
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!
!s tirtffea tfe23 Aff&SfâP

ORGAN Al COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICA $1 SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL BE MINIȘTRI 
SI AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN 1 P. R.

ANUL XIII Nr. 3061 *

Jocurile de la MOSCOVA 
au luat sfârșit!

Ea revedere, la cea de a
Fotbaliștii sovietici și maghiari 

terminaseră interesanta lor par
tidă. Citeva clipe terenul a rămas 
pustiu, iar apoi, sub privirile pli
ne de uimire ale spectatorilor, pe 
mijlocul gazonului a fost întins un 
mare covor, din acelea care se fo
losesc pentru concursurile de gim
nastică. O reeditare a întrecerilor 
de la Palatul Sporturilor? Nicide
cum. Vocea crainicului risipește 
orice nedumeriri: vor face demon
strații cei mai buni gimnaști ai 
Jocurilor. Vestea stîrnește un ro
pot spontan de aplauze in tribu
ne. Clți n-au fost aceia care ar 
fi vrut să-i vadă pe maeștrii gim
nasticii și n-au mai încăput in 
sala de concurs? Și iată că prile
jul li se oferă acum. Nouă, romj- 
nilor din tribune, ne-a tresărit ini-

Sărbătorirea
Zilei Minerului
Numeroase competiții sportive 

interne și internaționale 
LA BAIA MARE

BAIA MARE 11 ((prin telefon). 
Sărbătorirea Zilei Minerului a cu
prins și un bogat program sportiv, 
culminind cu meciul internațional 
de fotbal ENERGIA BAIA MARE 
— DOROGY BANYASZ (R. P. 
Ungară). Peste 12.000 de specta
tori au venit pe stadionul 23 Au
gust să vadă jocul celor două e- 
chipe, ciștigat de oaspeți cu 2—0 
(1—0). Scorul a fost deschis în 
min. 20 de Lakat, care a reluat 
puternic o minge revenită din bara 
transversală. întreaga repriză în- 
tîia este dominată de oaspeți care 
însă nu reușesc să-și mărească a- 
vantajul. După pauză localnicii re
intră pe teren părînd hetăriți să 
egaleze, dar nici dominarea lor nu 
se soldează cu marcarea vreunui 
punch iar unica ocazie clară este 
ratată în min. 74 de Rusu, care 
singur în fața porții, trage alături. 
Cu 7 minute înaintea terminării 
jocului, Pozsonyi driblează apăra
rea Energiei și înscrie cel de al 
doilea punct în favoarea echipei 
maghiare Dorogy Banyasz.

Programul sportiv al zilei a fost 
completat prin întreceri de bas
chet (băieți și fete), popice, un 
turneu fulger la șah și ciclism (bă
ieți și fete). La baschet echipa 
masculină Voința Baia Mare a 
fost învinsă de Energia Unio Satu 
Mare cu 27—55 (9—24) iar for
mația feminină Energia Trustul 
Miner Baia Mare a fost de ase
menea depășită de echipa sătmă- 
reană Progresul cu 29—37 (15— 
20). Cupa pusă în joc la popice a 
fost cîștigată de Energia Phonix 
Baia Mare (au participat 16 echi
pe) iar turneul de șah a revenit: 
Iui Iosif Nemeș (Energia B.M.). 
La ciclism întrecerea feminină a 
fost cîștigată de Aneta Fazekas 
(Energia Trustul Miner Baia Ma
re) iar cea masculină de Arcadie 
Gyulay din același colectiv

V. Săsăranu-corespondent

...ȘI LA PETROȘANI

PETROȘANI 11 (prin telefon). 
Atît ieri cît și astăzi, întrecerile 
sportive organizate cu prilejul les- 
tivităților închinate Zilei Mineru
lui s-au aflat în centrul atenției ge
nerale. Cei mai buni sportivi a-
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nxi de bucurie constalînd că cin
stea de a deschide demonstrația 
maeștrilor a revenit sportivei 
noastre Eleni Teodore seu-Leuș
teanu. Iat-o pe campioana noastră 
îndrepțindu-se cu pas sigur spre 
mijlocul terenului. Ea este îmbră
cată intr-un costum negru și în
cinsă cu un cordon alb, 100.000 de 
spectatori sînt cu privirile aținti
te asupra ei, (în realitate mult mai 
mulți, pentru că in același moment 
simpatica noastră gimnastă a 
zimbit și telespectatorilor din 
Moscova). începe exercițiul. Ad
mirabilă revărsare de eleganță, 
grație, precizie, forță. In dreapta 
și stingă noastră auzim în tribune 
exclamațiile de admirație ale spec
tatorilor. - ■■■ -
medcdiile 
dă și de 
cerite de 
țiul la sol, au însemnat o justă 
răsplată pentru talentul acestei 
gimnaste. La terminarea demon
strației sale, gimnasta romînă a 
fost viu aplaudată. A venit apoi 
riadul multiplei campioane olim
pice și a Jocurilor Sportive, La
rissa Latînina. Evoluția ei a fost 
urmărită cu aceeași tncîniare. 
Excelentul gimnast sovietic Jurii 
Titov, cîștlgătorul medaliei de 
aur la proba de sol din cadrul 
Jocurilor, a oferit și el o splendidă 
demonstrație. Apoi, șase gimnaste 
poloneze au executat iti sunet de 
mazurci și polci un frumos și 
mult gustat de spectatori exercițiu 
de ansamblu.

După încheierea demonstrațiilor

Marea întîlnire

Toa'ă lumea a înțeles că 
de bronz de la Olimpia- 
argint de la locuri, cu- 
Leușteanu -pentru exerci-

Ladislau Fcnlkel 
corespondent

• Muncitorii secției automo
toare C.F.R. Orașul Stalin au obți
nut în întîmpinarea zilei de 23 
August un însemnat

In acest număr

MIR.,.. PACE... Acest cu vînt, pe care sute de tineri l-au înscris cu trupurile lor pe ver dele gazonului de pe Stadionul. 
V. I. Lenin, in prima zi a Festivalului, a constitiui ideea condu cătoare a. tuturor minunatelor manifestații culturale, artistice șispor—' 
tive desfășurate în cele 15 zile ale măreței înttlniri a tineretului lumii. Ieri seara, tot pe marele stadion, a avut loc festivitatea! 
închidere a celui de al VI-lea Fes tival Mondial al Tineretului și Studenților pentru Pace și\ Prie tenie.
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ată întîlnirea de atletism
dintre reprezentativele U
niunii Sovietice șf Anglie!

Pag. II. Nicolae Râșca-
nescu a stabilit un nou re
cord republican la arunca
rea ciocanului.

Pag. III, Echipele buca-

Dinamo învingătoare
cuplajul internațional

stadionul 23 August.
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IV*a ediție !
gimnaștilor, pe stadion a apărut 
o mare fanfară. Ceasul arăta 19,45 
cînd, la semnalul dat de grupul de 
trompeți au apărut p.j stadion 
purtătorii steagurilor tuturor (uri
lor participante La cea dea!II-a 
ediție a Jocurilor Sportive Prie
tenești ale Tineretului. In soaiele 
lor pășeau tineri cu steaguri albe 
cu inscripția și Insigna Jocurilor. 
Prin tribune trece deodată un 
murmur. Toate privirile sini în
dreptate spre tunelul de unde ies, 
braț la braț, sportivii care timp 
de aproape două săptămini s-au 
întrecut cu atît a pasiune pe sta
dioanele Moscovei. întocmai ca la 
închiderea Jocurilor Olimpice de 
la Melbourne, sportivii pășesc îm
preună pe stadion, un sovietic 
alături de un finlandez, un german 
alături de un francez ș.a.m.d. Mi
nunat simbol al ideii care a dat 
naștere acestor întreceri: prietenia. 

coloana sportivilor s-a oprit în 
fața tribunei principale. Ia apoi 
cuvlntul Konstantin Andrianov, 
președintele Comitetului Olimpic al 
U.R.S.S. El subliniază importanța 
Jocurilor Sportive de la Moscova 
pentru strtngerea tegăturUoș prie
tenești Intre sportivii de pretutin
deni. Vorbitorul scoate în eviden
ță marele succes al acestei gran
dioase competiții, atît în ceea te 
privește participarea cît și nive
lul înalt al rezultatelor înregis
trate. In încheiere. K. Andrianov 
felicită pe participanta la Jocuri 
și îi asigură că sportivii sovietici

RADU URZICEANU 
(Continuare în pag. 4)

• In incinta uzinelor „Republi
ca" din Capitală se afla de ani de 
zile un teren nefolosit Prin grija 
direcțiunii uzinei și la propune
rile comitetului de întreprindere 
și ale conduceri» colectivului 
sportiv, pe acest loc a început, cu 
cîteva luni în urmă, construcția 
unei baze sportive complexe.

Noua construcție cuprinde un 
teren de fotbal cu dimensiunile 
de 105 x 76 m, înconjurat de o 
pistă olimpică, precum și gropi de 
sărituri, piste pentru trecerea nor
melor G.M.A., terenuri de volei, 
baschet și tenis de cîmp. O caba
nă spațioasă prevăzută cu utilajul 
cei mai modern 
modul cel mai 
nouă construcție.

In momentul de 
executate din fondurile întreprin
derii și ale C.C.F.S.-ului — sînt 
foarte avansate. Se fac ultimele 
retușuri la terenurile de baschet 
și tenis de cîmp precum și la clă
direa cabanei.

Noua bază sportivă construită 
in cinstea zilei de 23 August va 
fi complet terminată zilele aces
tea. In cadrul programului de 
inaugurare a bazei sînt proiectate 
numeroase întreceri sportive, prin
tre care și un meci internațional 
de rugbi între echipele Star Poz
nan (R. P. Polonă) și Energia 
Republica.

completează în 
fericit această

față, lucrările —

N. Tocacek 
corespondent

<
ziua de 23 Au- 
colectivele spor- 

raionului Tîmă-

• Irtiîmpinînd 
gust tinerii din 
tive aparținînd 
veni, participă cu multă însufle
țire, la campionatele de casă. 
Pînă acum, cele mai frumoase 
succese în ce privește mobilizarea 
concurenților și organizarea între
cerilor le-au obținut colectivele 
sportive Voința, Progresul, Ener
gia Sticla (toate din Tîrnăvert), 
Locomotiva Blaj și Energia 7. 

tineretului lumii

muncă: construirea unui dispozw- 
tiv de turnare la saboți, inovației 
prin care se reduce simțitor timsi 
pul de lucru și se fac însemnate) 
economii. La această remarcabilă! 
realizare au contribuit și strun
garul Emil Potopea, fotbalist, lă* 
cătușul Gheorghe Clucaș, boxer*, 
și aiți sportivi.

• Pe panourile de onoare alei 
întreprinderii „Partizanul roșu^, 
și la gazetele de perete ale sec* 
(iilor sînt evidențiate multe 
tive fruntașe în producție în 
tea zilei de 23 August. Am 
două nume de sportive, ale 
„performanțe" în producție 
demne de reținut. Iată-le: 
borg Schmidt, ciclistă, muncitoarei 
Ia secția finisaj, obține o depășirai 
zilnică de 54 la sută, iar atlet*. 
Reveica Rîșnovear.u de la țesăto— 
rie lucrînd la două războaie îșf 
depășește zilnic angajamentele ctt 
107 la sută.

spor* 
cins* 
notat! 
căror-
sînt

Inge*-

ALEXANDRU DINCĂ
corespondent reg.

reștene de fotbal C.C.A. și-
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Meta Haraian și Marin Vizlro camphn 
ă Capitalei

resat doar în setul II; primul a 
constituit pentru Julieta Namian 
o simplă formalitate, revenindu-i 
cu 6—0. In ultimul, setul II, Irina 
Ponova a avut o oarecare redre
sare, însă ea nu a putut face mai 
mult, pentru că nu se concentrează, 
comițînd greșeli elementare. A 
cîștigat tot Julieta Namian cu 
7—5, arătînd o ușoară revenire 
față de partidele de pînă acum.

învingătoarele în proba de dublu 
femei, Irina Ponova și Mariana 
Niculescu au trecut în două seturi 
(8—6, 6—3) de perechea Julieta 
Namian — Sibila Ressu. La dublu 
mixt, titlul a fost obținut de cuplul 
Julieta Namian — D. Viziru, mai 
omogen 
a învins 
șianu și 
6—3.

Finala 
mată ieri după amiază promitea o 
dispută interesantă. Ea nu a avut 
însă loc deoarece cuplul Bădin— 
Zacopceanu nu s-a prezentat, pe
rechea Bardan — D. Viziru deve
nind astfel campioană. Mai precis 
T. Bădin nu s-a prezentat. Consi
derăm această atitudine ca total 
nesportivă și ca o manifestare de 
desconsiderare din partea lui Bă
din față de publicul spectator, de 
adversari, de partenerul lui și îață 
de colectivul pe care îl reprezintă.

de tenis
întreceri în 
al Capitalei,

Tn concursul atletic de selecție'

Nicolae Rășcănescu a stabilit un nou record
r După opt zile de 
campionatul de tenis 
ieri au fost cunoscuți noii’ cam
pioni ai Bucureștiului pe anul 1957: 
simplu bărbați: Marin Viziru, sim
plu femei: Julieta Namian, dublu 
bărbați: Bardan — D. Viziru, dublu 
femei: Irina Ponova — Mariana 
Niculescu, dublu mixt: Julieta
Namian — D. Viziru.

Trei ore de joc, pe o căldură su
focantă au pus la grea încercare 
pe finaliștii probei de simplu mas
culin Marin Viziru și T. Bădin. 
Un întîlnirea desfășurată duminică 
‘dimineață, cei doi protagoniști au 
luptat cu multă dîrzenie, aceasta, 
fiind, de altfel, singura calitate a 
finalei. In rest, același joc de aș
teptare, presărat doar cu unele a- 
nemice încercări de a veni la fileu. 
'A cîștigat Marin Viziru cu 6—4, 
■7—5, 4—6, 6—4, dovedindu-se mai 
ferm în acțiuni. T. Bădin a fost 
de cele mai multe ori de valoarea 
adversarului său, și ar fi putut 
cîștiga setul IV, în care a condus 
cu 4—1, dar a manifestat nume
roase scăderi în puterea de con
centrare. In semifinale, M. Viziru 
i-a întrecut ușor pe Anghdescu 
«6—1, 6—2, 6-2), iar Bădin a 
obținut și el o victorie facilă în 
fața unui Cristea dezorientat 
Ț8-6, 6—2, 7—5).
j Finala de simplu femei a iuțe

decît toate celelalte, care 
în finală pe Eleonora Ro-

Chivaru cu 9—7, 3—6,

de dublu bărbați progra-

Campionatul repu blican de

însemnări la
’ Ediția din acest an a campio
natului republican de ijuniori la 
caiac-canoe și canotaj academic a 
început cu stabilirea unui .re
cord" — 350 de participant! — 
care ne scutește de orice comen
tarii, privind larga dezvoltare a 
sporturilor nautice in ri ridurile ti
neretului. Și — ca un alt fapt îm
bucurător — se pot face, după 
cele două zile de întreceri dispu
tate pe lacul Snagov, aprecieri pa. 
zitive și despre nivelul tehnic al 
concursurilor. Dar, asupra compor
tării finaliștilor ca și asupra altor 
probleme ridicate de desfășurarea 
campionatului, vom reveni.

Cel care a poposit la „malul 
tăiat", curios să-i vadă pe tinerii 
reprezentanți ai diferitelor centre 
nautice din țară, a fost și mar
torul unei frumoase sărbători a 
canotajului nostru. Care au fost 
momentele
Greu de spus. Poate, cele in care 

‘zeci de tineri s-au stfîns în jurul 
lui Igor Lipalit — fratele cunos
cutului canoist — pentru a-l fe. 
licita. Poate, cele în care l-am 
văzut pe antrenorul Locomotivei 
MCF, Ilea — pînă atunci retras 
și... necăjii — zburdînd ca un 
•copil cînd C. Mercurian șl 1. Ene 
au terminat învingători la caiac 
dublu. N-au fost însă singurele 
aspecte ale acestei bucurii gene
rale. Te simțeai atras, la tot pa
sul, de această revărsare de ti
nerețe și entuziasm... Patru fete 
din Timișoara au cîștigat proba 
de caiac. Răsplata? Un „bravo" 
colectiv al tuturor celor prezenți 
în,j. tribune, medaliile de cam
pioni, placheta și... cite o sărutare 
a antrenorului Flamurii roșii, in
trat în apă așa cum era, îmbră
cat (era o promisiune care tre
buia ținută...) Micul „Petca", cîr- 

t'enaciul Recoltei Tulcea, a devenit 
-In un moment dat obiectul aien- 
ifiei generale prin... statura lui, 
‘dar, fot aiît de mulți amatori sînt 
iși cei care-l ascultă pe „nea" 
IPohr — unul dintre arbitri — om 
icu peste 40 de ani de activitate 
iîn sporturile nautice, entuziasmat 
iși el de amploarea acestui campio- 
tnat. Dar, iată-i și pe cei mai 
1 bucuroși dintre participanți: primii 
lirei clasați în cele ÎS probe des- 
Ijăfurate.

cele mai interesante?

REZULTATE TEHNICE»

■ Cowc 2 b. 5.000 m.: t. Tinărul 
i’dmamovist (Anton Mamali-Anton 
/Mttrtz) 22:«j6; 2. Energia Ga- 
țteti 23:05.4; 3. H. roșie Arad

.’23:41,2. Caiac 1 b. 5.000 m.: 1.
1 Petre Ivanov ici (T.D.) 24:25.4; 2. 
lion Ganea (Energ. Galați) 24:51.0; 
<3. N. Toth (Energ. Timișoara) 
25:54.0. Caiac 1 fete 500 m.: 1. 
Doina Rațiu (TA).) 2:30.0; 2.
Gheorghe Vietoria (Loc. Buc.) 
2:35.0; 3. Popa Sodica (Energ. Ga
lați) 2:45.0. Caiac 2 fete 500 m.: 
1. Tinărul Dinamovist (M. Cioc- 

1M. Roth) 2:25.4; 2. Flamura roșie 
iTimtțoara 2:27.9; 3. Voința Arad 
12:30.4. Caiac 4-tete 500 m,: 1. FJ5

la aruncarea ciocanului: 62,46 m
După mai multe săptămîni de 

inactivitate competițională, atleții 
noștri fruntași au fost chemați 

-2 »=-:— UHparticipe la 
ținem seama de 

ca și de acela că 
scopul acestor întreceri a fost toc
mai selecționarea echipelor repre
zentative în vederea apropiatelor 
Campionate 
de imaginat 
încercat cei 
tagoniști.

întrecerile _ . „
exact după programul concursului 
de la Atena, cu singura deosebire 
că la Balcaniadă ele vor avea 
loc în nocturnă.
vedere tehnic concursul de selec
ție și-a atins în întregime scopul, 
înregistrîndu-se o serie de rezul
tate remarcabile. In fruntea tutu
ror acestora se situează desigur 
noul record republican înregistrat 
la aruncarea ciocanului de Nico
lae Rășcănescu: 62,46 m. (vechiul 
record îi aparținea din acest an 
cu' 61,46 m.). Ah, dacă Rășcă
nescu ar fi înregistrat acest re
cord, exact cu o săptămînă în 
urmă, îa Moscova, ar fi ocupat 
locul... doi 1 Dar și așa rezulta
tul său este excelent, clasîndu-1 —

în-

(însfîrșit!) să 
concurs. Dacă 
acest fapt,

balcanice, sînt ușor 
emoțiile pe care le-au 
mai mulți dintre pro-

au fost organizate

Dîn punct de

juniori la caiac-canoe

„maiui tăiat”
(B. Schlad.M.roșie Timișoara

Vagner-L. Lichtblau-H. Lichtblau) 
2:14.9; 2. Tinărul Dinamovist
2:21.9; 3. Energia Reghin 2:26.2. 
Caiac 1 b. 500 m.: 1. A. Tarta
(T.D.) 2:16; 2. I. Clementi6 (Energ. 
Reghin) 2:21.9; 3. Ion Sandu (FI. 
roșie Galați) 2:22. Caiac 2 b. 
500 m.: 1. Loc. Buc. (Mercurian- 
I. Ene) 2:03.0; 2. Tinărul Dina
movist 2:04.6; 3. Energ. Timișoara 
2:13.0. * ' -----
Igor 
5:31.9;
Galați) 5:38.6; 3. Gh. Popa (T.D.) 
5:40.0. Canoe dublu 1.000 m.: 1. 
T. Dinamovist 
Wiedner) 
5;20.0; 3. Voința Arad
Colac 4 b. 1.000 m.: 1. Progr. Buc. 
(St. Andreescu-Fl. Tomescu-V. 
Stere-A. Tănase) 3:36.0; 2. Tinărul 
Dinamovist 3:59.0; 3. Voința Arad 
4:02.0. Schif 1 fete 1.000 m.: 1. 
Dora Lakatoș (Prog. Timiș) 
4:55.0; 2. Doina Ciolacu (Energ. 
Buc.) 5:14.5; 3. Piroska Kenedick 
(Voința Tg. Mureș) 6:24.0. Schif 
2 fete 1.000 m.: 1. Voința Timi
șoara (G. Lindaher-G. Killer)

Canoe 
Lipalit 
2. T.

simplu 1.000 m.: 1. 
(Recolta Tulcea) 

Răileanu (Fi. roșie

(A. Mircea-W.
5:15.0; 2. Rec. Buc.

5:24.0.

4:56.5; 2. Energ. Buc. 5:03.3; 3. 
Voința Arad 5:12.5. Schif 4 pios 1 
vîsle (fete): 1. Progr. Timișoara 
(E. Braumker-Ad. Kolbus-A. Kal- 
brener-E. Schuster-f-Eiis. Peto) 
4:29.0; 2. FI. roșie Arad. Schif 
4 plus 1 rame (fete): 1. Șc. sp. 
elevi Timișoara (N. Opaschi-T. 
Ori ar. C. Albu-I. Lanert-J-A. Do- 
brin) 4:43.0; 2. Voința Arad
4:46.0. Schif 1 b. 1.500 m.: 1. Em. 
Jiva (Șc. sp. tineret Arad) 6:56.0; 
2. Simon Ștefan (Șc. sp. elevi Ti
mișoara) 7:11.0; 3. Simon Pavel 
(Energ. Timișoara) 7:13.0. Schif 
2 b. 1.500 m.: 1. Loc. Buc. (T.
Ciontii-Ilie Begu) 6:47.0; 2. Progr. 
Timișoara 7:07.0; 3. Energ. Timi
șoara 7:25.0. Schif 4 plus 1 b. 
1.500 m.: 1. Energ. Arad (I. Hi- 
rok-D. AbrauFr. Tusz-E. Dobai-ț- 
Sarpoczi) 6:15.0; 2. Șc. sp. elevi 
Timișoara 6:20.0; 3. Loc. Timi
șoara 6:52.0. Schif 8 plus 1 băieți: 
1. Voința Timișoara (V. Kovatz- 
F. Kilber-A. Lay-H. Ritter-1. Ko- 
vats-I. Kovats-E. Telkov-O. Baba-f- 
C. Marcu) 5:35.5; 2. Progr. Buc. 
6:01.5.

DAN GIRLEȘTEANU

Tinărul finalist va ajunge ți el poate la valoarea lui Aurel 
Vernes ou. Deocamdată, Torța Augustin de ia Tinărul Dinamovist a 
început să „calce pe urmele" iui Vernescu, dstigînd in proba de 
simplu 500 m. ’ (Foto: TH. ROIBU)

Dubla victorie a cicliștilor de la C. C. A 
in campionatul de fond al Capitalei!

în acest an — pe locul cinci 
tre cei mai buni aruncători euro
peni.

Un alt rezultat de valoare a 
obținut și Gheorghe Popescu la 
aruncarea suliței: 75,24 
păcate acest rezultat nu

m. Din 
poate fi

RĂȘCĂNESCU
luat însă 
logat ca 
tru bunul 
în a șaptea

Alte rezultate de valoare au în
registrat : Nicolae Ivanov, Dumi
tru Bîrdău, Andrei Barabaș, Geor- 
geta Mogoș. Sorin Ioan, Cristian 
Țuțuianu, Ana 
Silaghi, Andrei 
țiune specială pentru 
de la 100 tn.

Iată acum rezultatele tehnice ale 
celor două zile de concurs: S1M- 
BATA: BARBAȚI; 100 m. serii: 
Măgdaș 10,8; Kadar 10,9; Enache 
10,9; Prisiceanu 10,8; Ardeleanu 
10.9; Dobay 11,1; finala: Prisi
ceanu și Măgdaș 10,7; Kadar 10,7; 
Enache 11,0; Ardeleanu 11,0; Do
bay 11,3; 800 m.: Vamoș 1:51,2; 
Mâialy 1:51,5; Danciu 1:53,7; Sze- 
kety '1:53.8; 10.000 m.; C. Gre- 
cescu 31:00,6 (se aștepta de la 
Grecescu un nou record, mai ales 
după cursa excelentă făcută la 
Moscova pe 5.000 m. Dar după 
ce pînă la. 6.000 m. mergea clar 
pe drumul recordului, a avut o

în considerare și omo- 
record republican pen- 
motiv că a fost obținut 

aruncare.

Coman. Melania 
Demeter. O men- 

rezultatele

scădere bruscă a ritmului!); Weiss 
31:10,6; Dinu 31:28,8; 400 nt.g-: 
serii: Savel 54,3; Simionescu 56,4. 
Ehedi 57,5; Constantinescu 56,1; 
Pop 56,8; Păunescu 58,0; înălțime: 
Knaller 1,96; Sdter 1,90; Meirică 
1,90; Dragomirescu 1,80; greutate: 
Ivanov 16,51; Crețu 15,19; FEMEI: 
100 m.;
12,3;
gescu 
nala: 
Sicoe 
12,5;

serii: Luță 12,3; Bendiu 
12,4; RusA 12,5; Blă- 
Copîndeanu 12,8; fi- 
-12,2; ~ ‘

Sicoe 
12,5; 
Luță 
12,3;

Copîndeanu 12,6;
Mogoș 2:14,3; Pasciuc 2:15,0; Bu
da 2:15,7; Cuțui 2:15,9; disc: Ma- 
noliu 42,91; Lucaci 42,27; Silaghi 
40,58; Barbu 40,11; DUMINICA: 
BARBAȚI: 200 m.: Măgdaș 22,4; 
Dobay 22,7; Stoenescu 22,7;
I. 500 m.: Bîrdău 3:49,0; Barabaș
3:51,3; Tîlmaciu 3:57,9; 400 m.g. 
finala: Savel 52,7; Stanei 54,9; 
Constantinescu 55,6; Simionescu 
56,1; Pop 56,4; Ehedi 58.9; 3.000 
tn. obst.: Bădici 9:04,0; Strzelbis- 
cki 9:06,4; Aioane: 9:40,8; Pricon 
9:41,2; Puică 9:52,2; lungime: S. 
loan 7,16; Țuțuianu 7.00; I.icker 
6,92; Chitul 6,79; Petrescu 6,72; 
suliță: A. Demeter 70 84; Popescu 
67,98; Bizim. 67,28; Zamfir 66,04; 
ciocan: Rășcănescu 62,46: Suiri- 
don 56,94; Dumitru 55.! 1: Szig- 
mund 54,0!; 400 m. scrii: Wiesen- 
mayer 49,0; Enache 50,6; Karandi 
50,2; Palade-Ursu 51,8; Save! 49,1; 
Sudrigean 50,6; Szekely 51,0; Cor- 
neișan 51,3; FEMEI: 200 ni. serii: 
Luță 25,5; Blăgescu 26,0; Sicoe 
26,3; ~ " ..................
25,8;
80 m.g.: Șerban 1!,6; Jung-Szabo
II, 9; ‘ ‘ ‘ -----
bloch
5,01; H. C. Bel’lu 5,19; greutate: 
Coman 14,29; Silaghi 14,11; Sche
rer 12,84. Rezultatele de la cele 
6 probe disputate din • decatlon și 
de la pentatlonul feminin le vom 
publica în numărul nostru de 
mîine.

Concursul continuă astăzi 
stadionul Republicii. Dimineața de 
la ora 8,30 (pentatlon femei) și 
după amiază de la 16,30. Sperăm 
că măcar astăzi, în a treia zi a 
întrecerilor, să existe un crainic 
al concursului care să poată in
forma pe spectatori de’ ceea ce 
se petrece pe stadion.

, . Bendiu 12,3;
Ruse 12,5; Blăgescu

800 m.:

Bendiu 26,6; finala:
Luță 25,8; Blăgescu

lungime: Neța 5.50; Kno- 
5,40; Grosu 5,32; Șeitan

pe

La box juniori

Voința — Start (R. P. Polonă) 6-16

Pe șoseaua București-Găești s.a 
desfășurat ieri campionatul re
gional de fond (băieți și fete) și 
campionatul de fond al Capitalei 
pentru juniori și junioare. între
cerile au fost în generat viiu dis
putate și s-au soldat cu o remar
cabilă victorie a cicliștilor de la 
C.C.A., cart! au cîștigat trei dm 
cete 4 titluri de campioni. Iată și 
rezultatele tehnice: CAMPIONA
TUL REGIONAL DE FOND 
BĂIEȚI, (150 km.): 1. J. Constan
tinescu (CJCJcj) 4:04,26; 2. Gh. Moi. 
ceanu (Dinamo) la 6 secunde; 3, 
Gh. Caleișcă (Dinamo) ia 57 se
cunde. FETE; (30 km); 1. Mioara

Gheorghe (CCA) 56’50 ’; 2. Ștefa- 
nia Neagu (Progresul F.B.) la 2 
secunde; 3. Azalea Maxim (FI. 
r-oșie) la 2 secunde. CAMPIO
NATUL DE FOND AL CAP1TA- 
LEI-JUNIORI (60 km.): 1. T. 
Ohanesian (OCA) 1:40,15; 2. Ni
colae Matei (Energia) același 
timp; 3. 1. Vasilescu (Școala spor
tivă de tineret); ta 15 secunde. 
FETE (15 km.): 1. S. Constantini, 
dis (Dinamo) 31’50”; 2r Amelia 
Matache (Locomotiva) la 2 se
cunde; 3. Eliza Ștefan' (Școala 
sportivă de tineret) la 25 de se- 
citnde. in-'

uite?'

PITEȘTI, 11 (prin telefon). — 
Iubitorii de box din orașul de 
pe malul Argeșului -— peste 1.500 
la număr — au aplaudat aseară 
victoria obținută de pugiliștii ju
niori ai asociației START, din 
R.P. Polonă, în fața reprezenta
tivei de juniori a asociației Vo
ința.

Scorul sever cu care a luat 
sfîrșit prima confruntare (16— 
6) reflectă diferența de valoare 
dintre boxerii noștri și oaspeți, 
dar în același timp ea aduce în 
discuție modul cum a fost pre
gătită echipa Voinței.

In limitele categoriei hîrtie. 
constănțeanul Ameth Nuri a adus 
prima noastră victorie dispunînd 
la puncte de W. Gluszek.

La categoria muscă. Ion Răi- 
leanu n-a putut trece peste com
bativul Weglowzki. Polonezul a 
obținut o victorie relativ ușoară. 
„Cocoșii" Ovidiu Baciu și Jaku
bowski au oferit o partidă spec
taculoasă. Directele de stingă ale 
lui Baciu sînt resimțite de polo
nez. caire revine însă în xatac și 
dînd dovadă de o extraordinară 
putere de luptă câștigă la puncte.

Căpitanii celor două echipe și 
în același timp campionii de ju
niori ai celor două țări, Nicit 
Popa și Kaminski, nu și-au dez
mințit „cărțile de vizită" și de-a 
lungul celor trei reprize au arun
cat în lupta pentru victorie toate 
cunoștințele lor. Polonezul, deși 
a fost trimis -la podea în prima 
repriză, insistă formidabil pe par
curs și reușește o victorie de li
mită. 'Mai slabă partida dintre 
„semiușorii “ Petre Baltă și 
Trabski. Romînul a fost de două 
ori te podea; dovedindu-se nepre
gătit pentru un asemenea meci. 
Câștigă la ‘^tiricte Trabski.

Unul dintre cei mai buni bo
xeri ai echipei oaspe, Jean Pia
chota, care :în Ițțna mai a aces
tui an a yjzitat țara rioastră cu 
prilejul turneplui echipei de se
niori a asociației START, a între
cut te puncte pe Neagu Cozma.

Deși învins Neagu i-a servit lui 
Piachota o dîrză replică. Foarte 
discutabilă a fost decizia care s-a 
pronunțat în partida dintre Moc- 
sor (Voința) și Ciesielski (Start). 
Superior în toate cele trei reprize, 
Mocsor primește în ultimul round 
— cînd avea un confortabil a- 
vantaj — 3 avertismente, com
plet gratuite, din partea arbi
trului polonez J. Lesner. Astfel 
Mocsor a pierdut prin descalifi
care o partidă pe care o ; câștigase 
indiscutabil. Alte rezultate: cat. 
mijlocie-mică: Petre Mircescu — 
Modraszewski, meci nul;’ cat. 
mijlocie-mare: Grigorjewski (Vo
ința) — Byczowski, meci nul; 
cat. semi-grea: Jozefowicz b. prin 
abandon pe C. Nicolae; bat. grea: 
Wozniak b. prin abandon pe Teg- 
las (Voința).

R. CALARAȘANU
GR. VARĂBIESCU-coresp.

Categoria B 
la polo pe apă
Meciurile de polo pe 

putate ieri în campionatul catego
riei B au luat sfîrșit cu urmă
toarele rezultate :

Voința Oradea — Energia Cluj 
2—4 (1—1), Voința Tg. Mureș — 
Voința București 3—6 (0—2), Vo
ința Timișoara — Știința, Timișoa
ra 11—0 (6—0), Flamura roșie 
Lugoj — Locomotiva Timișoara 
8—4, Locomotiva Arad — Loco
motiva Cluj (prima echipă nu s-a 
prezentat).

NOTA REDACȚIEI. Echipa Lo
comotiva Arad, promovată anul 
acesta în categoria secundă a ță
rii, nu se găsește la prima nepre- 
zentare. Acest mod de a privi o 
competiție cu caracter republican 
aduce serioase prejudicii morale și 
materiale sportului nostru. Forul 
în drept — comisiacentrală de 
nâtajie — este chemat să analizeze 
această situație și să ia măsurile 
corespunzătoare. ” ;,.v

apă dis-



(Foto:
T. RO1BU)

Fără să insiste

C. C. A. a mvins Vorwarts Berlin co 3-0 (2-0)
R. Lazăr a re. 

luat balonul trimis 
de Călinoiu și a- 
cum urmărește sa. 
tisfăcut traiectoria 
mingii, spre poar. 
tă. Este golul prin 
care a egalai 
namo.

Di-

Dinamoviștii bucureșteni au răsturnat situația 
in partea a doua a jocului cu Spartac Sofia

Meciul de fotbal dintre Dinamo 
București și Spartac Sofia, desfă
șurat ieri pe o căldură sufocantă, 
ne-a oferit două reprize de un as
pect atît de diferit, încît am avut 
senzația că nu asistăm la reprize
le aceluiași meci sau că. Int e 
timp, s-au schimbat echipele.

In prima repriză, pe teren nn 
s-a „văzut" decît echipa bulgară 
și în momentul cind arbitrul St. 
Geac fluiera sfîrșitul primelor 45 
minute, dinamoviștii aveau toate 
motivele să fie mulțumiți. Prim:nd 
numaj un singur gol, se poate 
spune că ei reușiseră să iasă des
tul de bine din situația dificilă 
pe care au avut-o în prima parte 
a jocului, cind au fost depășlț'i sub 
toate aspectele 'fe oaspeți. In a- 
ceste momente grele — „momente” 
e un fel de a vorbi! — apărarea 
buwreș  ten fior și-a făcut pe depkn 
datoria. Hîrțuită în permanență 
de înaintarea bulgară și mai ales 
de excelenta ei aripă dreapta Ni- 
colov—Pen:-Iov, apărarea dinamo- 
vis«tă a lăsat uneori impresia că 
e pe cale să se dea bătută, dar 
s-a ținut scai de adversar șl l-a 
împiedicat în ultimă jnsifanță 
să-și creeze cea maj bună poziție 
de șut. Se poate sipune chiar că 
Ufu a fost atît de bine protejat, 
încît în ciuda faptului că atacuri
le bulgare nu slăbeau deloc, el nu 
a trebuit să intervină prea mult 
Nu e mai puțin adevărat că înain
tașii bulgari deși au jucat tone în 
rfmp, au fost lipsiți de ceea ce se 
numește „simțul porții”, astfel 
că au marcat — greu — un gol 
în min. 18 prin Nicoiov și au mai 
nimerit de două ori bara. încolo, 
șuturi pe lingă poartă...

După pauză, doar în primele 5 
minute mai avem impresia că echi
pa bulgară e stăpînă pe situație. 
Cu șutul în bară pe care îl trage 
Penelov în min. 51, ofensiva oas
peților stopează complet Buen- 
reștenii atacă din ce în ce mai 
decis și. spre deosebire de prima 
repriză, înaintarea acționează mult 
mai organizat, destrămînd mereu 
apărarea oaspeților. Incet-încet, jo
cul se mută în jumătatea de teren 
a fotb'liștilor bulgari, iar contra
atacurile acestora sînt din ce în 
ce mai rare și mai puțin pericu
loase. In min. 56. Călinoiu înain
tează decis, străbate pînă în ca
reul de 16 metri, unde trimite 
mingea lui Lazăr. Un șut sec și e: 
I—1.

Dominarea bucuresteni’or se în
tețește și dună ce, în min. 60. Ni- 
cnsor pierde un gol gata făcut, 
trăgind alături de la cîțiva metri, în

min.72tot Nicușor primind o pa
să excelentă de la Ene, hu mai are 
altceva de făcut dec it să împingă 
mingea în plasă. Bulgarii, lipsiți 
de resurse fizice, parcă au dispă
rut cu totul din joc. Cu șase mi
nute înainte de sfîrșit, Koszegi 
înscrie cel de al treilea gol al di- 
namoviști tor, care în această re
priză ar fi putut 
mai mult

După cum am 
reprize au avut o 
de diferită, încît ,__
face o apreciere exactă a rapor
tului <je torțe de pe teren. Echioe- 
le au jucat cu... rînduL In prima 
repriză am aplaudat echipa bul
gară și în special pe Penelov, Ni- 
coioc și pe Mincev, care a avut 
intervenții pe cît de spectaculoase. 
Pe atît de sigure. In repriza a 
doua, dinamoviștii. în afară de 
Călinoiu, Petca și FI. Anghel. care 
se remarcaseră încă din prima 
parte a jocului, au mai avut oa
meni de bază în Boian și Ene.

St. Geac, 
satisfăcător, 
întotdeauna

DINAMO 
Izghireanu, 
Călinoiu, 
(Boian), . _
(Koszegu), Suru.

SPART AC-SOF IA: Mincer (Gc- 
roiomov) — Vasilev, Kitov (An
dronov), Hadțuski — Soho iov. 
Aianasoc — Nccoloc, Penelov, An
dronov (Bacivarov), Ignatov (Co- ' 
nov), Panorov.

JACK BERARIU

să marcheze și

spus, cess două 
desfășurare atît 
nici nu putem

a arbitrat, în general, 
El nu a lost In6ă 

aproape de fază.
BUCUREȘTI: Uțu — 
Petca, FI. Anghel — 
Neagu — V. Anghel 
Nicușor, Ene, Lazăr

■

Tată cum arată un buletin cu 12 re
zultate exacte Ia concursul Prono* - 
Bpert nr. 32 (etapa din 11 august

X C.C.A. Buc-urești—Vorwarts Ber
lin (pronostic la pauză) 
TI C.C.A. București — Vorwarts 
Berlin (pronostic fi nai) 
in Locomotiva Constanța—Atena 
(pronostic la pauză)
IV Locomotiva Constanța—Atena 
(pronostic final)
V Ozdi V.T.K.—MLșcolț 
(R.P.U)
VI Egri SC. — Hatvanâ V.S.E. 
(R.P.U.)
VII Perecesi Banyasz—Baglyas&l- 
jai B-ănyasz (R.P.U.)
VlIfF . Bukkaljai Eanyasz—Salgo. 
tarjani Vasas (R.P.U.)
IX Szekesfehervari Vasas—Csepel 
Zîltt» (R.P.U.)
X Budsfoki E.M.T.E.—Oroszlanyi 
Banyasz (R.P.U.)
XI< rSzaliitok—V.K.S.E. (!R.P,U.) 
Xw Gazțgyar—Kobanynâ Lomttk 
(R.P.U)

?.
Fonduri de premii la acest consum 

®8te aproxtai-aUv de 790.000 iei.

v.s.c.

1

1

3

2

1

x

1

2

2

1 
x

2

Primele minute ale 
C.C.A. — Vorwărts 
entuziasmat pur și simplu publi
cul. In special echipa noastră a 
jucat rapid, a reușit combinații 
colective de toată frumusețea și 
a marcat mai repede de dt se aș
tepta chiar ea: în min. 2 o ac
țiune pornită de la Constantin și 
terminată tot la el (după ce ba
tonul a trecut pe la .Alexandrescu 
și Tătaru fiind schimbat de pe 
o parte pe alta a terenului) dă 
ocazia interului dreapta al echi
pei C.C.A. să marcheze plasat cu 
capul: 1—0. Dar golurile acestea 
care vin prea repede au darul 
să producă liniște. Deși repriza 
întreagă a fost de un nivel accep
tabil iar C.C.A. a mai marcat un 
gol în min. 23 prin Alexandrescu, 
totuși, cu cit ne apropiam de 
pauză, cu atît partida pierdea din 
interes și frumusețe. Iar in a doua 
repriză spectatorii trăiau din... 
amintirile primei reprize fimdcă 
C.C.A. n-a mai insistat de loc 
iar oaspeții dădeau vădite semna 
de oboseală. In asemenea con
diții. jocul a Iincezit, a deverrt 
necateresant și singura notă de 
atracție a constitui t-o pena! tul 
din min. 90 (vă mai aduceți a- 
minte de jocul Rom in ia — Suedia 
din 1937?) pe care Apolzan 
executat intr-un mod cu tetu! 
ginal: Constantin 
tonul dar cum 
baliștilor 
jării cu 
stoperul 
din nou 
bitrahu

meciului 
Berlin au

a potrivit 
in instinctul 
necesitatea aran- 
proprii a mingii. 
C.C-A. a așezat 
după fluierul ar

de pe loc 
■' ‘ din 

3—0 cu c-

există 
miini 
echipei 
mingea 

aproape 
mingea în colțul 
al porții 
de secundă irainte ca 
ia sfîrșit. O victorie 
meritată și singura 

r •* 
aceea a unei diferențe mai mari.

Adversarii înșiși, prin glas.d 
antrenorului Horst Fritsche, recu
nosc că „sintem mulțumiți că am 
realizat un scor onorabil, după 
Părerea noastră. Față de indispo- 
nibHitățile din formație determi
nate de prezența unor jucători 
ai noștri in echipa națională, noi 
nu puteam emite pretenții de vic
torie. C.C.A. este o echipă de cla
să. Mi s-a părut mutt mai bună 
ca anul trecut cind am intilnit-o 
la Berlin”.

La rîndu-ne trebuie să spunem 
că oaspeții ne-au plăcut în pri
mul sfert de oră al partidei cind 
au combinat iute și au tras dteva 
șuturi de la distanță așa de pu
ternice și precise incit Toma și-a 

făcut probabil socoteli destul de

Și 
a expediat 
stingă sus 
teva zecimi 
partida să 
indiscutabil 
problemă care s-ar pune ar

pesimiste in privința minutelor 
ce vor urma. Dar treptat, oaspe
ții au căzut, au lăsat toată grija 
atacului pe seama centrului Voigt 
și a extremului stingă Kohle și 
și-au concent-at toate eforturile 
în apărare, îrtzurcind timp de o 
repriză întreagă tentativele — 
destul de puțin convinse. este 
drept — ale jucătorilor noștri de 
a mări scorul. Fotbaliștii ger
mani fac însă greșala că contro
lează prea mult balonul, se epui
zează inutil și nu mai au vigoa
rea necesară spre a finaliza ac
țiunile.

C.C.A. — la primul el meci im
portant al sezonului — n-a jucat 
în același ritm și la aceeași va
loare în tot timpul întâlnirii. Mi
nutele de început ne-au tncintat, 
dar sfîrșitul nu. Rămîne ca de 
acum înainte militarii să se pună 
la punct și cu rezistența. Este 
foarte util ca octombrie să-i gă
sească ki cea mai bună formă 
fiindcă atunci debutează in -Cupa 
Campionilor Europeni”. N-ar

rău ca toți 
lipsească de 
ce 1 ‘ 
ales că ceilalți patru__
Un atac trebuie să aibă 
trăgători nu unul

Arbitrul Constantin Mitran a 
condus cu siguranța și tactul care 
îl caracterizează. Mai puțin... zgo
motos ca de obicei el a inter
venit însă de cîte ori a fost ne
voie. 1 s-au prezentat formațiile:

C.C.A.: Toma-Zavoda II, Apol- 
zan, V. Dumitrescu-Onisie, Bone- 
Cacoveanu, Constantin. Alexan- 
drescu, Zavoda I, Tătaru. In min. 
62 V. Moldovan l-a înlocuit pe 
Cacoveani. rănit.

VORWARTS: Jaschke-Wachtel.
Kalinke, Eiiitz-Krampe, Rdchelt- 
Frîtsche, Wolf, Voigt. Blay, Kohle. 
In min 60 Hermann l-a înlocuit 
pe Blay.

Cei mai buni jucători au fost: 
Apolzan, Zavoda II, Bone, Ca- 
coveanu, Tătaru (C.C.AJ, Jaschke, 
Kalinke, Reiche'.t, (Vorwărts).

EFTIMIE lONESCti

înaintașii să se... mo- 
la Zavoda I în ceea- 

privește trasul la poartă. Mai 
i au șut. 

cinci

Alexandrescu șutează sub pri virile îngrijorate ale fundașului
Eilitz. Stoperul Kalinke pare că ia startul dună mingea care va 
pleca din piciorul centrului aia cant al echipei C.C.A.

(Foto: TEODOR ROIBUJ)

Firește „A“ a fost rea bun decit „B“

In fața a 20.000 spectatori

Selecționata Atena- Locomotiva Constanta
4-3

CONSTANȚA 11 (prin telefon). 
Așteptată cu viu interes, partida 
internațională de fotbal disputată 
în localitate a atras un număr 
record de spectatori: peste 20.00. 
Oaspeții au fost nevoiți să se în
trebuințeze la maximum spre a 
putea trece de un adversar ne
sperat de bun. Localnicii au jucat 
cu redutabilii lor adversari de Ia 
egal la egal și numai unele gre. 
șeii ale apărării au făcut ca ei 
să părăsească terenul învinși cu 
4—3 (3—1).

Jocul începe în nota de domi
nare a oaspeților care reușesc să 
deschidă scorul în min. 7 prin 
Nestoridis, și îl majorează la 2—0 
în min. 22 prin Saravakos. 
Un contraatac al Locomoti
vei îl pune în bună poziție 
de șut pe Zinculescu — cdl mai 
activ atacant constănțean — care 
înscrie: 2—1. Spre sfîrșitul repri
zei, în min. 38, Nestoridis înscrie 
al treilea gol ai echipei sale: 3—1. 
In min. 60 Ispas reduce handi
capul; 3—2. Un minut mai tirzru, 
un contraatac al oaspeților se 
sfirșește cu un nou gol realizat 
de Holevas: 4—2, iar în min. 86 
Cădariu înscrie al treilea gol al 
echipei sale în următoarele condiții: 
mingea șutată de e! face o curbă 
în interiorul porții 
are timp s-o scoată, 
goslav Mikula (după 
tuiește cu arbitrul de 
dă gol: 4—3. Punctul
tat de atenîeni în mod nediscipli
nat. Ca urmare, Theofanis este 
eliminat de pe teren.

LOCOMOTIVĂ St^ie-Doiees. 
ap. Ciuncan (Șliincescu), Pene/ 
(Ciuftcan) Coidumt Pană —

L1NOXILAK1S

Moroianu, Ispas, Cădariu, Avasi- 
lichioaiei, Zinculescu.

SELECȚIONATA ATENA: Aper
ghis — Papoulidis, 
Darakis — Nembidis,
Hole vas, Nestoridis, Petrapoulos, 
Saraoakos, Theofanis.

Lincxilakis, 
Dermalts —

P. Enache 
corespondent

și Aperghis 
Arbitru] iu- 
ce se sfă- 
tușă) acor- 

este contes- •

AZ! ȘI M1INE NOI 1NTILNIR1 
INTERNAȚIONALE

AZI: Flamura roșie UTA își 
începe turneul în Cehoslovacia, 
susținînd primul meci la Gottwal- 
dov.

MIINE: Vorwărts Berlin joa
că la Cluj cu Dinamo Orașul 
Stalin, iar Spartac Sofia la Ba
cău cu echipa locală Din» mo. 
Oaspeții părăsesc astăzi Ca
pitala.

Lotawtv Leipzig
Proaspăta promovată în cate

goria B, Locomotiva M.C.F. a fost 
învinsă cu 3—1 (2—1) de con
sacrata divizionară A din R.D.G., 
Lokomotiv Leipzig. Oțiva spec
tatori prezenți sîmbătă după-a- 
miază pe stadionul Giulești și-au 
manifestat nemulțumirea, nu atît 
pentru înfrîngerea echipei noas
tre. cît pentru programarea acestui 
meci — „inechitabil” spuneau ei — 
între formații de valori diferite. 
Ni s-a părut curioasă poziția aces
tora. In loc să se declare mulțu
miți că „favorita” lor a jucat în 
compania unui adversar de renume 
și că — indiferent de rezultat — 
a lăsat o bună impresie, acești 
spectatori s-au lăsat „furați” de 
rezultat și de aici, nemulțumirea 
lor. După părerea noastră, confir
mată de altfel și de tehnicienii e- 
chipeî germane. Locomotiva M.C.F. 
s-a comportat onorabil într-o în
cercare, într-adevăr grea ! Și asta 
într-o perioadă cind echipa este 
încă în pregătire pentru campio
natul ce stă să înceapă. De aceea, 
salutăm inițiativa programării for
mațiilor noastre de categorii infe
rioare în meciuri internaționale, 
amicale, de pregătire, cu echipe

LacsMtiva M. C. F. 3-1 (2-1)
de laputernice, experimentate, 

care au ce învăța!
Meciul nu a strălucit ca 

tehnică. Totuși, oaspeții au de
monstrat o concepție modernă de 
joc, cu atac și apărare supranu- 
merice, iar gazdele — mai ales 
în prima repriză cind de altfel au 
și condus la un moment dat prin 
golul marcat de Mihai (min. 11) 
— au luptat pentru fiecare balon 
și au avut o apărare bună. In ge
neral, cele mai bune compartimen
te au fost: atacul la Lokomotiv 
Leipzig și apărarea la Locomotiva 
M.C.F. Golurile învingătorilor au 
fost marcate de: Walther (min. 
40 și 84) și Frohlich (min. 44) din 
lovitură de la 11 metri.

Arbitrul Fr. Mateescu a condus 
următoarele formații:

Lokomotiv Leipzig : Sommer — 
Stieglitz, Busch, Brandt — Pol- 
land. Baumann — Schoppe (Kon- 
zack), Behne, Frohlich, Walther, 
Sottner (Fischer) ;

Locomotiva M.C.F.: Butnaru — 
Bogdan, Cristescu, Alexe — Po
pescu (Arieșanu), Petrescu — Că
lin, (Dobrescu), Mihai, Leahevici, 
Mafteuță, (Dragomirescu), Milea 
(Lazăr). R. ILIESCU

valoare

Intilniri amicale de fotbal
BUCUREȘTI: Progresul—Dina

mo 6 5—2 (3—I). Punctele au
fost marcate de Banciu (2), Oai- 
dă, Smărândescu și Ozon pentru 
Progresul, Gref și Babone pen
tru Dinamo 6. Progresul a ali
niat formația: Birtașu (Mlndru)- 
loniță (Toma), Carkaș, Toma (Do
brescu )-C tocau, Știrbei-Oaidă, O- 
zon (Leucă), Banciu, Smărăn- 
descu, P. MoWoveanu (Sima).

TG. MUREȘ: ENERGIA — 
VOINȚA TEXTILE Tg. Mureș 9-0 
(2-0).

ORADEA: PROGRESUL — 
DIN.AMO BAIA MARE 6—1 
(5—0). Joc de factură slabă. Oră- 
denii au înscris prin: Bhijden (2}, 
Demien, Totb, Cuc și Streogaru, 
oaspeții prin Tordai. Formația 
Progresului: Gebner-Tiriac, Bă- 
cuț I, lacob-Krempanski, Feresc- 
zi-Toth, Strengaru (Kiss II), De» 
mien, Cuc, Btojdea,

TIMIȘOARA: ȘTIINȚA — LO
COMOTIVA TIMIȘOARA 5—2 
(2—1). Joc de nivel mediocru. 
Ambele echipe au manifestat lip
suri în pregătire. Au marcat: 
Boroș (3f, Ciosescu, Gîrleanu, 
respectiv Fodor și Bădeanțu. Ști
ința a alintat formația: Fucs (Mo- 
guț)-Codreanu (Lereter), Brînzei, 
Filip (Codreanu)-Timotin, Tărase- 
Gîrieanu, Lereter (Andreescu), 
Ctosescu, Mazăre, Boroș (Mițaru).

BUȘTENI: ENERGIA — Ei
NERGIA 1 MAI PLOEȘTI 1—5 
(1-3).

C. TURZ1I: ENERGIA — LO-: 
TUL SURDO-iMUȚI 4-2 (4—2J. 
Au marcat: Mari, Munteanu, Bu
rlan, Moldovan (En.J Dudaș, Căi 
îăceanu (surdomuti).

BISTRIȚA: PROGRESUL -« 
ȘTIINȚA CLUJ 0—2 (0—0J. —-= 
An marcat: Lutz și Petra Emil.

PAȘCANI: LOCOMOTIVA -• 
ENERGIA FĂLTICENI 3-1 (2-OJf



Ultima noapte de Festival...
...A fost cea mai scurtă din 

nopțile atît de scurte ale Festiva
lului șl nu i-a lipsit din ea nostal
gia firească încheierii a 15 zile 
de neuitat. Cînd au trecut oare 
aceste 15 zile ? Gîndul zboară în 
urmă și pare că toate concursu
rile și serbările, carnavalul și în
trecerile artistice s-au contopit în- 
tr-o singură festivitate plină de 
cîntec, ; oezie și zîmbete priete
nești. ~ 
vară 
acum 
marii 
dial.

Ca ,___ „____ .
dion de la Lujniki geme de lume. 
S-au aprins reflectoarele și lumina 
lor scaldă imensul covor verde 
ce acoperă gazonul, nenumăratele 
steaguri ale țărilor participante, 
steagurile albe ale Festivalului, tri
buna în formă de floare cu cinci 
petale ridicată în mijlocul tere
nului. începe festivitatea de în
chidere. Membrii Comitetului In
ternațional de pregătire se în- 
dreată spre tribuna din centrul 
stadionului, salutați cu aplauze 
care se transformă curînd în o- 
vații. Din partea Comitetului, Ser
ghei Romanovski declară deschis 
mitingul și dă cuvîntul președin
telui Federației Mondiale a Tine* 
retului Democrat, Bruno Bernini, 
care rostește declarația finală a 
Comitetului Internațional de pre
gătire a celui de al Vl-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Stu
denților pentru Pace și Prietenie. 
„Dragi prieteni, se apropie de 
sfîrșit minunatul nostru Festival 
— a spus Bruno Bernini. Au ră
mas în urmă 15 zile pe care nu 
le vom uita nici unul dintre noi. 
Au fost zile pline de adîncă sem
nificație .zile care ne-au apropiat 
și mai mult de marele nostru scop. 
De acest scop este legat viitorul 
nostru și speranțele noastre. El 
este de fapt însăși deviza Festi
valului : Pace și Prietenie". Bruno 
Bernini a arătat în continuare ro
lul Festivalului în cunoașterea re
ciprocă și buna înțelegere dintre 
tinerii din toate țările lumii și a 
scos în evidență realizările celor 
peste 35.000 de delegați în nenu
măratele întîlniri pe profesii șl 
preocupări în seminariUe studen
țești, în concursurile artistice in 
care cei mai buni participanți au 
fost răsplătiți cu înaitul titlu „de 
„Laureat al concursurilor Festiva
lului", în întîinirile sportive la 
care a’i participat unii sportivi. El 
a subliniat rolul pozitiv al nenu
măratelor vizite făcute de delegați 
în marile uzine, fabrici, pe șan
tiere. în colhozuri și sovhozuri, 
în realizarea acelei atmosfere de 
înțelegere, prietenie și reciprocă 
apreciere care a caracterizat cel 
de al Vl-lea Festival. „Părăsind 
Moscova, a spus Bruno Bernim, 
despărțindu-ne de prietenii noș
tri trebuie să mulțumim din ini
mă ospitalierului tineret sovietic,

O adevărată a doua primă- 
coborîse peste Moscova, iar 
iată-ne în ultima seară a 
întîlniri a tineretului mon-

și în prima zi, im.nsu.l sta*

GHEORGH1ENI. 11 (nrin tele
fon). Duminică, echipa cehoslovacă 
de hochei pe iarbă Slovan Hradec 
Kraiove și-a început turneul în 
țara noastră jucînd în compania 
echipei locale Progresul. După ce 
au condus cu 3—0 oaspeții și-au 
adjudecat victoria la limită: 3—2. 
Jocul a fost frumos, presărat cu 
faze spectaculoase în special în 
reDriza secundă cînd localnicii ut 
jucat cu multă ambiție reușind

Sărbătorirea
(Urmare clin pag. 1)

parținînd colectivelor Energia din 
cuprinsul raionului Petroșani și 
colectivul Energia I.S.M. Bucu
rești s-au întrecut la baschet, tir, 
atletism, volei, handbal și popice, 
întrecerile care au marcat o bună 
pregătire a tuturor concurenților 
au fost urmărite de un public foar
te numeros. Iată mai ios și cîteva 
din rezultatele înregistrate: AT
LETISM: lungime; I. Vlancu 
(En. U.R.U.M.P.) 5,48 in.; greu
tate: N. 
9,65 m.;
șulescu (En. I.S.E.M.) 4,73 m. *. 
greutate
(En. I.S.E.M.) 7,96 ji.;
plat (băieți) : 
U.R.UJ4.P.) 12,3 sec.; înălțime

Voicu (En. U.R.U.M.P.) 
lungime (fete) : M. Ro-

(fete) : E. Dumitrescu
100 m.

M. Buzgar (En.

Invîngînd echipa R. P. Ungare cu 5-1 (2-0)

primire minu- 
___,_ ____ Vorbitorul a 
adresat apoi un călduros îndemn 
la luptă pentru pace, urînd tutu
ror tinerilor din lume succese, 
viață fericită, dragoste și priete
nie.

Apoi Serghei Rotnanovski de
clară închis cel de al Vl-lea Fes
tival al Tineretului și Studenților 
pentru Pace și Prietenie. Pen-

care ne-a făcut o 
nată, de neuitat**.

doar panourile albastre înscriind 
cuvin tul MIR. O nouă comandă, și 
apare, format din panouri galbene, 
cuvtntul PEACE, apoi în alte cu
lori, cuvtntul PACE în cele mai 
Tăspîndite limbi de pe glob, după 
care urmează un incintă tor joc de 
culori produs prin mișcarea pa
nourilor.

La ora cînd telefonăm, miile de 
delegați sînt încă pe stadion. Se

tinerii sovietici își arată 
spectaculoase piramide pe

In zilele de neuitat ale Festi valului 
străzile M oscovei 

motociclete.
cîntă, 
continua pînă ce deasupra Mos
covei se vor ivi din 
nwcînd sfîrșitul celei 
dintre nopțile atît de 
Festivalului...

VALERIU

măiestria executind pe

tru o clipă, reflectoarele 
Doar, lumina unuia 
steagul Festivalului coborînd de 
pe catarg, în timp ce zecile de 
mii de tineri intonează imnul 
F.M.T.D.

întregul stadion strălucește a- 
cum în lumina torțelor cu care 
sute de tinere efectuează o splen
didă repriză de gimnastică. Din 
nou se stincr reflectoarele. Numai 
tribuna a doua rămîne luminată. 
Pe toată întinderea ei, sute de 
tineri cu mari panouri multicolore 
în mînă. La o comandă, se ridică

se sting, 
urmărește

se dansează și totul va

nou zorile, 
mai scurte 
scurte ale

CHIOSE

MURUL DE LA MOSCOVA 
Ml LUAT SFÎRȘIT 
(Urmare din pag. 1)

vor primi mereu cu aceeași

Reprezentativa Uniunii Sovietice 
a cucerit primul loc în turneul de fotbal
Stadionul Lujniki a fost arhi

plin sîmbătă după-amiază. Zecile 
de mii de spectatori veniseră să 
asiste la închiderea festivă a Jocu
rilor Prietenești, dar așteptau — 
în același timp—cu înfrigurare și 
ora de începere a finalei turneu
lui de fotbal. In care urmau să 
se întîlnească redutabilele forma
ții al U.R.S.S. și R.P. Ungare. 
In aclamațiile întregului stadion 
cele două reprezentative — a- 
vînd în frunte pe cunoscutul ar
bitru austriac Franz Grill — au 
pătruns pe teren aliniind urmă
toarele formații:

U.R.S.S.: Beleaev - Ogonikov, 
Maslenkin, Kuznețov-Voinov, Ța- 
rev-Hrapovițchi, Isaev, Strelțov, 
Ivanov,

R.P. 
lancsik, _
E. Toth, Gilitz, Aspirany, Szigeti, 
M. Toth.

La început meciul a fost egal. 
Și atunci cînd toată lumea (inclusiv 
fotbaliștii maghiari) se aștepta 
mai puțin, echipa Uniunii Sovie
tice înscrie două goluri în minu
tele 14 și 15 prin Ivanov și res
pectiv, Isaev. Surprinsă de „că
derea" acestor goluri, echipa ma
ghiară pierde cadența în care 
începuse meciul și este domina
tă.

Fotbaliștii sovietici joacă tehnic, 
rapid și foarte hotărît, amenințînd 
în permanență poarta lui Danka. 
Abia către sfîrșitul reprizei jucă
torii unguri își revin și constru
iesc cîteva acțiuni de atac. Dar, 
pasînd excesiv, atacanții maghiari 
nu sint periculoși și apărarea so
vietică, prestînd un joc 
decis, destramă cu ușurință 
țiwiile ofensive ale echipei 
Ungare.

Cea de a doua parte a 
lui aparține reprezentativei 
nii Sovietice care, printr-un joc 
bazat pe pase lungi, în adînci- 
me și prin frecvența și tăria șu-

Iliin.
Ungară: Danka-Koczian, 

Farsang-Szoika, David-

turikw la poartă a stăpinit tere
nul, efectuînd în permanență o 
periculoasă presiune la poarta 
echipei maghiare. In min. 
Isaev sutează în bară de la 
m. și Strelțov reia mingea 
coșată, razant cu poarta, 
minut mai tîrziu, Isaev trage 
fără de la 5 metri. Golul i 
inevitabil și îrjtr-adevăr, în min. 
54, Voinov pătrunde spre careuf 
echipei maghiare și nestingherit 
de nimeni trage puternic pe jos: 
3—0 pentru U.R.S.S. Jucătorii 
maghiari atacă dezlănțuit dorind 
să reducă din handicap. Jn min. 64 
M. Toth scapă singur în careul 
de 16 m. și este faultat. Arbi
trul acordă 11 m. pe care îl trans
formă Koczian.

La 3—1 se 
unguri își vor 
sovieticii sînt 
chează. In min. 70 Strelțov 
scrie la capătul unei acțiuni 
sonate, iar în min. 76 Iliin pecet- • — — - Cu 

din 
un-

4»
16 
ri- 
Un 

> a- 
este

părea că jucătorii 
reveni. Dar 

aceia care
tot 

mar*
în- 

per-

luiește scorul final: 5—1. 
toată puternica revenire 
ultimele minute, fotbaliștii 
guri nu mai pot modifica scorul.

S-au remarcat: Ogonikov, Kuz- 
nețov, Strelțov, Isaev și Voinov 
(U.R.S.S.) și Szoika, M. Toth 
și Faraang (R.P. Ungară).

ferm, 
ac- 

R.P.

meciu- 
Uniu-

agenția 
atletism 

au slăbi

să reducă din handicap. In prima 
oaspeții au inițiativa și 

de 3 ori prin Cerny, 
gazdele joacă mult mai 

și marchează prin Bu- 
două goluri. S-au remar-

Ș>

repriză 
înscriu 
reluare 
precis 
ti urcă 
cat: Cerny, Sklenar, Boușka 
Lahoda de la oaspeți și Butiurcă, 
și ATmassy de la gazde. Au ar
bitrat 
și L.

La

corect E. Wilk (Bucureștii 
Karda (Gheorghienif.

Zilei Minerului
(băieți) Iosif Endâ (En. Paroșeni) 
1,50 m.; La baschet, volei, tir, cîș- 
tigătoare au fost echipele Energia 
U.R.U.M.P. iar la handbal, Ener
gia I.S.E.M. Cu prilejul acestor 
întreceri au avut Ioc și două în
tîlniri inter-orașe la lupte clasice 
și șah.

In cadrul întrecerilor sportive a 
avut Ioc și un meci internațional 
de fotbal între echipele Energia 
Petroșani și Komlo Banyai (R. P. 
Ungară) terminat nedecis: 0—0. 
Meciul a fost deosebit de disputat 
și s-a caracterizat printr-un duel 
continuu între înaintarea oaspeți
lor, foarte activă, și apărarea si
gură a localnicilor.

La ora la care telefonez în oraș 
au loc numeroase manifestații cul
turale și artistice.

Ion Zamona-corespondent

Ii
bucurie in mijlocul lor. Apoi, N. 
Romanov, președintele comisiei de 
organizare, a declarai închisă cea 
de a IlI-a ediție a Jocurilor Spor
tive Prietenești ale Tineretului.

Steagul Jocurilor este coborlt 
de pe catargul unde a flutwat 
in tot timpul întrecerilor. Coloana 
sportivilor părăsește stadionul, ur
mată de grupul sportivilor sovie
tici care încadrează pe cele patru 
laturi drapelul Jocurilor.

Reprezentanții țării noastre au 
obținut la aceste mari întreceri 
un frumos succes. Totalul meda
liilor cucerite de ei se ridică la 37 
medalii de aur, 100 medalii de 
argint și 41 medalii de bronz.

*
Cu mare părere de rău ne luăm 

rămas bun de la sportivii tare 
ne-au dăruit atîtea clipe de des
fătare, de la stadionul în care 
s-au petrecut atitea lucruri minu
nate. La revedere, la cea de a 
IV-a ediție a acestor focuri, 
dragi tinere'ului, Jocuri zămislite 
din nobila idee de pace și priete
nie Intre popoare !

După cum transmiie 
Reuter, Federațiile de 
din U.R.S.S. și Anglia 
lit ca intilnirea dintre reprezenta
tivele masculine și feminine ale 
Uniunii Sovietice și Angliei să 
aibă loc la Londra în zilele de 23 
și 24 august a.c. Reprezentativa 
Angliei va alinia cea mai puter
nică formație în frunte cu cm- 
noscuții atleți lbbotson și Gordon 
Pirie care vor lua startul la 5.000 
m, Hewson și Wood care vor 
participa în cursa de 1.560 m.

In cadrul camDionatelor fe-s
minine de atletism ale S.U.A. des
fășurate la Cleveland, la 10 au
gust, tînăra atletă Marjorie Lar- 
ney a băiut recordul mondial în 
proba de aruncare a suliței, rea- 
lizînd o performanță de 57,19 m. 
Vechiul record mondial aparținea 
Na-dejdei Koneaeva (U.R.S.S.)' și 
era de 55,48 m. (Agerpres).

• In cursul unui concurs de 
atletism desfășurat vineri seara 
la Oslo, atletul american 
Culbreath a 
mondial în 
garduri cu 
chiul record 
ținea sudafricanului

Josh 
stabilit un nou record 
proba de 440 yarzi 
timpul 50,5 sec. Ve
ers de 50,7 și apar- 

Pctgieter.

FOTBAL PESTE HOTARE
• In continuarea turneului pe 

care-I întreprinde în Islanda e- 
chipa sovietică de fotbal Dinamo 
Kiev a susținut la 8 august o în- 
tîlnire în compania selecționatei 
orașului Reykjavik. Fotbaliștii so
vietici au obținut victoria 
rul de 8—1 (2—0).

peana de Fotbal Asociație 
(U.E.F.A.) a acceptat, ca returul 
meciului dintre Vasas Budapesta 
și Ț.D.N.A. să aibă loc în prima 
săptămînă din luna octombrie.

CU SCO-

• La cererea echipei 
din Budapesta, Uniunea

Vasas
Euro-

• La Auckland (Noua Zeelan- 
dă} echipa F.C. Austria a fost 
învinsă cu scorul de 3—0 de se
lecționata orașului.

Tenismeni romini 
la Budapesta

Astăzi dimineață părăsesc Capi
tala eu avionul, plecînd la Buda
pesta, tenismenii Gheorghe Viziru, 
Alexandru Bardan și Julieta Na- 
mian care 
noastră la 
ționale ale 
cep mîine.

vor reprezenta tara 
campionatele inte.na- 

R. P. Ungare care în-

PE SCURT
• Duminică după amiază au luat 

sfîrșit la Rocourt (Belgia) campio
natele mondiale da ciclism de viteză, 
pentru amatori și profesioniști. In 
proba amatorilor campionul olimpic 
Rousseau a cucerit primul loc. cîș- 
tigînd astfel pentru a doua oară 
consecutiv titlul de campion mon
dial. In cursa rezervată piofesfoniști- 
lor pe primul loc s-a clasat olan
dezul Bergsten care a parcurs ulti
mii 2W m îa 11,3.

$ Congresul Uniunii Cicliste Inter
naționale (U.C.I.) întrunit La Liăge 
a aprot/it că la cea de a 11-a ediție 
a „Cursei Păcii să poată participa șl 
cicliști independenți Faeoare echipă 
va putea fi compusă din 3 cicliști 
amatori și 3 cicliști independenți.

• înotătorul american McKinney a 
parcurs distanța de 2d0 m. spate în 
timpul de 2:21,7.
• După 11 runde în turneul inter

național de șah din R.P. Polonă, 
în clasament conduce Gheler cu 9,5 
p. urmat de Holmov 8,5 p. (1), Szabo 
8,5 p. și Ciocîltea 7 p. (1).

Ministerul de Externe al R.F. 
Germane a refuzat să acorde viza 
de intrare echipei de lupte a clubu
lui Vasas din 
să susțină un 
Occidentală.

Budapesta care ur?na 
turneu în Germania

plat a fost 
_ lbbotson cu

timpul de 14:13,0. In același con
curs atletul american Don Bragg 
a realizat 4:64 m la săritura cu 
prăjina.
• Cunoscutul atlet polonez Ja

nus Sidlo care se află în vizită 
în Finlanda a obținut zilele trecu
te îrj proba de aruncare a suliței 
rezultatul de 80,95 m. El a fost 
urmat de finlandezul Nikkinen cu 
75,06 m. După terminarea probei 
Sidlo a declarat ziariștilor că 
va încerca să doboare recordul 
mondial al probei. (Agerpres).
• La Koblenz (R.F.G.)) sprim 

terul vestgerman Manfred Germar 
a doborît recordul Europei pe 100 
yarzi, realizînd timpul de 9,5 
sec. Vechiul record european a 
aparținut englezului Mc Donald 
Bailey cu

® fată 
trate în 
desfășurat la Helsinki: 
Kaufman (R.F.G.) 10,7; prăjină? 
Lanstrom (Finlanda) și Preussger 
(R.D.G.) 4,40 m; 400 m: " ‘ 
(Fin.) 47,8; 1.500 m: 
(Fin.)' 3:45,2; 5.000 m: 
(Fin.) 14:10,0.
• La Oslo Boysen a 

1.500 m în 3:45,3.

Proba de 5.000 m 
cîștigată de englezul

9,G sec.
cîteva rezultate înregis- 
concursul internațional 

100 m:

Helstea
Salonen

Kakko

alergat
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