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1‘arado militară 
lor muncii me Mxși demmiraiii a

f Dîmlneaița zilei de 23 August...
Dtadu-se parcă bătut în fața ne

stăvilitului entuziasm al zecilor de 
mii de oameni ai muncii prezenți pe 
traseele demonstrației încă din zori, 
cerul își pierde cenușiul norilor, pen
tru a face loc biruitorului senin.

E zi de sărbătoare 1 O simți în 
privirile tuturor acelora care și-au 
dat întîlnire acum, ca și în alți ani, 
în zorii celui de al 13-lea „23 Au
gust" al libertății și independenței 
noastre naționale.

Piața Stalin a îmbrăcat haina ma
rilor sărbători. In tribuna oficială, 
primiți cu nesfîrșite ovații, iau loc 
conducătorii partidului și guvernu
lui, tovarășii Gh. Gheorghiu-DeJ, dr. 
Petru Groza, Chivu Stoica. Gh. A- 
postol, general de armată Emil 
Bcdnăraș, Nicolae Ceaușcscn, AL 
Moghioroș, Constantin Prrvulescu, 
Dumitru Coliu, Gr. Preoteasa, L. 
Răutu, general colonel L. Sălăjan, 
Ștefan Voitec, I. Fazekaș, VI. Gheor
ghiu, Al. Birlădeanu și Florian Di- 
nălache, prim secretar a! comitetului 
orășenesc București al PM.R.

Fanfara intonează „Onorul la ge
neral'' și iată că sosește in piață o 
mașină militară deschisă în care se 
află tov. general colonel 
Sălăjan, ministrul Forțelor 
ale R.P.R. După ce primește rapor
tul comandantului parăzii, tov. ge
neral colonel L. Sălăjan trece în re
vistă trupele aliniate pentru paradă. 
Apoi, ministrul Forțelor Armate urcă 
în tribuna centrală și rostește cuvîntul 
de salut, în numele C.C. al P.M.R. 
și al guvernului R.P. Romine. Cu
vintele rostite de tov. general colc-net 
Leon tin Sălăjan sînt primite cu ova
ții și urale de către participanții la 
miting. Ei manifestă îndelung pen
tru Partidul Muncitoresc Romîn și 
pentru armata Republicii Populare 
Romine, scut de neînfrânt al patriei
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Romine, scut de neînfrânt 
noastre libere.

TREC UNITĂȚI ALE 
NOASTRE ARMATE 
ZILE MUNCITOREȘTI

Leontin 
Armate

SCUMPEI 
ȘI GAR-

Cu inimile pline de mîndrie și de 
dragoste, privirile tuturor celor pre- 
zenți se îndreaptă spre reprezentan
ții armatei noastre populare, atunci 
dnd trompeții dau semnahri de în
cepere a parăzii militare. Purtîrad în 
frunte drapelele de luptă, trec uni
tăți ale scumpei noastre armate care 
veghează ta munca pașnică a po
porul», la tihna căminelor noastre 
dragi Inimile bat cu putere și pri
virile însoțesc pînă departe pe vitejii 
apărători ai patriei. Pe deasupra pie- 
ții își fac apariția — aidoma unor 
săgeți argintii — 
sionante de avioane 
bia se pierd în zare, și zecile de mii 
de oameni ai muncii au prins din 
nou să freamăte. Izbucnesc ovații. 
Așa sînt întîmpinate gărzile mun
citorești, solii miilor de muncitori 
care la 23 August 1944 au răspuns 
cu însuflețit spirit patriotic chemării 
Partidului Comunist Romîn de a lupta 
pentru eliberarea patria de sub ju
gul fascist.

ÎNCEPE DEMONSTRAȚIA
' MENILOR MUNCII...
Parcă-i un imens fluviu ce

formații impre- 
cu reacție. De-a-

OA-

se 
revarsă către piața Stalin. Trec oa
menii muncii, stăpîni — astăzi — ai 
acestui pământ pe care înaintașii lor 
nu robit secole de-a rîndul. Ei vin 
în această măreață zi să-și exprime 
dragostea nețărmurită și încrederea

față de conducerea de partid- și de 
Stat, și voința de a munci, tot mai 
avîrrtat pentru construirea socialism»;, 
lui, pentru unitatea lagărului țărilor 
socialiste în frunte cu U.R.S.S., întăritt- 
du-și patria și consolidând astfel forțele 
păcii. La marea sărbătoare a ani
versării eliberării ei au venit cu flori, 
ou bucurie în suflet și zâmbete pe
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De fiecare dată cînd pancardeie cui 
Mere de foc vestesc că acum vor» 
Vece muncitori de la o nouă uzină» 
sau întreprindere, încerci același* 
simțămînt, de fiecare dată privirile» 
2 caută pe cei despre ale căror mi-î 
Eueate fapte ai auzit adeseori. Z 

Ca de obicei, printre primii defi- ■ 
îează metalurgiștii de la uzinele „23® 
August", cei de la „Timpuri noi" și» 
..Mao Tze-dun", ceferiștii de la ..Gri-ffi 
vița Roșie". Prin efortul lor creator,11 
muncitorii de la „Timpuri Noi" au » 
ajuns să ocupe un loc de frunte in I 
industria noastră. De aici, din a- i 
ceasta uzină, au pornit acum 13 ani. r 
•lături de alte mii, sute de munci
tori hotărîți să alunge hoardele fas-‘ 
riște și să chezășuiască puterea cla-| 
sei muncitoare. Foarte sugestive sînt 
graficele purtate de salariații uzine
lor „Republica", ilustrînd scăderea 
prețului de cost și micșorarea numă
rului de piese rebutate. Asistența a- 
plaudă minute în șir coloanele de sa-1 
lariați ai fabricii „Clement Gottwald". 
Ei încadrează un uriaș car alegoric, 
care sugerează creșterea producției de’ 
export a fabricii cu 200 la sută.j 
precum și motoarele electrice de di-, 
ferite capacități, grupuri de sudură' 
și motoare pentru industria extrac-( 
ti vă lucrate în fabrică. Iată intriod, 
în piață și coloana muncitorească de 
la fabrica de confecții „Gh. Gheor-j 
ghiu-Dej". Fețele lor radiază bucuria i 
de a fi reușit să depășească angaj^men-‘ 
tul hiat în cinstea zilei de 23 August: | 
în loc de 5 la sută peste plan, ele auj 
realizat o depășire de 10 la sută 11 

Cu vii aplauze sint primiți și sa-l 
Lariații fabricii „Radio Popular", ca
re au lansat în întâmpinarea măreței 
sărbători un nou model de aparat de 
radio, „Lnx", de o calitate mult 
superioară modelelor precedente. Dar 
tehnicienii și muncitorii de la „Ra
di® Popular" nu se vor opri aici: 
ei pun acum la punct un nou aparat 
de radio, superior sub toate aspec
tele celor precedente, și anume apa
ratul numit „Opereta", care va putea 
fi văzut în curind în vitrinele maga
zinelor noastre.

O deosebită impresie produce asu-, 
pra celor prezenți în piața Stalin 
apariția machetei reactorului atomic1 
care a intrat în funcțiune la înee-i 
putui acestei luni. Datorită ajutoru
lui neprecupețit dat de Uniunea So-’ 
vietică, Republica Populară Romînăj 
este astăzi una dintre puținele țări, 
care dețin un reactor atomic — cheză-’ 
șie a uriașei dezvoltări pe care a lua-( 
t-o știința și tehnica în patria noas
tră.

Demonstrația oamenilor muncii’ 
este încheiată de o coloană de băr-( 
bați Și femei în pitorești costume 
naționale, purtînd în mîmi coșuri’ 
cu fructe 
grîu și 
rumb. 
și țărani ____ __ _ ____
București, veniți să raporteze condu
cătorilor- partidului
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Noi succese de prestigiu ale canotorilor noștri

CUPLUL SIMION ISMAILCIUC ALEXE DUMITRUL
campion european la canoe-fond

Vîslașele noastre pe locu! II în majoritatea probelor* 
campionatului european de canotaj academic

l

ISMAILCIUC DUMITRU

1

IF 1 a ;1 ki

și legume, snopi de 
știuleți mari de po- 

Sînt muncitori din G.A.S. 
muncitori din regiunea

Si guvernului

(Continuare în pag- 2)

GÂND (prin telefon). In prima zi 
finalelor, sîmbătă, sportivii români 

au concurat mimai în două probe: 
canoe dublu și canoe simplu, ambele 
pe 1000 m. La CANOE SIMPLU, 
Leon Rotman s-a menținut pe pri
mul plan al întrecerii pînă pe la 300 
de metri, apoi a cedat în fața atacu
rilor concurenților sovietici și ma
ghiari. Proba a revenit în mod sur
prinzător lui Novak (R.P.U.), pe care 
comportările anterioare nu-1 recoman
dau deloc printre favoriți. Iată rezul
tatele tehnice ale probe: : 1. Novak 

Buharin 
Zhokovski

a

((R.P.U.) 4.49.4. — 2.
[(U.R.S.S.) 4.505. — 3.
[ (U.R.S.S.) 4.60.9. — 4. Parti (R.P.U.) 
8 4.51.4. — 5. Leon Rotman (R.P.R.) 
B 4.52.5. 6. Elias Jiri (R. Ceh.) 4.56.0. 
[— 7. Tchachke (R.F.G.) 4.58.2 — 
18. Tarara (R.P.R.) 5.05.3 — 9. Koop 
l (R.F.G.) 5.055.
I Cealaltă probă a zilei în care au 
[luat startul canoiști români, CANOE 
*2 pe 1000 m., a prilejuit o luptă ex
traordinară intre echipajul sovietic 
i Silaev, Harin și cel ramin Ismail- 
îciuc, Dumitru. Pînă la 300 m., între 
îcele două echipaje era egalitate. De 
f aici, ai noștri se distanțează și con- 
«duc pînă la 500 m., în acest punct 
(ei sînt ajunși și apoi depășiți. Aproape 
Jde sosire, sovieticii au un avans 
(sensibil, dar finișul echipajului ro- 
fmîn face dramatică lupta pentru în- 
itîietate. Cele două echipe termină 
A cursa în același timp. învingătorul

nu va putea fi decis decât de foto
grafie. Și developarea filmului per
mite să se vadă o minimă diferență 
a canoei lui Silaev și Harin față de 
cea a românilor. Rezultat tehnic: 
U.R.S.S.
4.26.0. 3. 
4.27.0. 4.
Calinov)
4.35.7. 6. 
marca 4.45.1. 8. R.P.U. II 4.53.9. 9. R. 
Cehoslovacă.

Iată acum rezultatele celorlalte fi
nale de sîmbătă :

CAIAC 4.10.000 m.: 1. R. F. Ger
mană. 2. U.R.S.S. I. — 3. U.R.S.S. 
II. 4. R.F.G II.

CALAC 1,1000 m.: 1. Valentin
Naumov (U.R.S.S.) 3.573. — 2. Fritz 
Brill (R.F.G.) 3.59.1. — 3. WiRy 
Kristi anssen

CAIAC 2 
(Gursineva, 
2. R.F.G I i
— 3. R.F.G
— 5. R.P.U.

CAIAC 2,1000 m.: 1. R.F. Germa
nă (Brill, Ackert) 3.365, — 2. Da
nemarca (Krktianssen,
338.7. — 3. U.R.S.S. (Kaaliste, De- 
miatkov) 338.8. 
ȘTAFETA 4x500 m.:
2. R. F. Germană. — 3. R. P. Un
gară.

1.
2. R. P. Romină I,4.25.9.

R. P. U. (F arcaș, Hunits) 
R. P. Romină II (Lipaiit, 
434.0. - - - -
U.R.S.S. II 4.41.0. 7. Dane-

5. R. F. Germana

(Danemarca) 4.01. 
fete: 1. U. R. S. S. M 
Konistiapina) 1.57.8. — 
(Zenz, Hartmann) 1.57.9, 
II 1.59. — 4. U.R.S.S. I.

. — 6. Austria.

Schmidt)

1. U.R.S.S. —

imagini de la parada militară

Un aspect al demonstrației oamenilor muncii din Capitală.
(Fcțo L. TI BOR)

Ultima zi a campionatelor a adusț 
reprezentanților țării noastre primul! 
titXi de campion european și totodată! 
două valoroase locuri trei în ieram- 
hia celor mai buni caiaciști și ca naz
iști de pe continent. Este vorba îna 
primul rind de frumosul succes aC 
campionilor noștri ob'mpici, Simionti 
Ismailciuc și Dumitru Ălexe care înâ 
proba de CANOE DUBLU 10.000 nț», 
au ieșit învingători cu timpul data 
59,19 după o luptă foarte strînsă cufc 
pe recbe» sovietică Silaev-Harin (59,235». 
Tot la această probă cel de al doi
lea echipaj romîn (Lipalit-Calinovjjf 
a obținut un bine meritat loc trei cuu 
timpul de lh.00.5 în fața unor concuă- 
renți de valoare. Canoiștii romîni S5*- 
mion Ismailciuc și Dumitru Alexe atfc 
luat conducerea chiar din start fiindM 
urmați foarte aproape, la o „palmă”», 
cale de 9.000 de metri, de către SF*- 
laev-Harin. Pe ultima parte a curseti 
însă rominii ridică strocul și își cre*- 
ează acel avantaj de 4 secunde cin 
care au și cîștigat. Proba de caiace 
dublu 500 m. ne-a adus satisfacția', 
unui loc trei cucerit de Mircea Anas*- 
tasescu și Stavru Todorov (1:42’'7J‘*. 
ei urmînd maghiarilor Urany-Fabiam 
(1:41,0) și cuplului Mittenberg-Schmidfc 
(R.F.G.) 1:42”5. Tată celelalte rezul
tate înregistrate duminică : caiac sinw» 
piu 10.000 m: 1. Brill (R.F.G.»m :

(Continuare In pag. 4)

I)

7n numărul de azî:
Nou record republican la 
100 m. fluture senioare.

(Pag. a 2 a)-
Prima etapă a campiona
tului categoriei B la fotbal

(Pag. a 2-a)
O etapă agitată ieri în 
campionatul categoriei A

(Pag. a 3-a)
Gabriel Moiceanu pentru 
a 3-a oară campion ciclist 
de fond.

(Pag. a 4-a)
Atleții sovietici învingători 
la Londra.

(Pag. a 4-a),

și demonstrația oamenilor muncii din Capitală

Trec .prin fața tribunei principale, unități de tancuri din armata Republicțgjț' 
Populare Romine. _ (foto i AGERPRES),

începe defilarea sportivilor. In frun
tea loț (țtâociclișții de. la C.C.A-



PARADA MILITARĂ .
Șl DEMONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ 

CU PRILEJUL ZILEI DE 23 AUGUST

In primul meci internațional de rugbi al sezonului

Energia Republica a întrecut Star Poznan cu 14 3 (14-0)

(urmare, din pag. I)

despre succesele obținute îti_ acest 
an de agricultura noastră în drum 
spre socialism, despre bogata recoltă 
pe oare au cules-o de pe mănosul 
pămînt al patriei. Printre aceștia se 
află membrii gospodăriei colective 
„Gheorghe Lazăr", care raportează 
cu mîndrie că au recoltat în medie 
cîte 2000 kg. grîu la hectar și 1800 
kg. orz la hectar. ' Mult aplaudat 
este și carul alegoric purtat de 
membrii gospodăriei de stat Braga- 
diru, simbolizînd rodul bogat de 

itructe și legume realizat în acest 
• an de muncitorii acestei unități so- 
icialiste.

VIN SPORTIVUL.
Ultimele coloane ale oamenilor 

/muncii din Capitală și din regiune 
iau părăsit piața. Pentru cîteva mo- 
>mente toți cei prezenți rămîn în aș
teptare. Fanfara intonează un mars 
vioi și un freamăt ce crește mereu 
■străbate acum tribunele: viu spor
tivii 1...

Tineri vlguroși, cu fețele strălucind 
■ide sănătate și optimism, cu corpurile 
«călite pe terenurile de sport, își fac 
•Intrarea stîrnind admirația și aplau
zele nesfîrșite ale celor din tribune.

Defilarea coloanelor de sportivi 
■ieste deschisă de sportivii de la 
’1C.C.A. In fruntea acestora se află 
un grup de stegari purtînd dra- 

ipele roșii și tricolore, simbolizînd a- 
itașamcntul tineretului sportiv la 
llvpta întregului popor pentru făuri- 
irea unui viitor luminos. Coloanele 
In roșu și albastru ale sportivilor 
militari au inundat uriașa piață. Ele 
încadrează un sugestiv car alegoric, 
simbolizînd sporturile practicate de 
sportivii militari. Gînd acesta a pă
răsit piața își fac apariția alte co
loane care scriu pe platoul demon
strației inițialele „R.PJR." în roșu, 
galben și albastru.

La un semnal, sportivii de la C.C.A- 
se regrupează și în pas energic e- 
■vacuează piața, în care intră acum 

‘Itineri sportivi din transporturi și 
■(telecomunicații. Printr-un reușit e- 
-«ereîțiu, ei înscriu în întreaga piață 

luvintul PACE. In aplauzele furtu- 
Joase ale celor prezenți. fanfara 
ntonează Imnul partizanilor păcii.

Urmează, în impecabile costume 
alb.stre, sportivii aparținînd 
A.V.S.A.P. In rînditj acestora dis
tingem grupuri de piloți, parașirtiști 
și aeromodeliști.

Stait în campionatul republican de tenis al juniorilor
Cu mult înainte de ora 8,30, cînd 

era stabilit că vor începe primele 
meciuri din cadrul finalelor campio
natului republican de tenis al juniori
lor, cele nouă terenuri ale centrului 
de antrenament nr. 2 și Știința Poli
tehnica răsunau de glasuri plinp de 
voioșie. Intr-adevăr, duminică încă 
-dis de dimineață, majoritatea partici- 
panților, nerăbdători, veniseră să-și 
facă încălzirea. Apoi, odată cu pro
gramarea primelor partide, voioșia 
tinerilor concurenți a făcut loc emo
țiilor inerente marilor competiții...

Cea mai interesantă întîlnire de 
a fost aceea dintre Dănuț Dima- 

che (București) și Barabassi (O. 
Stalin) — la categoria 15—16 ani — 
care a revenit primului, cu 6-1, 4-6, 
6-2, nu însă fără destule emoții pen
tru învingător. Primul set, mai ales, 
a impresionat plăcut asistența, prin 
schimburile frumoase, prin siguranța 
loviturilor și prin aplombul cu care, 
mai ales Dimache, termina decisiv

DUEL PASIONANT LA PENTATLON MODERN
SIBIU, 25 (Prin telefon de la tri

misul nostru).— Primeile două probe 
.ale campionatului republican de 

■ pentatlon modern, au arătat cît de 
deschisă este și în acest an lupta 
pentru supremație în ambele con
cursuri, pe echipe și individual. 
Vremea a ținut să facă o surpriză 
celor 16 concurenți care se prezentau 
.sîmbătă dimineața în Dumbrava Si- 
ibiului la Startul primei probe, călă- 
:ria. In tot cursul săptămînii plouase 
/aproape fără întrerupere și, în aceste 
.-condiții, traseul din pădure Se pre- 
.•zenta foarte dificil. De acest lucru a,u 
'■ținut seama organizatorii, ușurînd 
întrucîtva, față de celelalte compe- 

itiții din acest an, dificultatea obsta
colelor. lată, însă că, în dimineața 
concursului, timpul era admirabil, 
Jar traseul se uscase, astfel că, cei 
•4.300 de metri ai traseului au putut 
ifi străbătuți de toți concurenții cu 
Uimpuri care ar putea părea nevero

Secerișul și strîngerea snopilor este 
tema prezentată de sportivii din a- 
gricultură și silvicultură. Sute de 
sportivi, reprezentanți ai oamenilor 
muncii de pe ogoare și din exploa
tările și întreprinderile forestiere, 
îmbrăcați în frumoase costume gal- 
ben-verzi, sînt aplaudați minute în 
șir pentru grația și iscusința cu 
care creează, în plină mișcare, mo
mente sugestive din viața agricolă.

îmbrăcați în alb, apar prin fața 
tribunelor tineri și tinere din învă- 
țămîntul mediu și superior, cadrele 
de mîine ale muncii noastre crea
toare. Apoi, în frumoase costume 
albastre-alb și alb-roșu pășesc spor
tivii din instituțiile administrative de 
stat, sfaturi populare și gospodării 
comunale, sanitare. învățămînt și 
cultură. Ca un simbol al condițiilor 
create sportivilor de regimul nostru 
democrat popular, trec prin piață, 
într-o aliniere perfectă, campionii 
și recordmenii sportivi care lucrează 
în aceste instituții.

După sportivii din cooperativele 
meșteșugărești, își fac apariția gru
puri masive de stegari, purtînd fla
murile roșii-alb-albastre ale sporti
vilor din industria grea. Alte grupuri 
de sportivi încadrează un măreț car 
alegoric, care simbolizează sporturile 
ce se practică de către tinerii din 
întreprinderile metalurgice, chimice, 
de pe șantierele de construcții și din 
școlile profesionale aferente. La un 
moment dat, în piață apare un grup 
de sportivi care la o comandă scurtă 
conturează o imensă roată dințată. 
Apoi, la o nouă comandă, se înălță 
stema țării în jurul căreia zeci 
de brațe flutură eșarfe tricolore și 
flori.

Defilarea sportivilor este încheiată 
de sportivii de la Dinamo, în rîndul 
cărora asistența i-a aplaudat înde
lung pe cei peste 200 de maeștri ai 
sportului și campioni, mulți dintre 
ei medaliați ai Jocurilor Olimpice 
de la Melbourne sau ale întrecerilor 
sportive prietenești de la Moscova...

...Grandioasa paradă militară și 
demonstrație a oamenilor muncii a 
luat sfîrșit.

Pînă seara tirziu, la lumina reflec
toarelor și a focurilor de artificii, 
oamenii muncii din Capitală au săr
bătorit în parcuri, in piețe publice 
și pe străzi, această zi care u sim
bolizează poporului romtn poarta des
chisă spre o viață nouă, liberă, plină 
de făgăduinți 1 

uneie mingi.
De Ia aceeași categorie de vîrstă 

mai menționăm comportarea promiță
toare a lui Albert (Arad), a învinsu
lui său, Klein (O. Stalin), a piteștea- 
nului Băjenescu, etc.

La categoria 17—18 ani, protago
niștii principali, Țiriac (O. StahnȚ, 
Burciu și D. Viziru (București) au 
obținut victorii scontate. Dintre me
ciurile feminine ale aceleiași categorii 
merită a fi evidențiat cel care a pus 
față în față pe arădanca Pataki și 
Doris Bocor (O. Stalin). Mai stăpînă 
pe sine, Pataki a cîștigat în trei se
turi (7-9, 6-4, 6-3), dar și învinsa a 
arătat calități deosebite. De remarcat 
că în această probă ia parte cu des
tule șanse și cunoscuta jucătoare de 
tenis de masă Mariana Barasch.

S-au mai jucat meciuri la simplu 
junioare (cat. 15—16 ani) și în pro
bele de dublu.

întrecerile continuă astăzi, de la 
ora 8,30 și 15,30, pe aceleași terenuri.

simile. Din lectura clasamentului a- 
cestei probe puteți observa că, 15 
din cei 16 protagoniști au totalizat 
mai mult de 1.000 puncte, lucru în- 
tr-adevăr unic. Ar fi nedrept însă să 
punem numai pe seama traseului ob
ținerea acestor rezultate, deoarece 
buna pregătire a concurenților a 
avut și ea un cuvînt greu de spus, 
lucru dovedit prin aceea că, s-au în
registrat în total numai 9 derobări 
și o căzătură.

După prima zi, eohipa C.C.A. rea
lizase un avantaj de peste 300 punc
te față de Progresul, avantaj din 
care a trebuit, însă, să cedeze după 
consumarea probei de scrimă, în care 
trăgătorii de la Progresul au fost 
mai buni, ocupînd și primele locuri 
în clasament. In clasamentul indi
vidual, după două probe, avanta
jul pe care-1 are V. Manciu față 
de D. Țintea este neînsemnat și 
poate doar proba de mîine (n. r. 
astăzi), tirul, va aduce oarecare cla

Prima partidă internațională de dintre cele mai bune terenuri din 
rugbi din actualul sezon. Energia Re-: țară, terenul Energia Republica, și 
publica — STAR Poznan (R. P. Po- în același timp cu aniversarea a 15 
lonă), a coincis cu inaugurarea unuia ani de la înființarea primei echipe

Crișan a interceptat pasa dar nu oa reuși să atingă terenul de țintă fiindcă. 
Trytt (Star) ca placa sigur

(Foto: GH. DUMITRU)

NOU RECORD REPUBLICAN 
LA 1OO M. FLUTURE SENIOARE

Concurind ieri la Budapesta, în cadrul campionatelor feroviare euro
pene, înotătoarea romîncă Elisabeta Bratu a îmbunătățit cu timpul de 
1:24.1 recordul republican al probei de 100 m. fluture senioare (vechiul 
record : 1:24,7).

9 VICTORII LA ZERO Șl 5 IN DEPLASARE
...în prima etapă a campionatului categoriei B la fotbal

SERIA I

ENERGIA UZ. TR. OR. STALIN — 
PROGRESUL SIBIU 4—1 (2—0)

6000 de spectatori au aplaudat vie 
torta meritată a echipei gazdă obți
nută prin punctele înscrise de Ursu 
(min. 31), Seleș (mir. 36). Vlad 
(mm. 64). Comșa (inia. 74) și res
pectiv Roman (min. 60).
ENERGIA MEDIAS — ENERGIA 

C. TURZII 1—0 (1-0)
Unicul gol al partidei a fost în

scris de Oancea, în mm 37.
RECOLTA REGHIN — ȘTIINȚA 

CLUJ 0—4 (0—4)
Echipa gazdă, obosită de turneul 

recent efectuat in R.P. Polonă, nu a 
putut rezista ritmului impus de stu- 
denți în prima parte a meciului, cînd 
ei au înscris prm Petre Emil (min 
18). Georgescu (min. 24} și Mun- 
teanu (min. 38 și 42). După pauză, 
fotbaliștii din Reghin au revenit în 
atac, au dominat, însă înaintarea a 
ratat mult
ENERGIA LUPENI — ENERGIA 

REȘIȚA 3—1 (0—1)
Cu toate că și în prima repriză 

echipa din Lupeni a dominat oas
peții au deschis scorul prm Mateon 
în min. 27. In repriza secundă, Uri- 
guroiu (min. 51), Groza (min. 60) 
și As an (min. 80) reușesc să concre
tizeze prin goluri dominarea echipei 
gazdă.
ENERGIA HUNEDOARA — LOCO

MOTIVA ARAD 4—0 (1—0)
Victoria metalurgiștilor hunedoreni 

este pe deplin meritată chiar și la 
acest scor. Cele patru goluri au 
fost înscrise în ordine de: Voinescu

rificări. La călărie, primii 15 sosiți 
au totalizat mai mult de 1.000 
puncte. Iată clasamentul: 1. D. Țin
tea (C.C.A.) 8:30,0 1450 p.; 2. D. 
Fels (C.C.A.) 1312 p. ; 3. V. Manciu 
(Progr.) 1.297 p.; 4. G. Schuster 
(Voința) 1288 p.; 5. V. Teodo- 
resou (Progr ) 1234 p.; 6. Al.
Brujea (Progr.) 1232 p.; Scrimă:
1. V. Manciu (Progr.) 969 p.; 2. V.
Teodorescu (Progr.) 907 p.; 3. G. 
Schuster (Voința) 814 p.; 4. D. Io- 
nescu (C.C.A.) 814 p.; 5. D. Fels
(C.C.A.) 783 p.; 6. D. Țintea 
(C.C.A.) 783 p. CLASAMENTUL 
INDIVIDUAL (după două probe) : 1. 
V. Manciu 2266 p.; 2. D. Țintea 2233 
p.; 3. V. Teodorescu 2141 p.; 4. G. 
Schuster 2103 p.; 5. D. Fels 2095 p.; 
6. Dan Ionescu 1985 p.

CLASAMENTUL PE ECHIPE 
(după două probe): 1. C.C.A. 6129 p.:
2. Progresul 5971 p.; 3. Voința
5.L78 ®.; 4. Recolta 4866 p.I. MANOL1U 

(min. 22), Tetea (min. 52), Smărăn- 
descu (min. 83) și Pîrvu (min. 88).

LOCOMOTIVA CLUJ — ENERGIA 
BAIA MARE 0—1 (0—1)

Punctul a fost înscris de Sulyok 
în min. 25, dintr-o lovitură liberă de 
ta 20 m.
ENERGIA ARAD — LOCOMOTIVA 

TIMIȘOARA I—0 (0—0)

Joc de factură tehnică modestă. 
Arădenii au înscris prin Nedelcu 
(min. 47).

★
In clasament conduc cu cîte două 

puncte următoarele echipe: Știința 
Cluj, Energia Hunedoara, Energia 
Baia Mare, Energia Arad, Energia 
Mediaș, Energia Urz. Tract. Or. 
Stalin și Energia Lupeni.

Etapa următoare: Energia Baîs 
Mare — Energia Mediaș; Energia 
Reșița — Energia Arad; Energia C. 
Turzii — Recolta Reghin; Progresul 
Sibiu — Energia Hunedoara; Știința 
Cluj — Energia Lupeni; Locomotiva 
Timișoara — Energia Uz. Tr. Or Sta
lin; Locomotiva Arad — Locomotiva 
Cluj.

SERIA A ll-A

LOCOMOTIVA GARA DE NORD- 
ENERGIA CIMPINA 0—1 (0—0)

Joc de factură modestă. Rezultatul 
nedreptățește totuși pe feroviari e*re 
meritau un meci nul. A înscris lo- 
nescu II. A arbitrat bjne Gh. Negoi- 
țescu (Buc.) (I.G.)

ȘTIINȚA BUCUREȘTI-ENERGIA 
MORENI 1—2 (0—2)

Meciul a fost de valoare medio
cră. Punctele oaspeților au fost mar
cate de către Sturzu (portarul Ști
inței, la o lovitură de corner, a scă
pat din mînă balonul care a ricoșat 
în plasă din piciorul lui Lepădatu) 
și Capoianu. Pentru gazde a înscris 
Dănciulescu (A.C.).

ENERGIA FALTICENI-PROGRESUL 
SUCEAVA 1—0 (1—0)

Cele două echipe au practicat un 
joc deschis, cu multe faze frumoase.

A înscris Moldoveanu.
( L. Negru .corespondent

DINAMO BIRLAD-ȘTIINTA IAȘI 
2—2 (0—1)

Ambele echipe au decepționat prin 
comportarea lor slabă. Pentru gazde 
au marcat Dănilă și Slumschj, iar 
pentru oaspeți, Bărbosu și Căruntu.

( S- lomon S eb i-corespon d en t
LOCOMOTIVA CONSTANTA-PRO- 

GRFSUL C.PC.S. 5—1 (3—1) 
Jocul a plăcut, mai ales prin cali- 

de rugbi a metalurgiștilor de la u-t 
zinele Republica.

Jocul de sîmbătă ne-a oferit satis
facția unei noi victorii romînești, dar, 
în același timp, și prilejul de a vedea 
la lucru o formație din R. P. Polonă, 
unde rugbiul se practică de puțină 
vreme. In ciuda vîrstei lui relativ ti
nere, rugbiul polonez, al cărui „cer
tificat de naștere" a fost semnat abia 
în urmă cu un an și jumătate, a plă-: 
cut totuși, dovedind remarcabile ten-ț 
dințe către jocul modern, ofensiv.

In fața adversarului lor de sîmbătă, 
Energia Republica, rugbiștii polonezi 
n-au dezmințit extraordinara lor pu
tere de luptă și au cedat numai după 
o partidă epuizantă, în care, deși n-au 
fost folosite toate subtilitățile tehnice, 
s-a conturat totuși, de ambele părți, 
o îmbucură to are tendință spre jocul 
deschis, spectaculos, în care rolul 
principal l-a avut linia de trei sfer
turi.

La început, oaspeții s-au instalat 
în jumătatea de teren a Energiei sî 
incursiunile de moment ale lui Trytt 
și ale lui Bartkowiak au dat destule 
emoții spectatorilor. A fost însă un 
„foc de paie" și îndată ce rugbiștii 
de la Energia au preluat inițiativa', 
jocul a căpătat un alt aspect. Rînd 
pe rînd, Iliescu (min. 11J, Crișan 
(min. 20), Dumitrescu (min. 28) șl 
Boicenko (min. 39)) depășesc apă-i 
rarea poloneză și înscriu spectaculos. 
•După pauză, singurii care înscriu sînt 
■însă oaspeții care, prin Woitek Ma
zur, unul dintre cei mai buni oameni 
ai formației, reduc scorul: 3—14.

M. Olteana și V. Hassu, coresp.

tataa acțiunilor create de jucătorii e- 
chipei gazdă. Au marcat Ispas (2), 
Sever (2) și Popa. Punctul oaspețiloil 
a fost înscris de Halagian.

( P. Enaclie-c orespo n-den t )
ENERGIA 1 MAI-DINAMO 6 

BUCUREȘTI 0-8 (0—6)
Realizatorii punctelor: Voica (2), 

Babone (3), Beba, Sitaru și Nun- 
weiller (/. /ardnc/te-corespondent))

DINAMO BACAU-PROGRESUL 
FOCȘANI 7—0 (4—0)

Gazdele au făcut o adevărată de
monstrație de fotbal, întreeîndu-și 
adversarii fără drept de apel. Au 
înscris Gram (2), Horja (2) Filip, 
Jojan și Stoenescu (autogol)'. Com
petent și autoritar, arbitrajul iui St 
Constantinescu (Buc.')

(J. /ancu-corettp-onidenil
★

După prima etapă, în clasament 
conduc: Dinamo 6, Dinamo Bacău, 
Locomotiva Constanța, Energia Cîm- 
pina, Energia Fălticeni și Energia 
Moreni cu cîte 2 puncte. ETAPA VII
TOARE: Dinamo 6-Dinamo Bacău; 
Știința fași-Știința București; Pro
gresul Focșani-Locomotiva Gara de 
Nord; Progresul C.P.C.S.-Dinamo 
Bîrlad; Energia Moreni-Energia Făl
ticeni; Energia Cîmpina-Energia I 
Mai; Progresul Suceava-Locomottva 
Constanța.

Otanosoort
Așa «rată un buletin Pronosport cu

12 rezultate exacte la concursul nr. 34 
(Etapa din 25 august 1957).
I Flamura roșie Arad-C.C.A. Bucu
rești (Cat. A) X
II Știința Timișoara-Dinamo Bucu
rești (Cat. A' x
III Locomotiva București-Energia O-
rașul Stalin (Cat. A) 2
IV Progresul București-Energia Pe
troșani (Cat. A) 1
V Energia Ploești-Energia Tg. Mu
reș (Cat. A) 1
VI Dinamo - Cluj-Progresul oradea
(Cat. A) r
VII Recolta Reghln-Știlnța Cluj (Cat.
B) 2
Vin Energia Mediaș-Energia C. Tur
zii (Oat. B) 1
IX Energia Lupenl-Energta Reșița
(Cat. B) 1
X Energia Uz. tract. Or. Stalin-Pro- ,i
greșul Sibiu (Cat. B) 1'
XI Dinamo Bacău-Progresul Foc
șani (Cat. B) 1
XII Dinamo Blrlad-ștnnța Iași (Cat.

' B) X
La acest concurs au fost depuse 

aproximativ 840.000 variante.



O etapă agitată

...CE-A FOST...
Prog. Buc.—En. Petr. 
Loc. Buc.—En. St. Roșu
Fl. r. Arad—C.CJt. Buc. 
șt. Tim.—Dinamo Buc. 
Dinamo Cluj—Pr. Oradea 
En. PI.—En. Tg. Mureș

...CE ESTE...
2 2 0 0 7:4 4 
2 1 1 0 4:1 3 
2
2
2
2
2 1 0 1 4:5 2 
2 1 0 1 4:6 2 
2 0 1 1 2:3 1 
2 0 1 1 2:5 1 
1 0 0 1 3:4 0 
1 0 0 1 2:3 0
FI

3-2 (0-1)
3-4 (2-0)
1-1 (1-1)
2-2 (1-0)
3-0 (1-0)
5-1 (1-0)

1. Energia St. Roșu
2. C.C.A. București
3. Fl. roșie Arad
4. Dinamo Cluj
5. Energia Ploești
6. Știința Timișoara
7. Progresul Buc.
8. Energia Tg. M.
9. Dinamo București 

Progresul Oradea 
Locomotiva Buc. 
Energia Petroșani

...Șl CE VA
MIERCURI 28 AUGUST

Energia Petroșani—Locomotiva 
București.

DUMINICA 1 SEPTEMBRIE
Energia Petroșani — Energia 

Ploești.
știința Timișoara — Energia 

Tg. Mureș.
Progresul Oradea — Fl. roșie 

'Arad.
Enengia St. Roșu — Dinamo 

Cluj.
C.C.A. București — Progresul 

București.
Locomotiva București — Dina

mo București.
Jocurile dân București se dispu

tă în cuplaj pe „23 August".

1
1
1 
o

Ghiță, portarul Energiei Steagul Roșu, iese la timp și respinge cu pumnul 
peste Ene II. Marinescu (Energia) în stingă și Seredai (Locomotiua) in 
dreapta urmăresc atent faza (Locomo tioa-Energia St. Roșu 3—4)

(Foto: T. RO1BU)

în campionatul categoriei A
Un desnodămînt dramatic

Locomotiva; min. 88: 4-3 pentru Energia Steagul Rotu!
uluitor, de necrezut, ceea ce s-a 
petrecut în aceste ultime cinci mi
nute de joc, încît a trebuit să re
curgem la toate jurămintele de pe 
lume pentru a-i convinge pe cei care 
plecaseră de pe stadion ia situația de 
3—1 pentru Locomotiva, că partida 
se terminase cu 4—3 pentru... Ener
gia Steagul Roșu 1

Cum a lost posibil așa ceva? Ar 
11 greșit să dăm din umeri și să 
punem totul pe... incertitudinea ba
lonului rotund. Fotbalul, este adevă
rat, e un joc al tuturor surprizelor 
și poate că aceasta îi dă și farmecul 
și popularitatea de care se bucură. 
Totuși, „balonul" singur, cu toată... 
rotunjimea Iui, nu putea provoca o 
surpriză de proporții atît de mari, 
dacă jucătorii Locomotivei n-ar fi 
adus o contribuție nelimitată la rea
lizarea ei.

Intr-adevăr, din minutul 62, 
Copil, dintr-un șut-centrare, a
scris în mod norocos ce! de al 3-lea 
gol, Locomotiva, considerindu-se acum 
la adăpost de orice emoții, a început 
să încetinească ritmul, permițîndu-și 
chiar unele acțiuni deplasate: „curse" 
pînă in linia de aut adversă execu
tate de Macri, „clovnerii" Ia margi
nea careului făcute de Copil, 
Această slăbire a ritmului s-a ac
centuat, bineînțeles, pe măsură 
meciul se apropia de sfirșif și bucu- 
reștenii se considerau cu victoria „în 
buzunar". Și drama a început 1 In 
min. 85, Fusulan a pătruns în centru 
și a marcat sub privirile contrariate, 
dar încă nealarmate 
ceferiști. Un minut

cind 
în-

trimită mingea!

Timișoara, joc 
tehnică și scor

TMIȘOARA, 25 (prin telefon). — 
ă din primele minute de joc, cei 

de spectatori adunați pe sta
ul „23 August" din localitate, au 

it puternice emoții, mai întâi da
ltă unui șut puternic al lui Neagu 

12), oînd mingea a fost reți- 
ă în ultimă instanță de Moguț— 
apoi cînd înaintașii Științei Timi- 
ra, mai precis Lereter, Ciosescu și 
oș — l-au pus pe Uțu la grea

. Studenții atacă insistent și 
să deschidă scorul în min. 

înd Mazăre, executînd o lovitu- 
beră da la 25 m. trimite mingea 

la Ciosescu, care înscrie impa
ri. Mai siguri pe ei, echipierii de 
Știi nț a-Timișoara continuă să a- 

dar nu reușesc să mărească 
ruil decît în min. 54, după ce Gîr- 

și Lereter au ratat bune oca- 
Boroș trimite lung mingea pînă 

Ciosescu care, eu capul o îndreap- 
spre Lereter, aflat în apropierea 
ii. Lereter o reia tot cu capul și 
rimite nestînjenât în plasă: 2-0. 
in acest moment, însă,, dinamo- 
i pornesc mai deciși lăi atac și, 

i cu un minut mai târziu, Nicu-

de bună factură 
egal: 2-2 (1-0)

șor reușește să transforme o lovitu
ră de la 16 m., trăgând puternic
peste „zidul" timișorenilor: 2-1. E- 
galarea survine în min. 64, când 
Suru centrînd precis pe jos, face ca 
mingea să treacă pe lingă Zbîrcea 
și Brinzei și să ajungă pînă la Nea
gu, care aflat la 4 m. de poartă în
scrie. De data aceasta, studenții trec 
ta atac cu toate forțele, dar atît Cio
sescu și Girleanu cât și Mazăre, ra
tează.

Jocul a fost de bună factură teh
nică, palpitant ca evoluție a scorului, 
și s-a încheiat cu un rezultat echita
bil.

Arbitrul A. Man (Baia Mare) a 
condus formațiile :

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Moguț — 
Zbîrcea. BRÎNZEI, Florescu — CO- 
IEREANU, TANASE — Girleanu, Le
reter, Ciosescu, Mazăre, Boros.

DINAMO-BUCUREȘTI:
Izgh:reanu, 
AI. Vasile, 
NICUȘOR,

Utu — 
CĂLI NO IU, FI. Anghel — 
Nunweiller — V. Anghel, 
Kăszegy, Neagu, SURU.

C. Popa și P. Aroan 
corespondenți

In meciul de la Arad
avantajos pentru C. C

AD 25. (Prin telefon de la tri- 
ul nostru). — Cele două învingă- 

de la București din etapa pre
ta au terminat la egalitate la 
: Flamura roșie U.T.A.—C.C.A. 

1 (1—1). Aproape 20.000 de spec- 
i au asistat la un joc bun, in- 
nt, aprig disputat și cu atît 
mare a fost satisfacția localni- 

r cu cît Flamura roșie a fost 
torul" principal. Echipa arădeană 

pus ritmul de joc, a cules cele 
multe aplauze în fața... porții și, 
ales, printr-o voință remarcabilă 

printr-o energie inepuizabilă (în 
ial „vulpoii" Petschowski, Mercea, 
ozo, Capaș, Dușan și Farmati), 
eutralizat remarcabilele combinații 
militarilor, reducînd aproape la 
„bombardierele" de la C.C.A. E- 

a bucureșteană a tras 5 șuturi 
poarta lui Coman și a înscris 
ă, cînd nimeni nu se aștepta și 
, cu larga contribuție a lui Co- 
, Constantin a „șters" mingea 
capul, introducînd-o în plasă 

n. 40).
lamura roșie, în schimb, nu a 
lucit numai în apărare, ci a ata- 
cu o vigoare care a surprins 
și apărarea tenace a militarilor, 
rămînd-o în repetate rînduri. Șu
ie au fost însă destul de impre- 

și Tom a a fost depășit numai 
două ori: o dată la golul lui 

howski care l-a prins „mascat" 
n. 27) si a doua oară la „bomba" 
Băcuț II (min. 11), care a nime- 
bara transversală.

cronică amănunțită a acțiunilor 
culoase la cele două porți (12—5), 

unare a șuturilor pe poartă și 
diata ei apropiere (17—5) sînt 

în avantajul arădenilor. De alt- 
și perioadele de dominare îi a- 
in în cele 90 de minute. Așa că 

nu raportul de goluri ar indica 
ngătorul, ci aspectul general al 
lui, cu toate subsidiarele lui, a- 
i victoria ar trebui acordată „la 
te" Flamurei roșii.

.C.A., așa cum a reușit să se 
urce în fața acestui adversar in-

4

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI: 
Dungu-Vărzan, Stancu, Macri- 
Bodo, Langa-Copil, Raab, Ene 
II, Seredai, Fi Iote.

ENERGIA STEAGUL ROȘU: 
Ghiță-Birsan, Marinescu, Per- 
cea-Zaharia, Popescu-Hașoti, 
Fusulan, Proca, Szigheti, Da
vid.

Au marcat: Ene II (min. 
27). Copil (min. 39), Szigheti 
(min. 59), Copil (min. 
Fusulan (min. 85, 86 și

62),
88).

sfirși- 
Bucu-

Cum înainte cu 5 minute de 
tul meciului dintre Locomotiva 
rești și Energia Steagul roșu, sco
rul era de 3—1 pentru bucureșteni, 
mulți spectatori au părăsit Stadionul 
23 August, siguri că nu se mai poate 
întîmpla nimic. De-altfel, nu numai 
apropierea fluierului final părea că 
exclude orice surpriză, dar însuși 
felul în care decurgeau aceste ultime 
minute de joc ale unui meci „moaie" 
și pînă atunci complet neinteresant 
nu lăsa să se întrevadă o cît 
mică modificare a rezultatului.

Și totuși, „minunea" nevisată

de

de 
nimeni s-a produs. Ne-a fo6t dat să 
asistăm la una din cele mai senza
ționale răsturnări de situații pe care 
le-am văzut în lunga noastră carieră 
de cronicar sportiv. A fost atît de

un rezultat de egalitate 
A.

comod (care permanent 
2—3 jucători pe fiecare 
litar) sau așa cum s-a lăsat surprin
să în apărare, trebuie să fie mulțu
mită cu rezultatul de egalitate, care 
o avantajează. Nu însă și cu jocul 
ei. Aici militarii au arătat mai multe 
deficiențe decît în jocul cu Energia 
Ploești. Alexandrescu este încă com
plet neinspirat, nu leagă atacul, în- 
tîrzie la finalizarea acțiunilor; Onisie 
se prezintă cu o pregătire fizică in
suficientă (de altfel ca majoritatea 
jucătorilor de la C.C.A.), iar Jenei, 
Zavoda I, Constantin (căruia îi re
proșăm multe atitudinii nesportive), 
Cacoveanu și Dumitrescu folosesc 
prea mult corpul în mod incorect, 
în loc să-și valorifice calitățile lor

marca cu 
atacant mi-

fizice superioare (viteza, detenta) șî 
tehnica mai bună.

In concluzie, Flamura roșie conti
nuă un drum promițător în campio
nat, iar campionii mai 
pentru ca să reediteze 
din trecut.

au de lucru 
comportarea

A
șui

condus arbitrul P. 
Stalin).

Badea (Ora-

FL. ROȘIE: Coman-Szucs, Dușan, 
Farmati-Capaș, Serfozo-Szekely, Mer- 
cea, Băcuț II, Petschowski, Tîrlea.

C.C.A.: Toma-Zavoda II, Apolzaft, 
Dumitrescu-Onisie, Jenei-Cacoveanu, 
Constantin, Alexandrescu, Zavoda I, 
Tătaru.

R. ILIESCU

ENERGIA

etc.

ce

ale apărătorilor 
mai tîrziu însă.

Vărzan întîrzie să „
la portar, se împiedică apoi, cade, 
pierde balonul, care va fi „cules- 
de Proca. O pasă scurtă, un void 
al lui Fusulan și e... 3—31 Dar lu
crurile nu mai pot fi oprite nici’ 
măcar aici. Locomotiva e „groggy" 
în acest moment și Fusulan înscrie 
și al patrulea gol al Energiei. Ba n-a 
lipsit mult să asistăm și la cel de-af 
cincilea 1

Fotbaliștii 
întorc acasă 
care nici nu 
moment dat. 
fără nerv, dar înaintarea lor e suptă 
și poate deruta multe apărări. In 
meciul de ieri am remarcat pe: Ghi- 
ță, David și Popescu.

Locomotiva — e clar — a pierdut 
un meci cîștigat. Au jucat bine (și 
serios} pînă la sfîrșit: Bodo, Stancu 
și Ene II. Din nou, Macri a recurs 
Ia iregularități, la un joc dur, 
periculos. După atîtea avertismente 
cîte i s au dat, se pune problema 
dacă nu e cazul să se intervină cu 
o măsură exemplară, care să-l deter
mine să rupă definitiv cu o menta
litate ce nu are nimic comun cu sen
sul nobil al întrecerii sportive.

Arbitrul, Fr. Keppich (Timișoara} 
a fugit cît a putut de răspundere. In 
prima repriză, la situația de 0—0, 
n-a dat un fault flagrant în careu 
pentru Locomotiva, mutînd penaliza
rea pe linia de 16 metri. De aseme
nea, obstrucțiile în careu (mai 31es 
cele săvîrșite de Maori) au rămas 
nesancționate. Și multe alte greșeli...

JACK BERARIU

se
1*

din Orașul Stalin 
cu două puncte 

se mai gîndeau la un 
In general, ei au jucat

PESTE
PLOEȘTI, 25 (prin telefon). — 

Cei 15.000 de spectatori care au a- 
sistat Ia întâlnirea dintre echipele E- 
nergia Ploești și Energia Tg. Mureș, 
au plecat de la stadion pe deplin 
satefăcuți, atît pentru faptul că e- 
chipa lor a obținut o categorică vic
torie, întrecînd formația din Tg. Mu
reș, cu 5-1 (1-0), cit și .pentru căme- 

2 ftot ț. 2.. ..l.-l tehnic satiis-

PLOEȘTI
ENERGIA TG. MUREȘ

A TRECUT UȘOR

ciul a fost de Un nivel 
făcător.

Primele 30 de minute 
au fost disputate sub semnul unei 
perfecte egalități. Portarii ambelor 
echipe au salvat goluri gata făcute 
și în această perioadă nimeni n-ar 
fi putut să prevadă cine va învinge. 
In min. 34, Zaharia primește o min
ge, pornește în cursă pe 
driblează doi apărători și 
scurt lui Tabarcea, care îl 
tot pe Zaharia. Acesta, de 
deschide scorul. Din acest 
Energia Ploești 
joc

La reluare, mureșenii construiesc o 
acțiune periculoasă, care rămîne însă 
fără rezultat. In min. 48, Dridea îi 
pasează lui Tabarcea care, după ce 
îl driblează pe Vakarcs, îi ------ ~x
lui- Zaharia și acesta înscrie 
propiere. Jucătorii ploeșteni 
insistent. In riin. 65 Zaharia 
puternic, Stroe respinge cu 
iar Dumitrescu atent, reia cu capul 
în plasă: 3-0. După ce, în min. 71, 
Dumitrescu trage în bară de la 6 ni., 
mureșenii înscriu singurul lor punct 
prin Szasz, care după ce a driblat 
pe Perei și Neacșu, a profitat de 
faptul că Marinescu s-a ciocnit cu 
Sfetcu, înscriind neStingherrt. Golul

ale medulla

extremă, 
paseazi 

lansează 
la 6 m., 
moment, 

pune stapînire pe

paseaza 
din a- 
domină 
șutează 
pumnii.

Progresul București a cîștigat, cu emoții, jocul cu Energia Petroșani
Spectatorii care s-au deplasat ieri 

la „23 August" (și au fost destul de 
mulți: circa 40.000) n-au avut de ce 
regreta. Au avut de urmărit două me
ciuri (mai ales „vedeta")' care le-au 
procurat momente de emoții intense.

„Deschiderea", așa cum s-a desfă
șurat la un moment dat, putea să 
servească drept avertisment pentru 
Locomotiva. N-a lipsit mult ca Pro
gresul să cadă și el victimă autoîn- 
crederii, așa cum au pățit mai tîr
ziu feroviarii. E drept că jucătorii 
Progresului (lipsit de Ozon, suspen
dat pe două etape) au cîștigat pînă 
la urmă cu 3—2 (0—1)', dar nu fără 
emoții, pe care și le-au creat mai mult 
ei decît Ii le-au produs adversarii...

Energia Petroșani a început des
tul de bine și chiar în primul minut 
un atac susținut s-a terminat cu o 
centrare precisă a lui Nertea. Ghibea 
a reluat puternic și Mîndru n-a pu
tut reține balonul care a ajuns la 
Nertea. Acesta a tras la poartă și 
Soare n-a putut respinge batonul de- 
cit după linia porții. Gol: 0-1. 
Progresul și-a revenit repede î.n ur-

ma acestui „duș rece" și — treptat 
— și-a organizat mai bine jocul cu
cerind pînă la pauză superioritatea 
teritorială. Petroșănenii au avut o a- 
părare organizată, care a luptat din 
răsputeri, în ifrunte cu Crîsnic, Panait 
și De'.eanu, și a reușit 
acțiunile tot mai dese 
lui, păstrînd avantajul 
prima repriză. E drept 
cina sa a fost ușurată 
și de jocul lent, lateral 
hotărît al bucureștenilor, care totuși 
au ratat cîteva ocazii bune.

In acest timp, atacul oaspeților a 
acționat destul d<S clar și chiar peri
culos, dar lipsa de omogenitate și-a 
spus cuvîntul. La reluare, Progresul 
se menține în atac, luptă din plin 
pentru egalare și, după multe efor
turi, reușește în min. 65: Mateianu 
îl lansează pe Oardă, care trece ușor 
de Tîrnoveanu și înscrie printre pi
cioarele lui Crîsnic. Din acest minut, 
începe mica tragedie a Energiei care, 
în trei minute, își vede irosindu-se 
toată lupta de pînă atunci ; Dinules- 
cu în min. 66 și Mateianu în min. 
68 urcă scorul la 3—1- Apărarea oas.

să stăvilească 
ale Piogresu- 
de un gol în 
însă, că sar- 
într-o măsură 
și uneori ne

pețitor trebuia să cedeze. Toată greu
tatea meciului rămăsese în seama sa, 
atacul acționînd din ce în ce mai 
slab pînă atunci. La 3—1 însă, Pro
gresul își crede asigurată 
slăbește alura, permițînd 
să atace periculos. In min. 
reduc chiar handicapul Ia 
Ciurdăresou și în ultimele
ra.i cît p-<aci să mai înscrie, dar a- 
tacu! Energiei n-a mai avut forță și 
jocul s-a încheiat cu scorul de 3—2.

Victorie meritată, pentru că Pro
gresul — fără să strălucească — a fost 
totuși mai bun, mai omogen, mai teh
nic și mai eficace decît noua echipă 
a Energiei, care n-a avut timp să se 
omogenizeze și nu are nici rezistență. 
Bun arbitrajul lui St. Mataizer.

PROGRESUL : Mîndru.Toma, CA- 
RICAȘ, Soare-ȘTIRBEI, MIHA1LES- 
CU-OAIDA, Smărăndescu, Mateianu, 
Dinulescu. MOLDOVEANU.

ENERGIA: CRISNIC-Ciolan, PA
NAIT, TîrnovearM-Cosmoc, DELEA- 
NU-Corneanu. Fierea, Ciurdărescu, 
Ghibea, NERTEA.

PETRE GATU

victoria și 
oaspeților 

83 aceștia 
3—2 prin 
minute e-

acesta nu produce însă un reviri
ment în nodurile echipei oasne și tot 
ploeștenii sînt aceia care atacă și în
scriu încă două goluri prin Dridea 
în min. 76 și 77.

A arbitrat Ștefan lonescu (Bucu
rești).

ENERGIA PLOEȘTI: SFETCU — 
Topșa, Marinescu. Neacșu —■ Fronea, 
Peret — ZAHARIA, Tabarcea, DRI
DEA. DUMITRESCU, Bădutescu.

ENERGIA TG. MUREȘ: STROE — 
Szekely, NAGY, Vakarcs — Kajtik, 
Ghirling — SZASZ, Meszaroș II, 
Târok, Bocsardi, Meszaroș I.

Iordache, coresponder4I.

VICTORIE CLARA LA CLUJ
(Prin telefon). — Pri- 

' analului 
“ Tie e-

CLUJ, 25 
mul meci din cadrul camp 
categoriei A, susținut „acas 
chipa locală Dinamo, s-a soldat cu o 
victorie mult aplaudată de cei apro3- 
pe 12.000 de spectatori clujeni. Dina- 
moviștii au meritat pe deplin acest 
succes. Aproximativ 80 de minute din 
partidă s-a jucat în jumătatea de 
teren a Progresului Oradea. In aceas
tă situație scorul putea iua proporții 
mult mai mari, dar insufic enta fi
nali’ ițe în acțiuni a gazdelor și in
tervențiile salvatoare ale portarului 
oaspeților au limitat la trei numărul 
golurilor. Este suficient să dăm două 
exemple pentru a dovedi aportul deo
sebit al lui Gebner pentru echipa sa. 
De pildă, în min. 30, portarul Pro
gresului este „bombardat*1 .pe rînd 
de Mihai, Szakacs I și Drăgoi, dar 
găsește suficiente resurse pentru a 
respinge în extremis aceste atacuri 
succesive. La fel, în min. 65, Geb
ner plonjează și blochează balonul 
în picioarele lui Eftimie, aflat sin
gur în imediata apropiere a porții.

Golurile au fost marcate astfel: 
Min. 5: Drăgoi execută scurt un 
corner, Rădulescu centrează și Mihai, 
din voie, reia în plasă : 1—0. Min. 
72: Drăgoi centrează și Eftimie reia 
de la 10 m. în gol: 2—0. Min. 90: 
Moarcăș execută o lovitură liberă si 
din nou Eftimie, urmărind atent 
faza, înscrie pe sub Gebner ieșit din 
poartă : 3—0. Jucătorii Progresului 
aproape că nu au ripostat jocului 
plin de avînt al clujenilor. Se poate 
spune că diferența de vîrstă dintre 
echipe a contribuit în mare măsură 
la succesul mai tinerei formații di- 
namoviste, care a imprimat un ritm 
viu întîlnirii.

A arbitrat S. Segal (București). 
PROGRESUL ORADEA: GEBNER— 

Nemțeanu, Kiss II, Iacob—Ferenczî, 
KREMPANSKI—Toth, NICULESCU 
P., Vaczi, DEMIEN, Blujdea.

DINAMO CLUJ : Cîmpeanu—
MOARCAȘ, Hulea, SZAKACS II — 
ȚIRCOVNICU, Dragomir —DRĂGOI, 
Rădulescu, SZAKACS I Eftimie, 
MIHAI.

lancu Tiberia — corespondent



(Urmare din pag. 1) 3. Schussel-Knell
Caiac simplu 500
(U.R.S.S.) 1:52,2;

(R.F.G.) 46,14;
m: ]. Naumov

, , 2. Markovtev
(U.R.S.S.) 1:53,0; 3. Kaplaniak (Po
lonia) 1:54,1. Caiac simplu femei 500 
m: 1. Dementieva (U.R.S.S.) 2:05,7; 
2. Zenz (R.F.G.) 2:07,0; 3. Konistia- 
pina (U.R.S.S.) 2:10,4. Caiac 4 — 
1.000 m: 1. (U.R.S.S.) 3:16,4; 2.
(U.R.S.S.) 3:17,5: 3. R.F.G. 3:20,5.

PE LOCUL II IN IERARHIA 
EUROPEANĂ

■DUISBURG, 25. (Prin telefon de 
la trimisul nostru). Vîslașele noastre 
au avut o comportare foarte bună în 
Întrecerile finale ale campionatului eu
ropean de canotaj academic desfă
șurate azi. Ele s-au clasat pe locul 
doi în trei din probele campionatului 
și au ocupat locul secund și în cla
samentul pe națiuni, după repre
zentantele Uniunii Sovietice.

In prima probă, 4+1 rame, lupta 
pentru titlu s-a dat între echipajul 
sovietic și cel romîn. Pe prima parte 
a cursei reprezentantele noastre au 
avut conducerea dar au fost depă
șite după 500 m. Finișul bun pe

50’34”; 2. Ackers (R.F.G.) 50’49“; 3. 
Pisarev (U.R.S.S.) 52’30”; canoe 1— 
10.000 m: 1. Party (Ung.) Ih5’13”; 
2. Buharin (U.R.S.S.) Ih5’56”; 3.
Tchachke (R.F.G.) Ih7’8”. Pe locul 8 
canoistul romîn Nichifor Tarara. Rot
nun nu a participat. Caiac 2—10.000 
m; 1. Kaaliste-Demitkov (U.R.S.S.) 
46:02; 2. Urany-Fabian (Ung.) 46,03;
VÎSLAȘELE NOASTRE DIN NOU

(Ste;a Stanciu, Maria Marton, Titina 
Sălceanu, Magda Jifcu + A. Co- 
dreanu, în 3:32,1), Polonia (3:33,0) 
și Olanda (3:35.0). Proba de DUBLU 
a avut o desfășurare pasionantă, 
lupta pentru întîîetate dîndu-se între 
echipajele U.R.S.S., Romîniei și Ger-

a 
a- 
de

1.

maniei. La finiș, echipa 
întrecut pe cea germană 
propiat la mai puțin de o 
cea sovietică. Rezultatele 
U.R.S.S (Rakiskaia,

a fost câștigată de C. C. A

Echipele de 
(juniori și 

ile tării noastre 
in R. P.

handbal 
junioare) 
învingătoare 
Polonă

care l-au avut nu le-a mai ajutat 
însă decît să termine la mică distan
ță de învingătoare. Clasamentul pro
bei : 1. U.R.S.S. (Stolearova, Zonto
va, Kamenskova, Ciudeskaia + Do- 
brodeeva) 3:33,9; 2. Romînia (Felicia 
Urziceanu, Rita Schob, Lia Togănel, 
Marta 
3:35,9;
marca 
Franța

In proba de SIMPLU, Florica Ghiu- 
zelea a avut un start bun, a con
dus o bucată de vreme dar apoi a 
cedat în mod inexplicabil. Clasa
ment: 1. Emilia Muhina (U.R.S.S.) 
3:51,7; 2. Ev a Sika (Austria) 3:52,1; 
3.Papp Jenone (Ungaria) 3:55,6; 4. 
Florica Ghiuzelea (Romînia) 3:55,9; 
5. Denise Rode (Belgia) 4:01,3; 6. 
Ghizella Jăger (Germania) 4:03,8.

La 4+1 VISLE, echipa U.R.S.S. 
(Kuleksova, Lisani, Egorova, Beglia- 
kova + Zareskaia) a ocupat locul 
I în 3:25,1, urmată de Ungaria 
(3:27,7), Germania (3:30,0), Romînia

Kardoș + Angela Codreanu) 
3. Germania 3:41,5; 4. Dane- 
3:43.9; 5. Anglia 3:51,2; 6.
4:02,0.

noastră 
și s-a 

secundă 
tehnice: 
Kaleghina) 

3:34,0; 2. România (Viorica Ghiuze- 
lea, Maria Laub) 3:34,9; 3. Germa
nia (Scholtz, Vog.t) 3:36,0; 4. Ce
hoslovacia 3:37,0; 5. Ungaria 3:46,9; 
6. Olanda 3:49,0.

Și ultima probă a campionatului 
s-a terminat cu victoria vîslașelor 
sovietice care au avut de suportat un 
puternic asalt al reprezentantelor 
noastre. Clasament: 1. U. R. S. S. 
(Stolearova, Trofimova, Rebrova. 
Korobkova, Korotova. Virs, Abram
kina, Hozialova + Fomiceva) 3:11,4; 
2. România (Lia Togănel, Marta Kar- 
doș, Felicia Urziceanu, Rita Schob, 
Sonia Bălan, Ghizela Rostaș, Stela 
Georgescu, Maria Bucur + Angela 
Codreanu) 3:13,1; 3. Germania 3:15,3; 
4. Anglia 3:28,5.

In clasamentul pe națiuni, pentru 
care se atribuie cupa „Moara de 
vînt“, U.R.S.S. ocupă locul întîi cu 
42 puncte, Romînia locul doi (30 p.), 
Germania locul 3 (24 p.).

Reuniunea 
mul Djnatno, u 
mitefcd CjF.S. al raionului T. Vladi- 
nxrescu a prilejuit dispute interesan
te care au satisfăcut pe deplin pe cei 
peste 20C0 spectatori.

Rezultate tehnice- viteză (turneu): 
1.1. loniță (C.C.A.) 5 victorii; 2. Ta- 
che Pete (Dinamo) 4 v.; 3. Șt. Le- 
mândroiu (Dinamo) 3 v.; 4. C. Voicu 
(C.C.A.) 2 v.,! 5. D. BixJșteanu
(Progr.) 1 v. Sevnifond, 51 ture 
(20,400 km.). Media' 39,240 km./h.: 
1. C. Flonesc-u (C.C.A.) 40 p.; 2. N.

de ieri de pe vetod re
organizată de către co-

Maxim (Dinamo) 34 p.; 3, M. Voi 
nescu (Dinanno) 31 p.; 4. I. Baci 
(C.C.A.) 24 p.; 5. I. Stoica (C.C.A. 
18 p. Clasament pe echipe „Cupa 2 
August": 1. C.C.A. 10 p.: 2. Dinam 
12 p.; 3. Progresul 33 p.

In completare, proba de viteză re 
zervată celor din afara turneul-ufi, ■ 
fost cîșt gată de M. Voinescu (Di 
namo), urmat de A. Tănase (Dirw 
mo), V. Oprea (C.C.A.) și Ilie U 
drea (Dinamo).

D. Tănăsescu și V. lonescu, cords 
ponidenți.

VA FI DECISA IN ULTIMA RUNDA

DAN GÎRLEȘTEANU

KATOWICE, 25 (prin telefon). Du
minică, în localitatea Ozimek, situa
tă la 100 km. de Katoyyice, s-a des
fășurat dubla întîlnire internațională 
4e handbal între reprezentativele fe
minine și masculine de juniori ale 
Romîniei și Poloniei. Ambele întîl- 
niri au revenit pe merit sportivilor 
romini, care au fost mai buni, des- 
fășurînd un joc variat.

P: ima partidă disputată pe teren 
mic a opus cele două rc rezeoitative 
•etninine. Echipa Romîniei a cîștigat 
cu categoricul scor de 10—3 (5—3). 
Ou toate că echipa gazdă a condus 
cu 2—1. oaspeții egalează și iau apoi 
conducerea, pe care o vor deține pînă 
la sfiisitul jocului. Pentru învingătoa
re au înscris: Niculescu (3), Vasile 
(2), R ip (2), Cosug (2), Covrig. 
Punctele echipei gazdă au fost reali
zate de Wichary. Intîlnirea a fost 
condu: a de Sladky (Cehoslovacia).

Al doilea joc care a avut loc ne 
teren mare a opus reprezentativele 
masculine de juniori ale Romîniei 
Polon: i. 7 
o victo-ie a echipei romîne, însă 
un scor mult mai 
(9—9).

Mec:ul s-a desfășurat mult timp 
de la egal la egal, conducerea fiind 
preliiahi pe rînd de cele două echipe. 
Spre siirșit, jocul devine dramatic' 
Jucătcrii români deslănțuie o puter
nică ofensivă și în ultimele două 
minute decid soarta partidei în fa
voarea !or. Oaspeții s-au impus pri-n 
viteză și o tehnică avansată, în plus 
au tras cu precizie la poartă. Echipa 
poloneză cu toate că a fost formată 
din cei mai buni jucători (mulți 

dintre ei activează în prima catego
rie a țării) n-a putut face față ritmu. 
lui impus de oaspeți. In plus, porta
rul a fost într-o zi foarte r’abă. Pen
tru învingători au înscris: Nimesch 
(4), Johman (5), Iacob (4), Costa- 
che (2), Coman și Martini. Pentru 
învinși, punctele au fost realizate de: 
Deptman 3, Zawadinski 3, Gronsz 2, 
Wrzesch 2, Bonkowski 2, Pacula, 
Mlhalski și Krazinski. A condus ar
bitrul maghiar Csazo. Revanșa aces
tor jocuri va avea loc la 28 august 
la Katowice.

SINAIA 25 (prin telefon). In loca
litate a continuat campionatul de șah 
pe echipe al R.P.R. lată rezultatele 
tehnice:

Runda a II-a: Dinamo București- 
Știința București 4—4, Energia Bucu
rești-Energia Ploești 5*/2—2’/2, Pro
gresul Cluj-Progresul Oradea 5*/2— 
2*/2.

Runda a ILI-a: Dinamo București- 
Energia P'oești 5—3, Energia Bucu- 
rești-Progresul Oradea 7—1, Progre
sul Cluj-Vomța București 4’/2—3*/2.

Runda a IV-a: Energia București- 
Voința București 4*/2—3’/2, Progresul 
Oradea-Dinamo București 4'/2—3’/a (1).

PloeștiBucureș ti-Energia

Și 
Și acest meci s-a soldat cu 

la 
strîns : 17—15

Maria Kato (Voința) cișt igătoarea probei feminine
Ca să meriți titlul de campion, tre

buie să te „bați", să animi întrece
rea, s-o domini. Iată cum a înțeles 
Gabriel MOICEANU (Dinamo), pen
tru a treia oară campion (1954, 1955 
și 1957), să cucerească primul loc în 
campionatul de fond desfășurat ieri 
pe șoseaua Pitești (200 km.).

După cîteva tatonări, pe prima par
te a cursei, Moiceanu, inițiatorul ce
lei mai lungi „evadări" (peste 40 
km.), a fost, pe a doua parte, per
manent in frunte. A acționat mereu, 
pentru ca la sprintul final (sprint cu 
participare... masivă și foarte dispu
tat), să plaseze un atac viguros la 
400 m. de sosire, obținînd o clară și 
deplin meritată victorie, pentru care 
a știut să lupte din răsputeri.

Am asistat ieri ,Ia o veritabilă pro
bă de campionat: atacuri neîncetate, 
dinamism, acțiuni energice, perma
nentă frămîntare în pluton și, impli
cit, o medie oară valoroasă (peste 38 
km.). Intr-un cuvînt, o alergare de 
zile mari, în care dinamoviștii, foarte 
combativi, au animat și dominat în
trecerea prin N. Maxim (inițiatorul 
cîtorva evadări), N. Vasilescu (în re
venire), Zanoni, I. Hora, A. Șelaru, 
Munteanu (foarte activ spre final). 
Sportivii de la C.C.A. au contracarat 
acțiunile dinamoviștilor prin C. Ba
ciu, I. Vasile (în vervă pe ultima 
parte), C. Tudose, Gh. Șerban, I. 
Constantinescu, R. Klein, etc. pregă
tind atacul decisiv pe ultimii kilome
tri. Dar, cei de la Dinamo au „năvă
lit" masiv la sprintul final, ocupind 
primele 4 locuri, în frunte cu Gabriel 
Moiceanu, noul campion.

O mențiune specială pentru P. Ga- 
ne (Energia), de o surprinzătoare

combativitate, și C. Dumitru (Progre
sul), alături de care merită felicitate 
„speranțele" D. Dulu, D. lonescu 
(Ploești), P. Ștefan (Dinamo Or. 
Stalin). M. Voinea (Brăila).

REZULTATELE TEHNICE : 1. GA
BRIEL MOICEANU (Dinamo) a 
parcurs 200 km. în 5h 13'50”. Media 
orară 38,235 km., 2. N. Vasilescu 
(Dinamo), 3. A. Șelaru (Dinamo), 4. 
L. Zanoni (Dinamo) toți același timp, 
5. V. Dobrescu (C.C.A.), 6. M. Voi
nea (Voința Brăila), 7. R. Klein 
(C.C.A.), 8. D. lonescu (Progr. Plo
ești) și plutonul în același timp: 
5h 13’55”.

In proba feminină (50 km.), Au
relia Drăghici (Dinamo) a fost prin
cipala animatoare a probei și ar fi 
meritat să obțină victoria, dar tînă- 
ra arădeancă Maria Kato (Voința) a 
știut să reziste 
namovistei, pe 
de puțin pe 
cucerind astfel
tiu de campioană pe 
lh 29’39”. Media orară 33,468 km. Pe 
locurile următoare, în ordine, la 5 
minute : Maria Csedo (Fl. r. Or. Sta
lin), Ștefania Neagu (Progr. F. B.) 
și Hermina 
Stalin).

impetuozității di- 
a depășit-o 

de sosire, 
rîvnitul ti- 

1957. Timp :

care 
linia 
mult

Herbert (Dinamo Or.

EMIL IENCEC

Campionatele republicane de tir 
încep azi la Tunari

în campionatele republicane indi- 
sportul’Ui, trăgătorii de categoria I 
tineri care au manifestat un real 
astăzi drumul poligonului Tunari 
de campioni puse în joc la toate

Azi dimineață se va da startul 
viduale de tir pe anul 1957. Maeștrii 
și cîțiva invitați din rîndurile acelor 
progres la ultimele concursuri, vor lua 
pentru a-și disputa cele 32 de titluri 
probe'e clasice de concurs.

In următoarele 7 zile, întrecerile de Ia poligonul Tunari vor începe 
la ora 9, desfășurîndu-se după urm ătorul program : 26 august: armă li
beră calibru mare 3x40; pistol liber 
(manșa I-a 100 talere); 27 august: 
juniori și junioare; talere manșa a 
englez seniori; talere manșa a IlI-a 
(manșa l-a); cerb 50 focuri simple;^ 
și junioare; 39 august: pistol viteză 
redus 3x40 seniori; cerb 25 focuri 
(skeet) manșa l-a; 31 august: armă 
talere aruncate din turn manșa a 
libru redus 60 focuri culcat seniori; 
mare (concurs republican).

(precizie); talere aru-cate din șanț 
meci englez (combinată)
Il-a 100 bucăți; 28 august:
100 bucăți; 29 august: pistol 
armă liberă calibru redus 3x40

(manșa a II-a); armă liberă 
duble; talere aruncate din
liberă calibru redus 3x40 senioare; 

II-a; 1 septembrie: armă liberă ca- 
armă militară 3x20; pistol calibru

senioare, 
meci 

viteză 
juniori 
calibru 

turn

Știința 
5>/?-2'/2.

Runda a V-a: Știința 
Progresul ~ 
București-Voința București 
Energia Bucuresti-Progresul 
5'/2—î'/j.

Oradea 6—2,
București- 

Dinamo 
5'/2-2</2, 

Cluj

Runda a Vl-a: Dinamo Bucureșt 
Progresul Cluj 6—2, Știința Buct 
rești-Voința București 6’/2—l’/2, Pr< 
greșul Oradea-EneTgia Ploești 5—!

După șase runde, clasamentul ave 
următoarea înfățișare : I. Științ 
București 27 p, 2. Energia Bucureș 
25‘/? p., 3. Dinamo București 24 p 
4. Progresul Oradea 22 p. (din 
meciuri), 5. Progresul Cluj 20 p., ( 
Energia Ploești 13l/2 P-> 7- Voinț 
București 12‘/? p.

Aseară s-a desfășurat ultima rund 
care a continuat pînă noaptea tîrzii 
La ora cînd închidem ediția, în m< 
ciul Energia București-Dinamo Buci 
rești scorul este de 1—1. (La prim 
masă se joacă partida Ciooîltea-Băl: 
nel). Studenții bucureșteni joacă în 
potriva Progresului Cluj, iar mecn 
Voința București-Energia Ploești ui 
mează să decidă ultima clasată.

V. Zbarcea corespondent

■Atlefii sovietici învingător 
la Londra ’

Kuznețov 82,89 in. la suliță; Kașkarov și Stepanov
2,11 la înălțime

Vineri și Srmbătă s-a desfășurat ia 
Londra, în fața tribunelor arhipline 1 
ale stadionului „White City", unul 
din cele mai importante evenimente 
atletice mondiale: meciul dintre e- 
chîpele Uniunii Sovietice și Marii 
Britanii. Așteptată cu un deosebit in
teres, întâlnirea a satisfăcut din toate 
punctele de vedere pe iubitorii atletis
mului, furnizînd întreceri deosebit de 
strînse și o serie de rezultate de ri
dicată valoare.

Scor final : U.R.S.S.—Marea Brita- 
nie 119—93 (ia bărbați): 73—40 (la 
femei).

Iată 
ordinea 
400 m. 
ciocan: 
m.; 1500 m. Wood (M. B.)' 3:44,6; 
triplu salt: Cen (U.R.S.S.) 
m.; 100 m.: Barteniev 
10,7 sec.; înălțime: Kașkarov și Ste
panov (U.R.S.S.) 2,11 nx; 
obst.: Rjîșcin (U.R.S.S.) 
400 m. plat: Higgins (M. 
5000 m.: Pirie (M.B.) 
4x100 m: (U.R.S.S. 41,0.

acum cîștigătorii probelor în 
desfășurării întrecerilor: 

g.: Farrel (M. B.) 51,1 sec.; 
Krivonosov (U.R.S.S.) 64,77

100 m. Krepkina (U.R.S.S.) 11,7 sec 
800 m. Leather (M.B.) 2:06,8; grei 
tate: Zîbina (U.R.S.S.) 16,12 m
lungime: Persinghetti (M.B.) 5,ț
m.; 4x100 m.: (U.R.S.S.) 45,6 sec.

ZIUA a ll-a: 800 m.: Rawso 
(M.B.) 1:48,8; 110 m. g.: Hildreat 
(M.B.) 14,4 sec.; 200 m.: Konovalo 
(U.R.S.S.) 21,4 sec.; suliță: Kuzw
țov (U.R.S.S.) 82,89 m.; lungime
Cen (U.R.S.S.) 7,48 m.; ------
Kuț (U.R.S.S.) 29; 13,2;
Loșcilov (U.R.S.S.) 16.82
jină: Bulatov (U.R.S.S.) 
FEMEI: 200 m.: Kobranova 
24.0 sec.; 80 m. g.;

10.000 m. 
gr»utat« 
m.; pri
4,20 n 

(U.R.S.S,
Eliseev 

(U.R.S.S.) 11,0; disc: Press (U.R.S.S. 
52,14 m.; înălțime: Bailed (U.R.S.S 
1,67 m.: 3 X 800: U.R.S.S. 6:34a

15,68
(U.R.S.S.)

3000 m.
8:46,4; 

B.) 47,3; 
13:56,8;

FEMEI :

Victorii remarcabile, la Timisoara 
și Cluj, ale baschetbaliștilor chinezi

TIMIȘOARA, 25 (prin telefon). — 
Cel de al treilea joc susținut în țara 
noastră de reprezentativa de baschet 
a Armatei de Eliberare a R.P. Chi
neze s-a soldat cu o nouă victorie 
categorică a oaspeților, care au în
trecut selecționata regiunii Timișoara 
cu 88—55 (50—28). (P. Arcan-cores
pondent)

★
GLUJ, 25 (prin tetelor»). — Din 

nou baschetbalișlii reprezentativei Ar
matei de eliberare a R.P. Chineze 
și-au dovedit măiestria întrecînd cu 
ușurință duminică dimineața în sala 
Ianoș Herbak, selecționata orașului 
Cluj. Cu toată dilerenfa de scor: 
95-61 (44-20), partida a plăcut, da
torită ritmului viu imprimat de spor
tivii chinezi, pătrunderilor lor rapide 
suib coș, contraatacurilor numeroase 
care au pus în dificultate apărarea 
neorganizată a gazdelor, de la care 
au corespuns : Sarossi, Tischler și 
Wilwert. Au arbitrat V. Bodoni și 
Wan-Cian-An. (Iancu liberiu — co
respondent).

CRAIOVA, 25 (prin telefon). — 
Primul meci din cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde echipa masculină 
de baschet Slavia — Sofia în țara 
noastră s-a desfășurat smibătă seara 
în nocturnă în fața unui public re
cord. Reprezentanții Energiei Craiova 
nu au putut da o replică suficientă 
valoroșilor jucători bulgari și au tre
buit să cedeze pînă la urmă cu sco
rul de 49-73 (15-41). Primele șapte 
minute, cît timp echipa cratoveană a 
aplicat apărarea în zonă, scorul a 
fost echilibrat. Apoi însă, treeîndu-se 
la apărarea „om la om“, oaspeții au 
hiat un serios avantaj, care nu a 
mai putut fi refăcut, deși eforturile 
localnicilor în cea de a doua parte 
a jocului au fost evidente. O impresie 
frumoasă au lăsat pivotul Svetkov, 
Asen Gjongjorov și Gheorghiev, rea
lizatorii principali ai învingătorilor. 
De la Energia Craiova au corespuns 
Mitelman, cu o bună precizie (22 p.), 
și George Popescu. Au arbitrat N. 
Stănescu și Dimiter Mitev. (I. Amă- 
rășteanu — corespondent).

I H A R OS
a reintrat victoria 
Ia campionatele de atletisi 
ale R. P- Ungare

La Budapesta, pe Nepstadion, s-t 
desfășurat campionatele de atletis 
ale R. P. Ungare. Cu acest prilej și 
făcut reintrarea fostul recordman 
lumii Sandor lharos, care a cîștig 
cursa de 5000 m. învingînd la ma 
luptă pe favorit» Kovacs și Szat 
Rezultatul lui lharos (14:05,0) es 
promițător, ținînd seama că ei 
află la primul concurs oficial din 
cest an. Dintre alte rezultate rents 
căm: 100 m. femei: Bata 11,9 se< 
100 ni. bărbați: Iakabfi 10,4 se< 
400 m.: Kovacs Istvan 47,3 se
200 m.: Goldovanyi 21,4; ciocani 
Csermak 61,61 m.; înălțime: Bo 
2,00 m.

Burevestnik Chișinăi» 
învingător la Sf. Gheorgh

SF. GHEORGHE 25 (prin telețot 
Cu prilejul inaugurării stadionului t 
localitate s-a disputat partida int 
națională dintre Burevestnik Chișîn 
și Flamura roșie. După un joc fi 
mos, dîrz, oaspeții au cîștigat cu 3- 
(0—0) prin punctele marcate de E 
nilov (min. 80), și Samohin (min. 
și 89) ; pentru gazde a înscris Bc 
(min. 70).


