' . .......*...... ................. -T

Victorio* internațională

(a Lupeni

LUPENI 19. (Prin telefon) — 
Intîlnirea internațională dintre 
Energia Minerul și Minior-Kîrd- 
jeli (Bulgaria) s-a încheiat cu o 
victorie la limită a formației lo
cale la scorul de 1—0 (1—0).
Punctul victorios a fost marcat 
de Hcfidoreanu (min. 40) prin- 
tr.un șut puternic dc la 15 m. 
după o pasă primită de la Fiii- 
mon. Gazdele au aliniat forma
ția: Mihalache (Kiss)—Furnea,
Szoke, Tindelar—Dogan, Mihai— 
Durchmescu (Groza, lancu), Hon- 
doreanu, Oancea, Filimon, Pop. 
Au asistat 4000 spectatori.

în categoria B
clar că Hașotă și-a lovit 
versar în momentul în 
cesta nu se mai afla în 
mingii. Despre arbitrul Șt. Con- 
stantinescu (București) se poate 
spune că, în general, a condus 
corect și autoritar, — (t. s.)

un ad- 
care a- 
posesia

LOCOMOTIVA IAȘI — PRO
GRESUL CPCS 2—3 (0—2).

Gazdele într-o formă medio
cră, au cedat unui adversar mai 
bine pregătit. Pentru Locomotiva 
au înscris Creangă (min. 82, din 
11 m.) și Măriuță (min. 87), iar 
pentru oaspeți Mate’anu (min. 5, 
și 26) și Dumitrescu (min. 53).

inufniri. Min. 1. aduce pnmiK gol 
al timișorenilor: Ciosescu schim
bă frumos cu Lazăr. acesta pă
trunde în careul de 16 m. și tra
ge puternic. Mingea se izbește 
de bară* și intră in "plasă. După 
cinci minute Dinulescu centrează 
de pe partea Stingă ia lazăr, ■- 
cesta „scapă" de Nedelcu I și în
scrie cu fțn jpe j®»- Presiu
nea Timișorenilor contirttiă și în 
min. 19, 
nutescu, 
în gol. 
instanță.
oaspeților: Moldovan trage pu
ternic de la 15 m. dar de puțin 
peste poartă. In repriza a Il-a, 
Dinulescu trage în bară (min. 
59), Ciosescu ratează (min. 69), 
iar Avram execută admirabil două 
lovituri libere, apărate de Cali
na. Mm. -80: 
scorul cu un 
8 metri.

P. Velțan, 
pândeați

scapă" de Nedelcu I și uu 
U ’rin șui țpe jo». -Presta* 
mîșoremlor contiittiă și în 

la o centrare a lui Di-
Ciosescu reia cu capul 
Cătină apără în ultima
Min. 30: contraatac al

Dinulescu stabilește 
șut impar abil de la

C. Flore&cu, cores-

L r număr neașteptat de mare de 
spectatori a urmărit jocul de ieri 
dimineață de pe stadionul Gif- 
tești, terminat cu victoria clar:. 
categorică’, și pe deplin meritată 
a feroviarilor bucureșteni. Sco
rul putea lua proporții și mai 
mari dacă portarul Sziklay nu 
ar fi salvat goluri gata făcute în 
repriza secundă, cînd —spre deose
bire de prima parte a întîlnirii — a 
apărat cu mult curaj și inspirație.

Locomotiva București a atacat 
insistent în ciuda căldurii mari. — 
mai ales în repriza secundă --cînd 
înaintarea a jucat rapid, variat și a 
încercat mult, deosebit de mult 
poarta Loconu. vei Timișoara. Păcat 
însă că în această parte a meciu
lui. Olaru — sufocat de căldură — 
n-a mai participat cu insistenta din 
primele 45 de minute la eforturile 
coechipierilor lui. Un cuvânt special 
pentru Filote care s-a acomod ir 
ctestul de bine cu noul său post. Ex
perimentatul nostru jucător a coor
donat, a creat și a realizat, într- in 
ctrvrnt. și-a efectuat cu succes'nv- 
siunea de conducător al chirrtetu- 
tui ofensiv. Filote este un exem
plu pentru tinerii fotbaliști. In 
ansamblu, acjtipa rti.' s-a părut 
bine ptrsă la pfirw't.’ nar o verifi
care în fața unui adversar care 
s-o „întindă" cu adevărat va fi 
mai edificatoare.

Locomotiva Timișoara — în.fo-- 
mație descompletată — s-a pre
zentat îngrijorător de slab. Deși ju
cătorii timișoreni au luptat Chiar 
cînd scorul a devenit categoric, ei 
n-au reușit să lege jocul, în special 
acțiunile de atac prezentînd lipsă 
de continuitate și eficacitate. Linia 
de fund cu un fundaș improvizat a 
fost ușor de depășit. Măsuri urgen
te se impun pentru îmbunătățirea 
jocului de ansamblu și găsirea unor 
soluții privind posturile din aoi- 
rare. EFTIMIE IONESCU

SERIA I
Locomotiva Pașcani — Progre

sul Iași 1—0 (0—0).
Flamura roșie Buhuși — Re

colta Avîntul Fălticeni 4-3 (3-0).
Victoria Tecuci — Dinamo Ga

lați 3-0 (1-0).
Știința Galați — Voința Te

cuci 3—0 (1 —0).
Energia Flacăra Moinești 

Rădăuți 4—2 (2—1).
, ___. Dorohoi — Recolta A-

vîntul Piatra Neamț 0—3 (0—1).
ETAPA VIITOARE: Dinamo 

Galați — Știința Gadați; Progre
sul Iași — Recolta Avîntul Pia
tra Neamț; Locomotiva Pașcani
— Flamura roșie Buhuși; Recolta 
Avîntul Fălticeni — Progresul 
Rădăuți; Voința Tecuci — Victo
ria Tecuci; Dinamo Dorohoi — 
Energia Flacăra Moinești

SERIA A Il-a
Energia Metalul București — 

Energia Metalul Brăila 2-0 (0-0).
Energia Metalul Constanța — 

Energia Metalul Sinaia 2-0 (0-0).
Flamura roșie Giurgiu — Lo

comotiva M.C.F. București 0—1.
Flamura roșie Bere 

București — Energia 
Tîrgoviște 0—7 (0—3).

Progresul Călărași — 
sul Corabia 3—2 (2—1).

Locomotiva Galați — 
Pitești 2—1 (1—1).

Energia Metalul 131 — Ener
gia Constructorul S.M. Constanța 
6—3 (1—3).

ETAPA VIITOARE: Metalul 
București — ~ Flamura roșie Bere 
Rahova Buc.; Energia Me'a'ul 
Tîrgoviște — Flamura roșie Giur
giu; Locomotiva M.C.F. București
— Progresul Călărași; Progre ul 
Corabia — Dinamo Pitești ; F- 
nergia Construc'orul Constanța
— Locomotiva Galați; Energia 
Metalul Sinaii — Ener-cia Me
talul I31; Energ'.a .Metalu'. B'ăila
— Energia Metalul Constanța.

Progresujj 
Dinan».

Rahova 
Metalul

Progre-

Dinamo

ria C
SERIA A lll-a

Dinamo Tg. Mureș — Flamura 
roșie Cluj 2—0 (0—0).

Progresul Turda — Recolta 
Salonta 1—1 (0—0).

Locomotiva Oradea — Energia 
7 Tîrnăveni 0—1 (0—0).

Recolta Cărei — Energia ’Me
talul Oradea 1—0 (1—0).

Energia Minerul Baia Mare — 
FI, roșie, Sf ^heorglie 4—3

Recolta AvTntul Toplița — Re
colta Avîntul Sighet 3—2 (2—0).

ETAPA VIITOARE- ProgresuJ 
Turda — Energia Baia Mare; 
Dimmo Tg. Mureș — Energia 7 
Tîrnăveni; Recolta Cărei — Re
colta Avîntul Toplița; Energia 
Constructorul Turda — Flami-r* 
roșie Sf. Gheorg'ne; Energia 'le
talul Oradea — Locomotiva Ora
dea; Recolta Salonta — Recol a 
Avîntul Sighet.

SERIA A
Flamura roșie 

Arad — Știința 
(1-0).

Energia Metalul 
greșul Timișoara

Energia Metalul
gia Meta’ul Oțelul Roșu 
(1-0).

Locomotiva Craiova — Flamu
ra roșie Rîmncu Vîicea 1 — 1 
(0-1).

Energia Metalul 14 — Ener
gia Constructorul Arad l — l 
(1-0).

Energia Constructorul Craiova 
— Locomotiva Simeria 2 — 0 
(0—01.

ETAPA VIITOARE: Energ’a 
AAetalvl Oțelul Roșu — I ocotno- 
tiva Craiova: F'amura roșie R:>".- 
nicu Vîicea — Locomotiva S;- 
me-ia; Energi Con truc4' 
Craiova — Știința Craicvș: 
mura roșie 7 Noiembrie 
Energia ConFtrTvto.ru'

■ gresnl
Metalul 
rad — Energia Metalul 108.

IV-a
7 Noiembrie 
Craiova 2—l

Arad — P-o- 
7—0 (4—0).

108 — Ener-
2-0

iul
F’a- 

Ara3 
A-arF 

Timișoara Energia
14: Energia Mfeabil A-



Intîlniri internaționale ale sportivilor noștri
Dinamo București și-a mai adăugat in palmares o vîct orie internațională

7-1 (5-0) cu F. C. Liegeois (Belgia)
Ceea ce nu a realizat iu parti, 

dele anterioare, Dinamo a izbutit 
, ieri, in întîlnirea internațională 

cu formația belgiană F. C. Lie. 
geois: un joc în care i-au reușit 
majoritatea acțiunilor și — ceea 
ce este mai important — în care 
linia de atac, a făcut dovada 
unei eficacități remarcabile. Re
zultatul: un joc mai dinamic, 
șapte goluri marcate și nume
roase alte șuturi, fie anihilate de 
portarul Delhasse sau de ceilalți 
apărători ai formației belgiene, 
fie trase pe 
fă și chiar 
cru a fost 
echipe care 
dîrzenie, de 
jucători în fața porții. • și care a 
contraatacat cu destulă vigoare, 
pretinzind adeseori dioamo- 
viștilor să se întrebuințeze serios.

Și acest lucru era necesar în 
partida de ieri. Echipa Dinamo 
avea nevoie de o „repetiție gene
rală" înainte de debutul său în 
„Cupa campionilor europeni" de 
un joc care să-i arate posibili
tățile, capacitatea formației sale. 
Ca revanșe, întîkrirea a dat un 
rezultat pozitiv, care a satisfăcut 
ca și comportarea dinamoviștilor 
pe numeroșii spectatori prezenți 
în tribunele stadionului Dinamo. 
Dinamo a obținut un scor 7—1 
(5—0) —care va părea exagerat, 
însă este nerfect meritat Și pu
tea fi chiar de proporții mai 
mari Iar ca verificare a echipei, 
partida de ieri a fost destul de 
concludentă. Diinatnoviștii s-au

lingă sau peste poar- 
în bară. Și acest iu. 
realizat în fața unei 
s-a apărat cu multă 
multe ori cu șa-pte

In turneul de polo pe apă de la Budapesta

R. P. R. a întrecut Italia și R. F. Germană 
Maria Both cu 1:17,1, pe tal III în proba 

de 100 m. spate

Portarul 
drumul

beigtan Delha&se, protej ut de un fundaș care a barat 
lui Ene, se pregătește să prindă batonul. (Dinamo Bucu

rești — E.C.

ansamblu mai bine demișcat în
cit la ultimele întilniri, acțiunile 
la fel de bine concepute și des
fășurate și — de data aceasta — 
finalizate în marea lor majori
tate. Animatori au fost Nicușor. 
Călinoiu, Nunwehler și Suru; 
Ene și Voica — „vîrfurile* ata
cului — au fost aceia care au 
străpuns apărarea belgiană și 
care au dat eficacitate. Voica (4) 
Ene. Suru și Nicușor au concre. 
tizat superioritatea echipei lor în 
majoritatea timpului. Din atac 
însă. Ene r>i s-a părut încă sub

In primul meci internațional de hochei pe iarbă

București — P raga 1-4 (0-2)
In pruna întrinire internațio

nală de hochei pe iarbă în țara 
noastră, desfășurată ieri, între 
reprezentativele orașelor București 
și Praga echipa noastră a avut 
o comportare meritorie. Chiar da
că au părăsit terenul învinși la 
un scor destul de sever (1—4). 
jucătorii bucureșteni merită laude 
pentru ambiția și dîrzenia cu care 
au luptat, căutind să suplinească 
deficiențele de ordin tehnic, prin 
elan viteză și combativitate.

Oaspeții au fost mai buni din 
toate punctele de vedere, remar- 
cîndu-se in special prin rutină 
și tehnica mînuirii crosei. Este 
bine să se știe că. recent, echipa 
Cehoslovaciei a dispus de națio
nala Iugoslaviei cu 4—1. iar în 
ultimul meci susținut cu echipa 
Indiei una din cele mai bune 
dim lume a reușit un rezultat 
de egalitate: 2-2.

Jocul a fost frumos, presărat 
cu faze spectaculoase create hr 
special de oaspeți. Jucătorii noș

tri au atacat — atunci cînd au 
avut ocazia — cu multă hotârire 
și numai imprecizia în trasul la 
poartă i-a privat de la un rezul
tat mai strins. Scorul este des
chis în min. 23 de Cerny, iar trei 
minute mai tîrziu, Santorcl în
scrie al doilea gol al oaspeților. 
La reluare, același Santorcl în
scrie în min. 45 și 59. Unicul 
gol al bucureștenilor este înscris 
de către Lado ta min 69. care- 
la o angajare de penalizare îm
preună cu portarul oaspeților, 
înscrie golul de onoare.

Echipele au jucat în următoa
rele formații: Praga: Ondracka — 
Prucha. Kucera — Baloun, Nikl 

Kadlec — Hwstka, 
Santorcl, Bouska

(Cemy),
Sktenar, Zak.
(Mikșik). București: Deleanu — 
Almasi, Dumitrescu — Berbecaru, 
Lado, Popescu, Ferencz, Pațcalău, 
Samur, Kary, Matei. Au arbitrat 
cu competență Ing. Streeha (Pra- 
ga) și Catană (București).

V. BENKOVSKY

Liegeois 7-1)
(Foto: I. MIHAICA) 

valoarea sa, iar V. Angheî chiar 
slăbuț, lipsit de continuitate și 
insistență, to apărarea imediată 
în care Birtașu și. Băcuț I s-au 
distins, Băcuț II deține o formă 
nesatisfăcătoare

In concluzie, Dinamo — fără să 
atingă total valoarea sa reală — 
a făcut up meci destul de bun, 
care promite o ascensiune de for
mă tocmai to preajma Jocului cu 
Galata Serai.

F. C. Liegeois a fost un par
tener care s-a străduit să facă 
față atacurilor insistente și efica- 
ce a’e bucureștenilor. Deși n-a 
avut rezistența fizică necesară, 
totuși a jucat cu multă dîrzenie, 
mai ales în apărare, unde mijlo
cașii au ajuns chiar pe aceeași 
linie cu fundașii. Foarte 
Carre, Dodet și Niessen. Înain
tarea, jucând cu Wegria și ~ 
te’s mult avansați, a reușit 
va contraatacuri dintre care 
Cadorin l-a transformat în 
Înaintașii însă, nu au avut 
multă legătură și au jucat 
prea depărtați unul de altul. O 
bună impresie au lăsat Bortels. 
Wegria și Cadorin.

Arbitrul Jiranek (’Austria) — 
ajutat la tușă de M. Cruțescu și 
P. Badea a condus cu price
pere și autoritate un joc cu mul
te faze interesante și de calitate.

DINAMO; Birtașu—Băcuț I (F. 
Angliei). Băcuț II, Szdko (acei, 
dentat în min. 72, Băcuț I)— 
Călinoiu, Nunweiller—V. Angheî 
(Boi an), 
Suru.

F C. LIEGEOIS: Delhasse— 
Verhulst, (Niessen), Defraine— 

Dodet, Carre, Londot (Letawe)— 
Bortels, Moes (Cadorin), Wegria, 
Meynen, Anoul.

buni

Bor- 
cîte- 
unril 
gol.
prea 
mult

Nicușor, Ene, Voita,

P. GAȚU

O excelentă performanță internațională

BUDAPESTA 19 (prin telefon). 
— In cadrul mareluii turneu de 
polo pe apă care se desfășoară 
în bazinul de pe insula Marga
reta, reprezentativa Republicii 
Populare Romîne a reușit în pri
mele zile ale întrecerilor două 
prețioase victorii. In meciul dis
putat simbătă seara echipa romî- 
nă a întrecut pe cea a Italiei cu 

c 1 H-OL Meciul a fost
extrem de disputat și victoria a 
revenit 
noastre.
de către Simon (min. 0.40), Na- 
gv din 4 metri (min. 10,40), Za- 
ha~ (mm. 17.50). Pentru învinși 
a înscris Danerlain (min. 12,45).

;,v Jilkovic a con
dus slab formațiile: R.P.R. i 
Deutsch-Bădiță, Zahan-Nagy — 
Simon, Hospodar, Szabo. ITALIA : 
Cavazzoni-Rubini, Marcia.m-Ma- 
nelli — Danerkaim, Peitereoli, 
Pucci. S-au remarcat: Bădiță și 
Hospodar.

pe merit selecționatei 
Punctele au fost înscrise

Partida desfășurată în com
pania jucătorilor din Germania de 
vest ne-a adus o nouă victorie 1 
4-3 (2-2). Au marcat: Nagy din 
4 m. (min. 4,30 și mim. 8,00); 
Szabo (min. 13,00), Simon (min. 
18,28). De la învinși au înscris t 
Scher (min. 5,49), Sturm (min. 
9,15 din lovitură de la 4 m. în 
poarta goală deoarece Deutsch fu
sese eliminat), Sturm (min. 15,20). 
Echipa 
ceeași

lată 
tî'mri :

R.P. Romîne a fost a- 
din meciul cu Italia.

rezultatele 
Iugoslavia 

mană 4-2 (3-1). ă 
Italia 6-3 (2-0).

înaintea meciurilor desfășurate 
sîmbătă a 
internațional de înot. In proba 
de 100 m. spate a participat și re
prezentanta noastră Maria Both. 
La capătul probei ea s-a clasat 
pe locul 3 cu timpul de 1:17,1, 
întrecînd concurente de certă va
loare.

celorlalte în-
— R.F. Ger- 
P. Ungară —

avut loc un concurs

Canotorii romînî învingători 
in concursul internațional de la Helsinki

HELSINKI 19 (prin telefon).— 
Sîmbătă a început pe canalul 
Marianeni întîlnirea internațio
nală de caiac-canoe la care par
ticipă și reprezentanții țării noas
tre. In prima din cele șase probe 
la startul cărora s-au prezentat 
și sportivii români, victoria a re
venit finlandezului Stromberg 
care a terminat învingător la 
caiac 1 — 1000 m. în 4:29,1. 
Mircea Anastasescu a ocupat lo
cul 3 cu 4 35,8 în urma finlande
zului Ostermund clasat pe locul 
2. In toate celelalte probe la 
care au luat parte, canotorii ro- 
mîni au cîștigat primele locuri 
întrecînd categoric pe toți cei
lalți eoncurenți. Prima victorie 
(in proba de canoe 1 — 1000 m.) 
a adus-o S. Ismailciuc. care a 
cîștigat proba cu 5:22,3. Si locul

2 a revenit unui canotor romîn 
L. Rotman cu 5:23,0. La . caiac 
2—1000 m. Ismailciuc și A. Du
mitru au terminat învingători cu 
4:53,2 urmați de I. Lippalit și A. 
Aghei, cu 5:04,8. Mircea Anasta- 
sescu și S. Teodorov au adus 
apoi o nouă și prețioasă victorie 
cîștigînd proba de caiac 2—1000 
m. Duminică, întrecerile au con
tinuat pe lacul Solvalla situat la 
aproximativ 30 km. de Helsinki. 
Canotorii noștri au participat la 
două probe: canoe 1—10.000 m., 
probă cîștigată de concurentul 
romîn L. Rotman cu un avans 
de aproximativ 200 m. față de 
cel de al doilea clasat și: canoe 
dublu 10.000 m„ în care victoria 
a revenit tui S. Ismailciuc și A. 
Dumitru. I. Lippalit și A. Aghei 
au ocupat locul 2

BUCUREȘTI 5
Sîmbătă seara — în frumosul 

decor al complexului sportiv 
„Danie Gherman" reprezentativa 
de lupte libere a Bucureșliului 
și-a înscris in palmaresul său 
încă „imaculat" o excelentă per. 
formanță internațională. Tînăra 
noastră formație a obținut o vic
torie de prestigiu în fața puter
nicei formații a Varșoviei, care 
este de fapt „naționala" R. P. 
Polone. Victoria luptătorilor noș
tri este cu atît mai meritorie, cu 
cît ea a fost realizată în ciuda 
,,șansei hîrtiei", care indica favo- 
rită prin rutina sa și prin rezulta, 
tele obținute pe plan internațio
nal echipa Varșoviei. Cu atît a 
fost deci mai mare satisfacția 
spectatorilor, cu cît din „victimă" 
aproape sigură — mulțumită să 
scoată un rezultat onorabil — e- 
chipa Bucureștiu'ui a inversat 
■rolurile cîștigînd clar. Luptătorii 
noștri au condus aproape perma
nent nu numai scorul ci și „osti
litățile", de-a lungul întregii re
uniuni. Le adresăm un sincer 
bravo, dar în același timp le re
comandăm ca victoria aceasta să 
nu-i îngîmfeze, ci să constituie 
un imbold pentru ridicarea pe 
plan superior a măiestriei lor

— VARȘOVIA 3, ia
sportive. Din echipa noastră au 
ieșit în evidență Al. Ruzsi, V. Po. 
pescu, I. Mureșan și Fr. Boita. 
Sub posibilități a luptat N. Po- 
povici și nemulțumitor Gh. Mar
ton.

Formația Varșoviei nu a des- 
mințit — în ciuda insuccesului — 
așteptările. Luptătorii polonezi 
smt sportivi cu experiența între
cerilor internaționale — de altfel 
ei au apărut pe arena internațio
nală ca echipă încă de acum cîți. 
va ani — puternici, bine formați, 
cu o excelentă pregătire fizică și 
cunoștințe de lupte libere. Din
tre ei ne-au plăcut Sosnowsky, 
Trojanowski, Wojtasek. Laureatul 
Jocurilor sportive de la Varșovia, 
Kuczynski a fost însă greoi, ne. 
inspirat, bazîndu-se mai ales pe 
forță.

Scorul (5—3) a fost „deschis" 
de...

Al. Ruzsi (București) care a 
obținut o clară victorie la puncte 
în fața lui J. Malik (Varșovia). 
Ruzsi a lucrat bine în picioare, 
s-a apărat de asemenea bine la 
parter, dar în repriza sa de par. 
ter a fost lent și unilateral. T. 
Trojanowski (V.) restabilește e- 
chilibrul învingînd la puncte pe 
1. Ghincea (B.). Reprezentantul

lupte libere
nostru a pierdut „copilărește" a- 
vanta-jul acumulat în repriza sa 
de parter. După un meci strîns, 
dar în care avantajul a fost per. 
manent de partea lui V. Popescu 
(B.) acesta întrece la puncte pe 
J. Wojtasek (V.). Din nou echipa 
Varșoviei egalează scorul prin' t. 
Kuczynski care învinge pe I. P'n- 
tea (B.) datorită unui avertis
ment primit de ultimul. Repre. 
zentantul nostru n-a mai avut 
rezistență în ultimele 3' minute. 
O victorie discutabilă a • înregis. 
trat apoi M. Zywczyk (V.) to 
fața lui N. Popovici (B.), care a 
fost totuși mai activ în ultima 
repriză. I. Mureșan (B.) aduce 
scorul la 3—3 obțiriînd 6 victorie 
rapidă și foarte aplaudată (min. 
6.45) asupra lui J. Grotkowsk! 
(V.). Apoi Fr. Boîla (B-) .printr-o 
„rupere în față" îl face tuș pe M- 
Rawski (V.) în min. 5.40, ureînd 
scorul la 4—3. Ultimul punct 
pentru echipa Bucureștiului La a- 
dus Gh. Marton care a întrecut 
mai greu, decît ar fi trebuit pe 
L. Sosnowsky (V.).

I. ȘEINESCU
Mîine, echipa Varșoviei susține 

cel de al doilea meci al turneului 
înfruntund selecționata orașului 
Oradea.

începutul celui de al doilea tur 
s-a desfășurat sub semnul suc
cesului pentru echipa noastră și 
credeam chiar într-o victorie fa
cilă, la scor. In numai 16 mutări 
Alexandra Nicolau a întrecut-o 
într-un stil excelent pe Markova 
iar Georgescu sacrificînd un turn 
la Lazarov adusese partida într-o 
poziție în care victoria sa pă
rea iminentă. Dar nu s-a întîm- 
plat așa. Greșind grav în conti
nuare Georgescu n-a mai putut 
da matul pentru care renunțase 
la un turn. In fața dezavanta- , 
jului material evident în care ră
măsese el s-a recunoscut învins.

Comportarea juniorilor noștri a 
fost în continuare mai mult de
cît mediocră, astfel că asistăm 
la cinci victorii consecutive ale 
echipei oaspe. Gunsberger a fost 

- net întrecut de V. Popov iar Das- 
călu de Zahariev. In ambele par
tide reprezentanții noștri au ră
mas cu o damă mai puțin. Stan- 
ciu a pierdut cu albele la Ge- 
renski 6 partidă în care a fost 
net dominat. La prima masă, Bo- | 
tez nu a putut rezista atacului 

i dezlănțuit de Tringov, care, sar 
crificînd o piesă, și-a creat în 
centru o „avalanșă" victorioasă de 

. pioni. Intr-o criză „feroce" de 
timp Olaru (care, l-a înlocuit pe 
Negrea) a pierdut la Țankov. Pro- 
fitînd.de o greșeală a Iui Kvia- 
tovski, Partos a adus singura vic
torie masculină de ieri a reprezen
tativei noastre.

In contrast cu comportarea 
slabă a băieților, cele două fete, 
Elisabeta Ionescu 
Nicolau, au prestat 
și valoros aducînd 
tre în acest meci
In întîlnirea de ieri
nescu a învins-o pe Karamanova 
care într-o poziție inferioară a 
depășit timpul de gîndire.

și Alexandra 
un joc sigur 
echipei noas- 
patru puncte.
Elisabeta Io-

Sînt întrerupte partidele Pav
lov—Gașarov, Fischer—L. Popov 
Și . Bogdanov—Schtessioger în 
poziții greu de apreciat. Un ușor 
avantaj am remarcat în între
rupta lui Schlessinger. Astfel, 
după desfășurarea partidelor din 
turul dor, scorul este de 11-10 
în favoarea echipei oaspe.

azi după-masă 
la orele 16, 

trei partide în-

Meciul se decide 
cînd, începînd de 
vor fi reluate cele 
trerupte.

V. CHIOSE

Pe scurt
• In cadrul primei zile a emi- 

r ursului internațional de atletism 
care se desfășoară ta Budapesta 
W ta care participă a!!eți ți atlete 
din 15 țări s-au înregistrat urmă
toarele performanțe mai bune : 
greutate : Șkobla (Ceh.) 17,C5 m. 
(nou record european). 100 m. fe
mei : Leone (itella) 11,7 sec; 100 m. 
bărbați : Sandstrom (Anglia) i«. 
Atletul maghiar Kiss s-a clasat pe 
locul iii cu o performanță de 10,4 
(record egalat) ; 1500 m. : Rozsavolgy 
(Ung.) 3:14,2 ; 3CSo m Obstacole : 
RozsnySi (Ung.) 8:44,3 ; disc femei : 
Steckenmetzer (R.D.G.) 47,17 m. ;

, greutate femei : Liittge (R.D.G.) 
14^5 m. ; înălțime bărbați : Lansky 
(Ceh.) 2,oo m.; no m. garduri: 
rarcker (Anglia) 14,3.

® In cadrul unui concurs de at
letism desfășurat duminică la Pas- 
sadena (S.U.A.) atletul O’Brien a 
Stabilit un nou record mondial la 
aruncarea greutății cu performan
ța de 18,70 m. Vechiul record era 
de 18,69 m. și-i aparținea tot lui.

© PRAGA (prin telefon). Dumi
nică, reprezentativa de fotbal a 
Cehoslovaciei a susținut cea de a 
patra întîlnire în cadrul turne
ului pe care îi întreprinde în 
America de Sud. jucînd la Buenos 
Aires în compania echipei națio
nale a Argentinei. După un joc 
egal, victoria a revenit la limită 
gazdelor cu scorul de 1-0 (0-0). Uni
cul gol al partidei a fost înscris 
în min. 75 de către Angelilo. Au 
asistat 60.000 spectatori.

@ Fcndistui englez Gordon Pirie 
a realizat pe 2 mile 8:42,6, cel mai 
bun timp mondial al anului pe a- 
ceastă distanță.

m.
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