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Sîmbătă dimineață a avut loc în 
Piața Stalin din Capitală tradiționala 
paradă militară și marea demonstrație 
a oamenilor muncii din întreprinderile 
și instituțiile din București cu ocazia 
zilei de 23 August — a 14-a aniver
sare a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

Ora 8,30 dimineață. Ghirlande de

Leontin Sălăjan, care, după ce pri
mește raportul comandantului parăzii, 
general-maior Marcu Stan, trece în re
vistă trupele aliniate pentru paradă, 
felicitînd pe militari cu prilejul sărbă
torii naționale — 23 August.

Tov. general-colonel Leontin Sălăjan 
însoțit de comandantul parăzii, gene- 
ralul-maior Marcu Stan, urcă apoi la

flori multicolore și verdeață, sute și tribună. Tov. Leontin Sălăjan ros.-
sutc de steaguri tricolore și roșii, care tește cuvîntul de salut și felicitare în
flutură în adierea ușoară a vîntului de. numele C.C. al P.M.R. și al guver- 
dimineață, dau un aspect sărbătoresc, nului R.P. Romîne. Piața vibrează de

Piața este dominată de tablourile uratele celor prezenți. Răsună acordu-

Coloana sportivilor din raionul 
un grup masiv de stegari.

Nicolas Bălcescti este deschisă de
(Foto: L MIHAICA)

marilor învățători ai proletariatului 
— Marx, Engels, Lenin. In dreptul 
statuiei lui 1. V. Stalin se află un 
panou pe care scrie : Sub steagul bi- 

itor al marxism-îeninismului, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, înainte spre victoria socialismului 
în scumpa noastră patrie I Deasupra 
tribunei centrale se află o mare stemă 
a R. P. Romîne. De o parte și de alta 

"a stemei sînt înscrise datele festive

rile Imnului de Stat al R.P. Romîne, 
In semn de salut pentru marea sărbă
toare națională a poporului nostru se 
trag 21 de salve de artilerie. Trompeții 
dau semnalul începerii parăzii militare.

Ga în fiecare an, parada militară 
este deschisă de ofițerii elevi ai Aca
demiei Militare. In frunte, comandan
tul, generalul-colonel Teclu Iacob, cu 
pieptul plin de decorații, acordate pen

tru faptele sale de vitejie în războiul 
antihitlerist, de guvernele Uniunii So
vietice, Romîniei, Ungariei și Ceho
slovaciei.

Ca o cascadă vie a tinereții trec prin 
fața tribunelor elevii școlilor militarec 
de ofițeri.

Trec rînd pe rînd vînătorii de mun
te și marinarii. Ei au venit de pe» 
piscurile pleșuve și de pe valurile în
spumate ale Mării Negre să raporteze 
în această zi că munții și apele patriei-' 
sînt păzite cu strășnicie de ostașii ar
matei noastre populare.

începe defilarea trupelor motorizate.
O altă armă motorizată, artileria 

antiaeriană trece prin piață. Deodată, 
deasupra apare aviația. Formații peste 
formații de cîte cinci, avioanele cu 
reacție trec cu o viteză amețitoare.

Nu știi cc să admiri mai întîi. Ce
rul brăzdat dc aceste păsări metalice 
argintii sau pămîntul pe care trec auto- 
șenile ce tractează mai departe tunuri 
antiaeriene de diferite calibre.

Privind această tehnică modernă cu 
care este dotată armata noastră ai 
sentimentul de "fermă încredere că 
munca pașnică și creatoare e păzită 
cu strășnicie de brațul înarmat al po
porului — Armata Populară. Sîntem o 
forță de neînvins în calea ațîțătorilor 
la război. Sîntem o armată a păoii, în 
Frontul Păcii, alături de glorioasa 
armată a Uniunii Sovietice, alături de 
armatele celorlalte țări socialiste.

Cu defilarea blindatelor, parada mi
litară în cinstea celei de-a 14-a ani
versări a eliberării noastre naționale, 
a luat sfîrșit.

Ea a demonstrat în această zi, în 
fața conducătorilor Partidului și Gu
vernului, în fața întregului popor, eă

(Continuare in pag. 2)

■Campionatele mondiale de fifrp

CONSTANTIN ANTONESCU CAMPION MONOM!
la m M ralliH maro M DiM

— Marin Ferecatu a cucerit titlul suprem: 
la combinată- juniori —

MOSCOVA, 24 (prin telefon). — 
Joi, vineri, sîmbătă și duminică par- 

-ticipanții la campionatele mondiale 
de tir și-au disputat întîietatea în 
probele de pistol calibru mare (60 
focuri), armă liberă calibru redus 3x30 

‘focuri femei și juniori, armă liberă 
calibru mare Ț300 m.), talere arun
cate din turn (skeet), armă-liberă ca
libru redus (meci englez) femei și 

‘juniori și pistol viteză manșa I.
TRĂGĂTORII ROMINI CONSTAN

TIN ANTONESCU SI MARIN FE
RECATU NE-AU ADUS IN ACESTE 
ZILE O MARE SATISFACȚIE, CUCE
RIND DOUA TITLURI MONDIALE 
ȘI MEDALIILE DE AUR LA ARMA 
LIBERĂ CALIBRU MARB POZIȚIA 

■PICIOARE SI ARMA LIBERA CA- 
■jLIBRU REDUS (MECI ENGLEZ) 
JUNIORI. De asemenea, la proba de 
-pistol calibru mare, echipa noastră 
’compusă din Jeglinski, Magyar, Mo- 
cuță și Klaus a realizat un nou re
cord R.P.R. totalizînd 2271 p, In to
tal, trăgătorii romîni au obținut de

G. ANTONESCU

la începutul campionatului și pină ‘ 
prezent, două medalii de aur, șase < 
argint și șase de bronz. Campioni 
mondial O. Antonescu și-a închin, 
frumoasa lui performanță mărci să 

(Continuare In pag. 4)

Noi succese ale canotajului academic feminin

Echipele R. P. Romîne pe locul I 
la 4 + 1 rame și dubiu 

în campionatele europene de la Pozna
POZNAN 24 (prin telefon). — Cano

toarele noastre au concurat azi, în 
cadrul finalelor campionatului euro
pean de canotaj academic, cu același 
frumos succes cu care ne-au obișnuit 
în ultimii ani. Ele s-au impus din 
nou printre cele mai bune din Europa 
și din lume (se știe că la canotaj aca
demic campionatul european contează 
și drept campionat mondial), reu
șind ca — într-o întrecere deosebit de 
dificilă prin numărul de țări concu
rente și valoarea echipajelor întîlnite — 
să se claseze pe locul II în două pro
be (4 + 1 rame și dublu) cucerind 
astfel medaliile de argint și pe locul 
III în proba de 8-f-l. loc pentru care 
le-au revenit medaliile de bronz. In 
urma acestor rezultate, Romînia s-a

clasat pe locul II în clasamentul ale 
tuit pe baza numărului de medal 
Primul loc a revenit — ca totdeaui 
în campionatele europene feminine • 
reprezentativei U.R.S.S. (25, medalii 
urmată de Romînia 19 medalii, Gc 
mania 18 medalii, Ungaria 14 medal 
Cehoslovacia 3 medalii, Austria 1 ir 
dalie. Pentru frumoasa lor comportai 
canotoarele ndastre merită toate Ia 
dele.

In general, întrecerile au fost don 
nate de vîslașele sovietice, care s-; 
clasat pe locul I în patrn din cc 
cinci probe ale campionatelor.

Iată acum amănunte asupra deși 
șurării probelor:

(Continuare în pag. 4}

ț IOLANDA BALAȘ
campioană europeană 

la săritura în înălțime, eu 1,77 m 
(Citiți în pagina a IV-țj ultimele rezultate de la campio

natele de atletism de la Stockholm),

1944—1958, însoțite de urarea „Tră
iască 23 August, ziua eliberării Ro
mîniei".

In tribune se află membri ai C.C. 
al P.M.R., membri ai guvernului R.P. 
Romîne, ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, conducători ai organizații
lor obștești, oameni de știință, artă și 
literatură, generali și oiițeri superiori 
ai Forțelor noastre Armate, generali 
de rezervă, foști comandanți de mari 
unități în războiul antifascist, șefi ai 
cultelor, numeroși fruntași In muncă 
din întreprinderile și instituțiile Capi
talei, ziariști romîni șl străini. In tri
bune se găsesc de' asemenea numeroși 
oaspeți de peste hotare.

Sosirea conducătorilor partidului ți 
guvernului este întîmoinată cu puter 
nice aplauze și aclamații. In tribuna 
oficială iau Joq tovarășii: Gh. Gheor- 

ghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe A- 
postol, general de armată Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Nicolae Ccaușescu, 
general-colonel Alexandru Drăghiți, 
Alexandru Moghioroș, Constantin Pîr- 
vulescu, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, Ion Gheorghe Maurer, 
Janos Fazekas, Vladimir Gheorghiu, 
Alexandru Bîrlădeanu, Atanase Joja, 
Florian Dănălache.

Un sunet prelung de trompetă, apoi 
fanfara intonează „Onorul la general". 
Intr-o mașină militară deschisă soseș
te la paradă ministrul Forțelor Ar- 
tpale ale R.P. Romîne, general-colonel

Finalele Spartachiadei de vară s-an încheiat 
sub seninul progresului evident al aceste 

tradiționale competiții de mase
...Pe stadionul Tineretului, cei 994 care ridioaseră drapelul pe catarg, 

de tineri și tinere ■— pârtieipanti la acum îl coboară. Cei 994 de tineri fi 
finalele celei de a III-a ediții a Spar- tinere părăsesc stadionul in aplauzele 
tachiadei de vară, aliniați in mijlocul 
terenului iși iau rămas bun de la mii
le de spectatori care i-au 'încurajat și 
aplaudat in timpul celor patru zile de 
pasionante întreceri. In cuvîntarea sa, 
tovarășul Ion Siniion, vicepreședintele 
Comitetului de organizare al Uniunii 
de cultură fizică și sport și vicepreșe
dinte al Comisiei centrale de organiza
re a celei de a III-a ediții a Sparia- 
chiadei de vară, a subliniat acest lu
cru, scoțind în evidență valoarea mul
tora din rezultatele realizate cu acest 
prilej. Și astfel de rezultate bune sini 
proba evidentă a dezvoltării sportului 
de mase din țara noastră, a bunei pre
gătiri a concurenților, a dirzeniei șl
ambiției cu care ei au luptat pentru 
victorie.

Apoi, cind seara iși cobortse um
brele pe stadion, întrecerile finale ale 
celei de a III-a ediții a Spartachiadei 
de vară a tineretului au fost decla
rate închise. Acordurile Imnului de 

'■ Stat al țării noastre se înalță peste 
\ liniștea stadionului. Uteiniștii Marga- 
* Sommer și aței^ț

Oină, frumosul ripstni sport național, Jt 'cunoscut un apreciabil 
succes în cadrul finalelor Spartachiadei de vară, locurile de oină, dina
mice și spectaculoase, au atras un mare număr de spectatori care an. 
urmărit cu interes evoluția celor 16, echipe pdrticipante.

celor prezenți. Peste citeau zile vor N despre frumoasele întreceri sportiv 
la locurile lor de muncă dttcînd, de la care au participat... 
aci, din Capitală, minunate amintiri *

Ultimele zile de concurs ale etaj 
finale a celei do a III-a ediții a Sp; 
tachiădef de vară au confirmat < 
plin părerile făcute atunci cînd s- 
disputat primele întreceri: ediția 
anul acesta s-a desfășurat la un nh 
superior celorlalți ani. Și, încerci 
acum să facem un scurt comentai 
tehnic, ne găsim în fața unei difiC' 
tăți pe care cei ce au asistat la înl 
nirile de pe stadionul Tineretului s 
de la bazinul Dante Gherman o v 
înțelege. Mai precis, este vorba 
îaptul că nu știm cu care sport să î 
cepeirt. în toatei disciplinele sporii' 
programate la această etapă fin.' 
luptă care s-a dat pentru victorie 
valoarea tehnică ridicată arătată 
participant tac ca alegerea noastră 
fie grea.

Să începem totuși cu atletism 
Vom' remarca nu numai rezultatele i 
vingătorilor ci și pe cele ale corn 
renților clasați, p» locurile următor 
Spre exemplu ne bucură faptul că 
nărui Ion Paica 'din reg. Timișoara 
ocupat primtd foc în proba de săriți:



Parada militară și 
cu prilejul celei

{Urmare din pag. 1)

mata noastră Populară e permanent 
ază la postul de onoare ce i s-a în- 
■dințat, de apărătoare neînfricată a 
:eririlor poporului nostru muncitor. 
Peste piață se revarsă primele a- 
•duri ale cunoscutului inarș al pîr- 
înilor; imense valuri albastre inun- 
piața. Ca în fiecare an, trec prin 

a tribunelor, salutate cu urale entu- 
ste, batalioanele gărzilor nwici- 
ești înarmate.

ntr-o atmosferă de nestăvilit entu- 
ism intră apoi în piață reprezentan- 
oamenilor muncii din Capitală. In 
nte pășesc stegarii. Grupuri de 
uncitori alcătuiesc cu litere uriașe 
a istorică a eliberării patriei țioas- 

O minunată demonstrație a tinereții
Dinspre Statuia Aviatorilor, undu- pășesc
1 în adierea ușoară a vintului, o lor cu 
re de steaguri deschide defilarea tiștilor
jrtivilor Capitalei. Peste Piața 
alin se înalță acordurile cunoscutului 
rș sportiv al lui Dunaevski. Privi- 

> tuturor se îndreaptă către coloa- 
multicoloră. Trec sportivii din cel 

ii mare oraș al țării, tineri cu tru- 
rile călite în iureșul întrecerilor 
irtive, cu pasul ferm și cadențat, 

chipuri luminate de bucuria vieții
i. La marea sărbătoare, sportivii 
ipitalei raportează partidului des- 
■ noi biruinți ale mișcării noastre 
>rt ve, despre victoriile de presti- 
i repurtate de curînd și închinate 
i toată inima zilei de 23 August.

stadionul olimpic din Stockholm, 
arida Balaș a adăugat recordului 
■ndial și titlul de campioană ettro- 
înă. La Praga, pe apele Vltavei, 
loiștii Simian Ismailciuc și Dumi- 
i Alexe au adus în dar patriei ti- 
I de campioni ai lumii. La Moș
ia, în întrecerea celor mai buni 
gători, C. Antonescu a obținut ti- 
I de campion mondial. Cu puțin 
ip în urmă, la Bratislava, parașu
ta Elena Băcăoanu a devenit și ca 
npioana lumii. In aplauzele care 
tină se simte admirația tuturor 
itrir minunății sportivi de tip nou, 
scuți și educați de partid în anii 
jimului democrat-popular, sportivi 
e prin înflăcăratul lor patriotism, 
n dîrzenia cti care luptă pe stadioa- 
e hunii, fac să crească tot mai 
!t gloria sportivă a patriei. 
Jefilarea sportivilor este deschisă 
coloana raionului U.C.F.S. Grivița 

jie. Trec sportivii clubului Rapid, 
b al muncitorilor din Căile Ferate

Telecomunicații, ai colectivelor 
vița roșie, Laminorul, Filatura 
:ia. Tableta, Textila Grivița. Sînt 
itre ei sportivi de frunte ai țării 

oficianta P.T.T., Ioana Luță, ma- 
ră a sportului, triplă campioană 
canică de atletism, maistrul în 
comunicații Gh. Stânei, atlet, su
ni bine cunoscut Nicolae Milea, 
bist fruntaș, tehnicianul Dumitru 
cri. profesorul de educație fizică 
. Dungu, funcționarul Ilie Greavu 
tîmplarul 1. Neamțu, fotbaliști în 
ipa clubului Rapid, turnătorul 
'net Antonescu, jucător de popice 
ntaș și alții. In fața tribunei ofi- 
le, la 
eriști 
rcițiu, 
lialele 
’ășesc

un răpăit 
execută 

înscriind 
Republicii 
acum

un 
lor

de tobe, sportivii 
cu măiestrie 
cu trupurile 
Populare Romîne. 

prin fața tribunelor 
irtivii raionului V. I. Lenin. Coloa- 
numără peste 600 tineri și tinere, 

irtivi consacrați alături de tineri 
epători. In urma grupului de ste- 
I, trec într-o perfectă aliniere 
irtivii colectivelor Vestitorul,
I.A.R.,  Vulcan, Tricotajul Roșu, 
IR., Victoria Socialistă, Aurora, 
presionează prin ținuta lor sporti- 

cliibiilui Progresul. In rîndurile 
se află maeștri ai sportului ca 

iria Vicol, N. Gurău, campioni ai 
il și sportivi fruntași.
Jrmează coloana Asociației Volun-- 
e pentru Sprijinirea Apărării Pa
li. In frunte, grupul de stegari în 
forme albastre. Flutură în bătaia 
tultii steagurile aeroclubului cen? 
I: vin aeromodeliștii I In urma Ipr^

demonstrația oamenilor 
de a 14-a aniversări
tre de sub jugul fascist: 23 Aițgnst. 
Manifestanții poartă portretele lui 
Marx, Engels, Lenin și portretul lui 
I. V. Stalin, portretele membrilor Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., ale 
lui N. S. Hrușciov. In primele rînduri 
ale manifestanților sînt duse portretele 
lui Marx, Engels, Lenin.

Despre hotărîrea lor de a înfăptui 
politica partidului și guvernului 
de construire a socialismului, vor
bește șirul lung de succese 
obținute în cinstea sărbătorii na
ționale, succese înscrise pe zeci de 
grafice și pancarte, sau înfățișate prin 
care alegorice și machete, care dau o 
imagine sugestivă a creșterii indus
triei noastre socialiste. Marea piață 
pare acum un mozaic de culori. Râ-

piloții planoarelor și avioane- 
motor. In rîndurile parașu- 
sînt sportivi care au obținut 

în ultimul timp performanțe stră
lucite: campioana mondială Elena
Băcăoanu, Elisabeta Popescu, cla
sată pe locul II în proba de salt 
de la 1.000 metri din cadrul campio
natului mondial, Elisabeta Kiss, Gh. 
Iancu, Ion, Negroiu și strungarul Ion 
Roșu, de la atelierele „9 Mai", care 

In fata tribunelor, tineri și ttnere încing voioși o horă
(Foto: TH. ROIBLJ)

în cinstea zilei de 23 August a reușit 
un rezultat mai bun decît recordul 
mondial în proba de 1000 m cu des
chiderea întîrziată a parașutei și ate
rizare la punct fix. Iată carul alegoric 
a! radioclubului oraș București, ie- 
prezentînd o stație de emisie și un 
glob în jurul căruia se învîrtcște ma
cheta sputnikului. Trec apoi sportivii 
clubului de tir A.V.S.A.P. în frunte 
cu maeștrii sportului S. Tibac.ii și 
Elena Seimeanu. Urmează un car a- 
legoric, reprezentînd diferitele activi
tăți din cadrul sporturilor nautice. 
Grupul de marinari sportivi încheie 
frumoasa coloană a A.V.S.A.P.-ului.

In pas cadențat, pătrund acum în 
Piața Stalin finaliștii marii competiții 
de masă a tineretului: Spartachiada 
de vară. Sînt tineri veniți d.in toate 
colțurile țării. Peste 1000 sportivi care 
s-au dovedit cei mai. buni dintre su
tele de mii de participant!'.

Un mare grup de stegari vestește 
intrarea în piață a sportivilor din ra
ionul Stalin. Zeci de fete flutură e- 
șarfe multicolore. Din coloană se re
marcă grupul masiv al sportivilor clu
bului școlar „Iureșul* 1 2'. Minunate sînt 
condițiile create de regimul nostru 
pentru cei mai tineri sportivi ai pa
triei I Și, ca un prinos de recunoștin
ță față de cel mai iubit părinte, tine
rii din școlile bucureștene înscriu 
peste cîteva clipe cu trupurile lor ini
țialele Partidului Muncitoresc Rotnîn.

ATLETISM: 1. Oraș București 225 
pct., 2. Reg. Cluj 178 p., 3. Reg. 
București 139,5 p., 4. Reg. Timișoara 
138,5 p., 5. Reg. Stalin 124 p,

CICLISM: 1. Reg. București 8 p.,
2. Reg. Stalin 16 p., 3. Oraș Bucu
rești 19 p., 4. Reg. Cluj 23 p., 5. 
Reg. Iași 24 p.
CURSA’ CU OBSTACOLE G.M.A.:
1. Oraș București 42 p., 2. Reg. Ba
cău 32 p., 3. Reg. București 32 p.,
4. Reg. Cluj 27 p., 5. Reg. Pitești 
22 p.

HANDBAL: 1. Oraș București 4 P-,
2. Reg. Timișoara 9 p., 3. Reg. Sta
lin 18 p., 4—5. Reg. Oradea 19 p., 
4—5. Reg. Baia Mare 19 p.

NATAȚIE: 1. Oraș București 9 p.,

Aplauze îndelungate întîmpină in
trarea în piață a vînătorilor și pes
carilor sportivi. Ele continuă cîteva 
clipe mai tîrziu, cînd își fac apariția 
și sportivii raionului Nicolae Bălces- 
cu. Recunoaștem în mijlocul lor pe 
tinerii sportivi ăi întreprinderilor Tu
dor Vladimirescu, Kirov, combinatul 
de cauciuc’ Jilava,- Monetafia, Fa
brica de timbre, complexul. C.F.R. Fi
laret ...

muncii din Capitală 
a eliberării Patriei

sună nesfîrșite urale, se scandează lo 
zinci care slăvesc ziua eliberării țării 
noastre de sub jugul fascist. Prin for
me variate reprezentanții oamenilor 
muncii redau simbolic semnificația a- 
dîncă a evenimentelor istorice revolu
ționare de la 23 August 19.44; pe mai 
multe care alegorice, umăr la umăr, 
membri ai gărzilor muncitorești înar
mate și militari ai, armatei romîne e- 
■vocă episoade de* neuitat petrecute în 
urmă cu 14 ani cînd, în condițiile îna
intării victorioase a armatelor sovieti
ce, au participat sub conducerea parti
dului la nimicirea hoardelor hitleriste. 
In spatele acestui tablou viu se văd 
uzine și fabrici renăscute din ruine 
sau construite în întregime în anii 
puterii populare.

Sportivii raionului Nicolae Bălcescu 
sînt urmați de cei 'ai raionului 1 Mai. 
Ca în fiecare an, se disting prin per
fecta aliniere și impecabila execuție 
a exercițiilor sportivii dinamoviști. In 
rmdurile lor se află nenutnărați cam
pioni și recordmani ai țării, maeștri 
ai sportului și sportivi fruntași: boxe
rii Ilie Dragnea, C. Dumitrescu, D 
Gheorghiu, E. Fiiresz, luptătorii Fr. 
Horvath, M. Belușica, atleții Dumitru

Zamfir, V. Weiss, D. Birdău, baschet
balistul Emil Răducanu, rugbiștii Ilie 
Ion, St. Ghiondea, trăgătorul V. Pan- 
țuru și alții. Impresionează în mod 
deosebit carul a'egoric al sportivilor 
dinamoviști, simbolizînd măiestria 
sportivă. Iar ropote entuziaste de a- 
plauze răsplătesc exercițiul prezentat: 
în mijlociii pieții, sportivii de la Di
namo au înscris o stea roșie în cen
trul căreia se află o mare piramidă 
dominată de un glob seînteietor.

Au pătruns- în Piața Stalin sportivii 
raionului 23 August. Iată în rîndurile 
lor pe veteranul afleților noștri, ma
estrul emerit al sportului Dinu Cris- 
tea, muncitor la uzinele Republica, 
controlorul tehnic Dumitru Rizea, 
campion de box al țării, mecanicii 
Venera Vasilescu șj C. Radovici,
campioni de motociclism, inginerul 
Victor Geles. campion de iahting, ing. 
Lia Manoliti, atletă, maistrul șef 
Toma Moldoveana rugbist, și alții.

Peste 900 sportivi din raionul T. 
Vladimirescu au participat la marea
demonstrație. Sînt printre ei maeștri 
ai sportului ca N. Naumescu, P. 
Pesch, Viorica Antonescu, nenumărați 
sportivi din colectivele Timpuri Noi, 
Bumbacul, I.O.R., Metalo-sport, S.R.C., 
Flacăra Roșie, Voința.

Minunata demonstrație de forță,
tinerețe și sănătate este încheiată de 
sportivii raionului Gh. Gheorghiu-Dej. 
Trec în rînduri strînse sportivi de la 
Semănătoarea, fabrica Gh. Gheorghiu- 
Dej, atelierele 9 Mai, Bere Grivița, 
Fabrica de țigarete, Klement Got
twald, I.C.A.B. Trec, de asemenea, 
sportivi ai C.C.A. care prezintă un 
car alegoric împodobit cu trofeele cu
cerite de sportivii militari. In mijlo
cul pieții, ei execută apoi un reușit 
exercițiu, înscriind cu trupurile lor
cuvîntul scump milioanelor de oameni 
cinstiți de pe întreg globul: PAGE]

A început campionatul categoriei B la fotbal
SERIA I

C.F.R. ARAD — MINERUL LUPEN1 
4—1 (2—0)

înaintarea ceferiștilor a combinat, 
frumos în cîmp și, ceea ce este mai 
important, a tras’ mult și cu precizie 
la poartă. Cele cinci goluri ale me
ciului se datoresc lui: Varga fmin. 
25), Negru 11 (min. 37, 72 și 75) — 
pentru C.’F.R. — și Szoke (min. 48) 
pentru Minerul. (St. Weinberger, 
coresp.).
C.S.M. REȘIȚA — C. S. ORADEA 

1—0 (0—0)
Peste 5.000 de spectatori au asistat 

la un meci vin disputat dar în- care 
ambele înaintări au fost ineficace. 
Unicul gol al meciului a fost în
scris în min. 46 dintr-o lovitură de 
la 11 m. transformată de Nicolin.

MINERUL BAIA MARE —
I C. S. TG. MUREȘ 2—2 (1 — 1)

Mureșenii au condus cu 1—0 din 
mm. 10 prin golul marcat de Torok, 
25 minute mai tîrziu Dorzsanski ega
lează, pentru ca în min. 49 tabela 
de marcaj să indice 2—1 pentru Mi
nerul prin punctul marcat dintr-o lo- 

J vitură litieră de Sulvok. Și atunci 
cind nimeni nu se mai aștepta (min. 
85) Schlessinger (Minerul) înscrie în 
proprie poartă : 2—2.
TRACTORUL ORAȘUL STALIN — 

A.M.E.F.A. ARAD 3—0 (1—0)
Tractorul a jucat frumos și a obți

nut o victorie categorică, meritată. 
Arădanii au prezentat o echipă ne
pregătita,'în care înaintarea a acțio
nat slab, iar apărarea a jucat la în- 
tîmplare. Golurile au fost marcate de 
Zăinescu (min. 12), Ursii (min. 57 
din 11 m) și Comșa (min. 70). In 
min. 86 .Ierger (A.M.E.F.A.) a ratat o 
lovitură de la 11 m. (Toma Lowy — 
coresp.).
INDUSTRIA STRMEI C. TURZII —

C.F.R. TIMIȘOARA 1—0 (0—0)
Localnicii au jucat tot meciul în 

zece oameni (în min. 1 Nedelctt s-a 
accidentat și n-a mai reintrat). Ei au 
prestat totuși un joc legat, frumos. A 
marcat Adam (min. 53). Petre To- 
nea, coresp.).

CORVINUL HUNEDOARA —
GAZ METAN MEDIAȘ 1—0 (1—0)

Hunedorenii — deși au avut în e- 
chipă șapte jucători nerestabiliți — 
au fost mai periculoși la poartă. 
Oaspeții au jucai frumos în cîmp, dar 
au fost total ineficaci la poartă. Go
lul victoriei a fost înscris de Zapis 
(min. 6). (M. Curcubătă — coresp.). 
ȘTIINȚA CRAIOVA — C. S. SIBIU 
0—3, echipa studențească fiind sus
pendată.

ETAPA VIITOARE: A.M.E.F.A. A- 
rad — Știința Craiova, C. S. Tg. 
Mureș — Industria Sîrmei Cîmpia Tur- 
zii. Gaz Metan Mediaș — C.F.R. A- 
rad, Minerul Lupeni — C.S.M. Re
șița, C. S. Sibiu — Minerul Baia 
Mare, C.F.R. Timișoara — Corvinul 
Hunedoara, C. S. Oradea — Tracto
rul Orașul Stalin.

SERIA a ll-a
DINAMO OBOR — ȘTI1NTA IAȘI 

3—2 (2—0)
Jocul a fost de slabă factură teh

nică, influențat în bună măsură și

Finalele Spartachiadei de vară
(Urmare din pag. 1)

în înălțiiiîe juniori eu rezultatul de 
1.81 ni., dar demn de subliniat ni se 
pare și faptul că pe locurile urmă
toare s-au clasat V. Paltineaiîu (oraș 
București) și Gh. Bay (reg. Baia 
Mare) cu rezultate meritorii: 1,70 m. 
Același lucru se poate spune despre 
probele de viteză în general și despre 
proba de săritură în lungime senioa
re, unde câștigătoarea Jana Iaworschi 
(oraș București) a înregistrat un re
zultat superior (5,02 m.), dar unde 
și sportiva clasată pe locul secund: 
Maria Budan (reg. Galați) a realizat 
un remarcabil 4,87 m.

La natație juniorii au întrecut pe... 
seniori. Nu trebuie să vă mire acest 

Clasamente pe regiuni

de căldura caniculară. Echipele au 
dovedit lipsuri destul de mari în 
special în ceea ce privește pregătirea 
tehnică. Ieșenii au jucat mai bipp 
doar spre sfîrșitul meciului cînd au .și 
marcat cele două goluri. Au înscriș • 
Gref (min. 11), Sitaru (min. 34) și 
Petica (min. 46) pentru Dinamo, Că
runții (min. 55) și Lucaci (min. 78) 
pentru Știința. (M. T.).

METALUL M.I.G BUC. —
DINAMO BIRLAD 4—1 (1—0) «

Din min. 28 cînd au marcat primul 
gol prin Marcoci, metalurgiștii — j 
mai bine pregătiți — și-au impus su- s 
perioritatea. In repriza secundă dina- ( 
moviștii sînt dezavantajați numericește 
(Ștefănescu s-a accidentat în prima 
repriză și a părăsit definitiv terenul, 
iar după pauză antrenorul G. Tcodo- 
resett l-a scos dă pe teren pe 
Constantinescu pentru joc brutal și 
atitudine necuviincioasă). Bucure.ștcnii 
pun stăpînire pe joc și își măresc - 
avantajul la 4—0 prin punctele în
scrise de Marcoci în min. 50, Buzatu 
min. 60 și Dan min. 64. Pantici (min. 
80) a înscris pentru oaspeți. Dina- 
movistul Tilvescu a ratat în min. 70 
o lovitură de la 11 m. (Tr. I.)

PROGRESUL SUCEAVA -
RAPID II BUCUREȘTI 0—1 (0—1)

Oaspeții au cîștigat pe merit. Jocul 
lor tehnic și în viteză a derutat ade
seori apărarea localnicilor. Unicul 
punct al partidei a fost înscris de 
Mihai în min. 10. (D. Nicoriuc — 
coresp.).

FLACĂRA MORENI — 
DINAMO GALAȚI 2—0 (2—0)

Spre bucuria celor peste 3.500 de 
spectatori, deschiderea sezonului fot
balistic în orașul Moreni a coincis cu 
o frumoasă victorie a echipei locale. 
Punctele au fost înscrise de Ștefă
nescu (min. 9) și Brîndușescu (min. 
40). (P. Andrei — coresp.).

C.F.R. IAȘI —
PRAHOVA PLOEȘTI 3—1 (1-0)
Joc spectaculos, aplaudat de cei 

peste 8.000 spectatori. Golurile au fost 
marcate de Baban (min. 42 din 11 
m.), Bărboșii (min. 48), Dram (min. 
63.) pentru C.F.R. și Stanoilovici I 
(min. 74) pentru Prahova. (P. Co- 
drea — coresp.).

UNIREA FOCSANI —
POIANA CÎMPINA’ 2—2 (2—1)
Joc de factură tehnică slabă. Au 

înscris Pasan (min. 14). Cioboată 
(min. 18) de la Umrea și Bontaș 
(min. 17 și. 70) de la Poiana. (H. 
Cohn — coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — 
FORESTA FĂLTICENI 2—0 (0—0)

Mai bine pregătiți din punct de 
vedere tehnic și fizic, localnicii au 
obținut o frumoasă victorie prin golu
rile marcate de Firică (min. 68) și 
Zeană (min. 87). (O. Berbecaru — 
coresp.).

ETAPA VIITOARE: Dinamo Ga
lați — Gloria Bistrița, Rapid II Bucu
rești — Unirea Focșani, Dinamo Bîr- 
lad — Dinamo Obor, Prahova Ploe.ști
— Flacăra Moreni, Foresta Fălticem
— Progresul Suceava, Știința Iași 
Metalul M.I.G. Buc., Poiana Cîmpina
— C.F.R. Iași.

lucru, pentru că urmărind întrecerile 
finale am constatat cu bucurie două 
lucruri importante: a) învingătorul 
de la categoria juniori (Ion Szala — 
reg. Oradea) a obținut același timp 
cu cîștigătorul de la categoria seniori 
(Ion Alexandrescu — oraș București); 
b) în finală Ia juniori 5 concurenți 
au înotat 100 m. liber sub 1:10,0 în 
timp ce în finala seniorilor numai pri
mul și ai doilea clasat au reușit a- 
cest lucru. Faptul este concludent I

Din păcate însă nu peste tot junio
rii sau junioarele s-au evidențiat în a- 
ceeași măsură. Turneele de volei și 
handbal, au rămas datoare în această 
privință. Dar, mai amănunțit despre 
toate aceste lucruri în numerele noastre 
viitoare.

2. Reg. Timișoara 12 p., 3. Reg. 
Cluj 15 p., 4. Reg. Oradea 18 p„ S 
Reg. PIoești 23 p.

OINĂ (Clasament final)
1. Reg. București 5 5 0 0 55-15 10
2. Reg Baia Mare 5 3 1 1 40-32 7
3. Reg. Bacău 5 3 0 2 30-26 6
4. Reg. PIoești 5 1 1 3 29-32 4
5. Reg. Suceava 5 1 0 4 24-36 2
6. Reg. Hunedoara 5 0 0 5 21-51 0

VOLEI: 1. Oraș București 4 P-, 2-
Reg. Galați 18 p., 3—4. Reg. Tim>-i 
șoara 19 p., 3—4. Reg. Craiova 19 
p., 5. Reg. Cluj 20 p.

TRTNTA: 1. Reg. Galați 72 p., 2. 
Reg. Timișoara 70 p., 3. Reg. PIo
ești 68 p., 4. Reg. Cluj 66 p., 5. 
Reg. Stalin 64 p.



Primul r în categoria Dinamo București
A iilceput campionatul categoriei 

I la fotbal. Prima etapă a înscris în 
;toria acestei noi ediții, primele vic
arii, primele meciuri nule și primele 
isucceșe, aducind — bineînțeles — și 
rimele satisfacții și amărăciuni Bu- 
ijria a fost în tabăra dinamoviștilor 
învingători și la București și la 
'onstanța), buna dispoziție a domnit 
i Giulești, iar la Ploești prima vic- 
->rie a stirnit obișnuitul entuziasm, 
'rogreșul și Știința Cluj au fost la 
n pas de cele... două puncte, dar 
i punctul cîștigat nu le-a displăcut, 
iui ales că l-au smuls unor echipe 
ivorite. Deci și aici satisfacție. Nici 
rădenii nu sint nemulțumiți — față 
e echipa pe care au aliniat-o — cu 
secul ia limită de la București. In 
chimb, Steagul roșu, Jiul și Farul 
u toate motivele să fie dezamăgite, 
pcră însă, in comportări șt rezultate 
iitoare mai bune. Piuă atunci să 
însemnăm că jocurile au fost ca la 
iceput de sezon: modeste, cu lipsuri 
■lidente în pregătire, ceea ce. poate, 
i parte s-ar explica și prin formațiile 
liniate, dar In care au apărut citeva 
'.emerite tinere valoroase.

■<
*

Pentru prima săptămină, clasumen- 
il arată astfel:

1. Dinamo București
Petrolul

I 1 0 0 6:0 2
1 1 0 0 3:0 2

i. Dinamo Bacău 1 1 0 0 2:0 2
i. Rapid 1 1 0 0 2:1 2

-8. C.C.A. 1 0 1 0 1:1 1
i--8. Știința Tim. 1 0 1 0 1:1 1

-8. Progresul 1 0 1 0 1:1 1
5--8. Stiinta Cluj 1 0 1 0 1:1 1
3 U.T.A. 1 0 0 1 1:2 0
1. Farul 1 0 0 1 0:2 0
1. Jiul 1 0 0 1 0:3 0

Șteagul roșu 1 0 0 1 0:6 0

¥
Și acum, etapa de dumiirca viitoare: 

.C.A. — Știința Timișoara, Progre- 
d — Știința Cluj, Jiul — Dinamo 
'•ucurești, Steagul roșu Orașul StaHn 
- Rapid, Dinamo Bacău — Petrolul, 
.T.A. — Farul.

-arul Constanța Dinamo Bacău 0-2 (0-1)
CONSTANȚA 24 (prin telefon). — 

ibitorii de fotbal din localitate care 
i umplut piuă la refuz tribunele 
adionului „1 Alai", au suferit astăzi 
mare decepție. Meciul de reintrare 

prima categorie al „Farului" a 
iincis cu un eșec in fața dinamoviș- 
lor din Bacău: O—2 (O—1). in 
>f.da faptului că a dominat in îna
intea timpului (raport de cornere: 

urmare a comportării si- 
i, . apărării și a jocului construe- 
> des, ușurat de mijlocași, formația 
cala a ratat victoria din cauza ine- 
mcității exasperante a cvintetului 
ensiv, care a făcut greșeli de tot 
Iul: a tras imprecis la poartă, s-a 
izat pe un joc individualist sau a 
zut in extremă, abuzind de pase 
fața porții, ca și cind j-ar fi fost 

urnă să șuteze. Intr-un cuvint, a 
,cat destinat și static. In plus, inain- 
rea Farului n-a știut să fructifice 
aziile clare de gol pe care le-a 
mt. Astfel, in mm. 20 Zinculescu 
ige în portar din imediata lui apro- 
ere. In min. 32, Lupan, în fața por- 

goale, trimite mingea afară / In 
in. 75 balonul se plimbă la un 
etru de poarta adversă, prin fața 
i Manole și Ispas, fără nici un 
zultat. In sfîrșit, in min. 80 din 
•u Lupan, numai cu Bucur în față, 
tează peste bară.

liiiița Timișoara—Progresul București 1-1 (0-1)
TIMIȘOARA 24 (prin telefon). In 
(a a peste 9.000 spectatori s-a des- 
șurat astăzi pe stadionul „23 August" 
tîlnirea de fotbal dintre formațiile 
lința Timișoara și Progresul Bucu- 
?ti. La fluierul arbitrului Adalbert 
irga (Cluj) au început jocul urmă- 
îrele formații:
ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Enăcheseu 
' FILIP, CODREANU, Florescu — 
jjereanu, Tănase — Mițaru, Căda- 
i, LERETER, Mazăre, Boros.
PROGRESUL BUCUREȘTI: BIR- 
\SU — DOBRESCU, Caricaș, Soa- 

— Cojocaru, ȘTIRBEI — Oaidă, 
ocea, Banciu, Smărăndescu, Dinu- 
icu.
Scorul final, 1—1 (0—I), oglindeș- 
fidel raportul de forțe care a exis- 

t pe teren. De altfel, nici una din e- 
ipe n-a meritat să cîștige, deoarece 
i jucat fără orizont, ș-a tras puțin

.Koszegy (Dinamo) ratează din nou o ocazie. Ghiță (Steagul roșu) 
a ieșit la timp și a respins șutul dinamovistului. (Foto: TH. ROIBU)

Dinamo București a obținut o neta victorie 
cu 6-0 (2-0) asupra Steagului roșu

Intrarea echipelor Dinamo Bucu 
rești și Steagul roșu Orașul Stalin 
a stirnit comentariile s ectatorilor, 
care văzînd formațiile aliniate și 
comparîndu-le, dădeau mai puține 
șanse dinamoviștilor. Și dacă totuși 
susținătorii dinamoviștilor mai spe
rau în victorie, în nici un caz ei nu 
se așteptau la un succes la scorul de 
6-0 ’ (2—0) 1

începutul meciului părea să con
firme impresia tribunelor. Oaspeții 
sînt cei care domină. Deși atacul di- 
namovist este mai legat, totuși ac
țiunile oaspeților sînt mai periculoase, 
mai ales cînd se desfășoară pe aripa 
dreaptă, unde Hașoti trece cu regu
laritate de Szoko. La un astfel de 
atac (min. 11), Hașoti pătrunde în 
careu și trage puternic. Cozma apără 
din nou cu succes. Dinamo ripos
tează prin acțiuni mai mult de eîmp, 
frumos desfășurate. Dinamo jucînd 
mai organizat, și .cu un atac în bună 
dispoziție de joc, în care juniorii

Folosirea elementelor tinere de că
tre antrenorii Farului a dat rezultate, 
doar parțial și anume, in cazurile 
cind s-au orientat spre juniori talen- 
tați ca mijlocașul Șișcă, de departe 
cel mai bun de pe teren In schimb, 
folosirea celuilalt junior, Lupan, in
suficient pregătit, n-a dat satisfacție.

Dinamo Bacău a meritat victoria, 
dovedind o bună orientare tactică și 
in general mai multă maturitate, A- 
ceasta s-a văzut și din faptul că în
vingătorii au jucat des pe contraatac, 
ambele goluri (Mihai in min. 28 și 
Gram in min. 63) /wid rodul unor 
asemenea acțiuni. De asemenea rarele 
greșeli ale apărării locale au fost 
„speculate" cu succes. Trebuie spus 
totuși că echipa oaspe și-ar putea 
mări randamentul dacă ar realiza o 
mai perfectă legătură între compar
timente. Arbitrul C. Mitrali a condus 
competent șt autoritar.

FARUL CONSTANȚA: Dumitrescu 
— Coidum, Stăncescu, Ciuncan — 
ȘIȘCĂ, Pană — Sever, Manole, Ispas, 
Zinculescu, Lupan.

DINAMO BACĂU: Bucur — Gio- 
sanu, Cirnaru, Cincu — Vătafii, Uj- 
vari — Filip, Mihai, Gram, Eftimie, 
Public.

P. ENACHE, coresp. regional 

la poartă (Știința a șutat de 10 ori, 
iar Progresul de 5 ori de-a lungul 
întregului meci 1), iar fazele de fotbal 
adevărat au fost foarte, foarte rare. 
Progresul București a fost mai aproa
pe de victorie (pînă în minutul 56 a 
condus cu 1—0) și dacă n-a obținu
t-o este din cauza unui gest nesportiv 
comis de Oaidă ceea ce a dus la des- 
completarea formației. Oaidă l a lovit 
intenționat pe Tănase și arbitrul l-a 
eliminat din joc, astfel că Progresul a 
rămas în 10 oameni.

Golurile au fost marcate astfel. Mi
nutul 41 : Dinulescu, trecut pe centru, 
trimite balonul pe extremă lui Ban
ciu. Acesta înaintează spre poartă și 
din apropiere șutează precis: 1—0 
pentru Progresul București. Minutul 
56: C'ădariu pasează lui Lereter oare 
înscrie fulgerător: 1—1. Raportul de 
cornere : 5—5.

AL. GROSS, coresp. regional 

Varga și Feodot se încadrează destul 
de bine, se impune din ce în ce mai 
mult și în min. 23 deschide scorul: 
Varga îl lansează pe Koszegy, acest: 
centrează — după o cursă frumoasă
— la Ene care complet liber reia pla
sat cu capul în poartă. Nu trec decît 
patru minute și la un nou atac dina- 
movist, Ene I scapă singur dar love
ște prea tare mingea care se în
dreaptă spre Ghițâ. Bîrsan îl împie 
dică pe Ene I să-și continue cursa 
spre minge, intrînd în el. Deci ob
strucție sau joc periculos. Dar arbi 
trul Zaharia Drăghici (Constanța)
— care a condus în general satisfă
cător — este de altă părere și acordă 
lovitură de la II m, ceea ce după 
noi a fost o greșeală. Suru a trans
format lovitura de la 11 m. : 2—0. 
După pauză, echipa din Orașul Sta
lin a acționat din ce în ce mai slab, 
spre deosebire de Dinamo care a fo
losit la maximum slăbiciunile oaspe
ților și, jucînd variat și eficace în atac; 
a înscris încă patru goluri, prin 
Varga (min. 47, 56 și 65) — ulti
mele două cu largul concurs al lui 
Ghiță — și Al. Vasile (min. 69). Di
namo s-a dovedit mai bine pregătit, 
s-a acomodat mai ușor cu căldura, a 
jucat mai organizat și cu mai multă 
eficacitate. Steagul roșu, dezavanta
jat de căldură, a manifestat însă 
lipsuri în toate compartimentele, înce- 
pînd cu apărarea nesigură și pene- 
trabilă (în care portarul a fost slab) 
și terminînd cu înaintarea neorno- 
genă și lipsită de claritate. Pregăti
rea fizică a echipei lasă cel mai mult 
de dorit.

DINAMO : COZMA — POPA, Mo- 
troc, Szoko — AL. VASILE, NUN 
WE1LLER — KOSZEGY, VARGA, 
ENE I, Feodot, Suru.

STEAGUL ROȘU: Ghiță — Bîi 
san, Marinescu, Percea — HIDIȘAN, 
Popescu — HAȘOTI, Fusulan, Cam
po, Szigeti, David.

P. GAȚU

Petrolul a debutat cu o victorie concludenta
Ploești 24 (prin telefon). Petrolul 

Ploești și-a făcut debutul în campio
natul pe 1958/1959 obținînd o victorie 
la scor. Rezultatul de 3:0 (2:0) nu re
flectă decît în parte superioritatea e- 
chipei noastre campioane.

In prima repriză, cei peste 20.000 
de spectatori prezenți la meci, au 
fost martorii unui joc de o bună fac
tură tehnică presărat cu numeroase 
faze interesante. Petrolul a jucat 
bine, legat și a pus un accent deose
bit pe ofensivă. In aceste condițiuni 
Jiul a fost nevoit să se apere. Și a 
făcut-o destul de bine, în mod orga
nizat și a contraatacat periculos.

In min. 23, un schimb de pase în
tre Zaharia și Tabarcea, îl pune pe 
primul în poziție favorabilă. După ce 
trece în viteză de apărătorii adverși, 
Zaharia trage puternic pe jos, sur- 
prinzîndu-1 pe Crîsnic: 1:0. După alte 
nouă minute de joc, asistăm la o fază 
deosebit de palpitantă. Zaharia trage 
în bară, mingea ajunge la Bădulescu 
care trage puternic. Balonul se lo
vește de capul lui Romoșan și rico
șează la Tabarcea care înscrie sus la 
colț: 2:0. Pînă la sfîrșitul reprizei plp- 
eștenii manifestă o netă superioritate 
teritorială, dar ratează ocazii dintre 
cele mai clare (Bădulescu, Dridea I 
și Tabarcea). In acest timp, cîteva

4 Rapid și-a asigurat succesul in prima repriză
Al doilea joc al cuplajului de ieri 

de pe Stadionul „23 August", așa-zi- 
sul „meci vedetă", a fost sub nivelul 
tehnic și spectacular al celui din 
deschidere. Și aceasta din cauză că 
rapidiștii — după un mai vechi și 
prost obicei — au crezut că la 2—0 
au rezolvat toate problemele meciului 
și au început — în consecință — să 
joace moale, destinat, prea siguri de 
ei. Superioritatea lor generală din 
meciul de ieri face ca victoria, obți
nută cu 2—1 (2—0), să fie deplin
meritată. Cu toate acestea, ultimele 
minute ale meciului n-au fost lipsite 
de emoții pentru rapidiști, care și-au 
cam văzut periclitat minimul avan
taj de un gol. Seriozitate în joc pînă 
la ultimul minut, iată prima lecție pe 
care trebuie să și-o însușească tine
rii rapidiști după meciul lor din pri
ma etapă a campionatului.

In primele minute, jocul este echi
librat. In min. 9 Petschovschi șutează 
puternic în bară, iar după un minut 
Ene II îl imită. După un sfert de 
oră de întrecere echilibrată, Rapid 
pune stăpînire pe joc. Georgescu și 
Olaru șutează periculos, dar golul 
vine de-abia în min. 32, cînd Copil, 
lăsat liber de Farmati, pătrunde în 
careu și înscrie ușor din apropiere. 
Scorul reprizei e pecetluit de Geor
gescu (min. 43), cu un șut puternic 
din afara careului.

După pauză, jocul este — în con
tinuare — la discreția Rapidului. A- 
tacanții bucureșteni joacă însă mai 
puțin viguros, fac pase laterale len-

Studenții clujeni 
au fost Ia un pas de cîștig

Știința Cluj — C. C. A. 1-1 (1-0)
CLUJ, 24 (prin telefon). — Cu 

mult timp înainte de începerea me
ciului, stadionul „Gh. Gheorgliiu-Dej" 
cu noua și impunătoarea sa tribună 
de 7.000 locuri, a fost asaltat de su
porterii echipei clujene, revenită Tn 
campionatul categoriei A numai după 
un an.

Jocul a început cu atacuri insis
tente din partea studenților. încă din 
min. 5 Toma a fost pus la încercare, 
fiind nevoit să culeagă mingea din 
picioarele atacanților clujeni. In min. 
11 Munieanu a tras in bară, mingea 
a ricoșat revenind la Moldovan, care 
a șutat pe lingă poarta părăsită de 
Toma! Puțin mai ifrziu, in min. 
19, Munieanu îl deschide pe Petra 
Emil, iar acesta trimite de la 5 m. 
mingea în colțul sting al porții: 1-0. 
După acest gol, C.C.A. organizează 
mai multe atacuri, rămase însă fără 
rezultat. Cu două minute înainte de 
terminarea reprizei, o lovitură în 
bară a lui Moldovan produce emoții 
in rindurile spectatorilor.

La reluare, C.C.A. se menține în 
ofensivă și domină in primele minu
te. La un contraatac al Științei, in 

contraatacuri ale oaspeților pun 
dificultate apărătorii Petrolului, 
Gabor și Nertea ratează și ei.

In a doua parte a meciului, iniția
tiva continuă să fie de partea gaz
delor care însă nu mai reușesc să 
marcheze decît o singură dată, în 
min. 50. Tabarcea îl lansează pe Za
haria, care după o cursă spectaculoa
să, trece iarăși în viteză de cîțiva a- 
părători și centrează precis la Bădu
lescu. Acesta reia în gol, pe lîngă 
Crîsnic : 3—0.

Arbitrul M. Cruțescu (București) a 
condus foarte bine o partidă la care 
toți jucătorii și-au adus partea de 
contribuție comportîndu-se foarte co
rect și disciplinat.

PETROLUL: Sfetcu—Pahonțu, Ma
rinescu, Topșa—Fronea, Neacșu—Za
haria, Tabarcea, Dridea I, Dridea II 
(un junior talentat care și-a făcut 
un debut promițător), Bădulescu.

JIUL : Crîsnic — Romoșan, Panait, 
Vasiu—Deleanu, Farcaș II—Gram, 
Cosmoc, Ghibea, Gabor, Nertea.

S-au remarcat: Crîsnic, Panait, 
Farcaș II, Ghibea și Nertea de la 
Jiul și întreaga echipă a Petrolului.

înaintea începerii meciului, specta
torii au fost martorii unei plăcute so
lemnități : tov. D. Pepelea din partea 
F.R.F. a înmînat echipei Petrolul tri
courile și medaliile de campioni ai 

te, combină excesiv. Arădenii nu ex
celează nici ei în atac. Petschovschi 
joacă mult în urmă, iar dintre cei
lalți patru atacanți Gal și Ignea sint 
timizi și neinspirați, iar Szekely pe 
cît de agresiv, pe atît de precipitat 
și imprecis. Jocul lîncezește. In min. 
66, Greavu îl faultează pe Szekely 
în marginea careului. Lovitura liberă 
este executată frumos de Petschovschi, 
mingea întîlnește zidul și se oprește 
în plasă: 2-1. Arădenii forțează ega- 
larea, jocul devine acum mai ani
mat. In min. 80 Copil șutează în 
bară, dar ultimele minute (în care 
U.T.A. obține și două cornere) trec 
greu pentru rapidiști...

în general, meciul n-a satisfăcut. 
Rapid s-a prezentat mai bine, lăsind 
să se întrevadă largile posibilități ale 
echipei. Dar ansamblul nu este încă 
pus la punct. Cei mai buni : Greavu, 
Vărzan, Stancu, Copil. Cînd U.T.A. a 
forțat puțin jocul, Rapid nu s-a mai 
simțit în largul său. Oaspeții s-au 
comportat ieri modest. Au pus accen
tul pe apărare, compartiment în care 
s-au remarcat Sereș și Szucs. Din 
rest, cuvinte bune pentru mereu tî- 
nărul Petschovschi și, parțial, Szekely.

Arbitrul lanopol a condus bine e- 
chipele :

RAPID: Dungu—Greavu, Vărzan, 
Macri—Bodo, Stancu—Copil, Seredai, 
Olaru, Georgescu, Ene II.

U.T.A. : Coman — Szucs, Sereș, 
Farmati—Capaș, Koczka—Jurcă, Pet
schovschi, Szekely, Gal, Ignea.

RADU URZICEANU

min. 51, este rîndul lui Petru F.mil 
să tragă în bară. In min. 62 Tătara 
șuteaza razant cu poarta, iar peste 
opt minute după un schimb de pase 
intre Cacoveanu și Alexandrescu, ul
timul egalează. Jocul devine mai dur 
și cițiva jucători, între care Suciu 
și Costin, sint răniți.

In general, intilnirea a satisfăcut. 
Clujenii au jucat cu multă însuflețire 
luptînd pentru fiecare minge. In c.ea 
de a doua repriză C.C.A. a jucat teh
nic și legat.

Arbitrul Alexandru Toth (Oradea) 
a condus, in general, bine. El n-a 
fost insă suficient ajutat de arbitrii 
de tușă D. Costea și Ștefan Pathos 
(ambii din Oradea) care de multe 
ori au semnalat greșit. Au jucat for
mațiile :

ȘTIINȚA • Nicoară — ROMAN, 
GEORGESCU, Costin — Oroszhegin, 
Nedelcu 1 — MUNTEANU, Petru E- 
mil, SUCIU, Crișan, 11. Moldovan.

C.C.A.: Toma—Z AVODA 11, Ce- 
pulschi, Ivănescu—JENEI, BONE — 
Cacoveanu, Constantin, Alexandrescu, 
ZAVODA I, Tătaru.

RADU FISCH, coresp. regional

în țării pentru succesul înregistrat în 
dar campionatul pe 1957/58.

I. OPRESCU si 
I. IORDACHE 

corespondenți

PRONOSPORT
Așa arată un buletin cu 12 rezul

tate exacte :
I Știința Tim. — Progresul Buc.

(cat. A) X
II Petrolul Ploești — Jiul Petro

șani (cat. A) 1
III Rapid Buc. — U.T.A. (cat. A) 1

IV Știința Cluj — C.C.A. (cat. A) X
V Dinamo Buc. — Steagul R. Or-

Stalin (Cat. A) 1
VI Farul Constanța — Dinamo Ba

cău (cat. A) - 2
Vil Minerul B. M. — C. S. Tg. M. 

(cat. B) X
VIII Industria Sîrniei C. Turzii — 

C.F.R. Tim. (cat. B) 1
IX C.F.R. Iași — Prahova Ploesti

(cat B) îl
X Flacăra Moreni — Dinamo Ga

lați (cat. B) 1
XI Progresul Suceava —• Rapid 2

București (cat B) 2
XII Metalul Reșița — C. S. Oradea

(cat B). I
La acest concurs au fost depuse 

aproximativ 480.000 variante;



ECHIPELE 1 P. ROMÎNE PE LOCUL II LA 4 1 RAME SI DUBLU
ÎN CAMPIONATELE EUROPENE DE LA POZNAN

(Urmare din pag. 1)

La 4 + 1 rame au participat nouă 
echipaje.’ Trei din acestea au fost eli
minate în întrecerile de vineri și sîtn- 
bata, rămînînd șase pentru finala de 
duminică după-amiază. (De remarcat 
ca în proba de recalificare de sîmbătă, 
echipa R.P.R. s-a clasat pe locul 1). 
In finală, echipa U.R.S.S. a condus 
din plecare. Echipa noastră reușește 
să se desprindă de restul concuren
telor și se plasează pe locul secund. 
La 500 m., echipa U.R.S.S. are un 
avans de peste o lungime și, cu toate 
eforturile pe care reprezentantele noas
tre le fac pe ultima parte a traseului, 
această ordine nu mai poate fi schim
bată. 1. U.R.S.S. (Krilova, Sergheeva, 
Gorelova, Terehova -|- Zarețkaia) 
3:29,2. 2. Romînia (Felicia Urziceanu, 
Rita Bonfert, Stela Georgescu, Marta 
Kardoș -|- Angela Codrcanu) 3:36,ti;
3. Ungaria 3:41,7; 4. Germania 3:43,4;
5. Cehoslovacia 3:44,0; 6 Polonia
3:44.4.

In proba de simplu, țara noastră 
n-a avut concurentă. Această probă 
s-a terminat cu un rezultat suprinză- 
tor, victoria revenind concurentei ma

Au luat sîîrșit campionatele europene

STOCKHOLM 24 (prin telefon). Joi, 
în cadrul celei de a treia zi a între
cerilor pentru desemnarea campionilor 
de atletism ai Europei, numele țării 
noastre a fost rostit de fiecare din 
cei prezenți în tribunele stadionului 
olimpic din capitala Suediei. In a- 
ceastă zi, Romînia a cucerit pentru 
prima oară un titlu de campion al 
continentului nostru, prin eforturile 
reprezentantei sale, maestru sportului 
lolanda Balaș, care a cîștigat me
dalia de aur a probei de săritură în 
înălțime. Un nou succes a venit să 
răsplătească astfel strădaniile acestei 
atlete și să cinstească culorile Repu- 

1 blicii noastre.
Pe un frig pătrunzător, ca de sfîr- 

șit de toamnă, a început întrecerea 
săritoarelor în înălțime. Pentru dele
gația atleților noștri prezentă la 
Stockholm, aceasta a fost — firește I 
— proba cea mai interesantă a în
trecerilor, probă de care și-au legat 
ei acolo, și noi aici în patrie, toate 
speranțele. lolanda Balaș trebuia să 
confirme forma excepțională pe care 
a atins-o în acest an și să obțină 
acolo cel mai însemnat dintre suc
cesele atletismului nostru. Și ea a 
reușit pe deplin, comportindu-se cu 
adevărat la înălțime.

După „formalitățile" de rigoare, cele 
11 concurente înscrise la săritura în 
înălțime au început întrecerea. La 
1,61 m a intrat în concurs și lolanda 
Balaș, care a trecut această înălțime 
din prima încercare și atît de sus, că 
din piepturile celor prezenți a ieșit pe 
dată un murmur de admirație 1 La
l, 64 m, lolanda a renunțat să sară. 
Această „renunțare" a creat o oare
care încurcătură, prin aceea că secre
tarele probei au crezut că lolanda

' a renunțat de fapt la concurs- și... 
1 au șters-o de pe lista de înscrieri 1 

Mai tîrziu însă, cînd totul s-a lămurit, 
lolanda a trecut din prima încercare 
la 1,67 m. Ia 1,70 m și la 1,72 ni. 
Cu aceasta ea a și devenit campi
oană a Europei, deoarece atleta so
vietică Taisia Cencik, una din prin
cipalele protagoniste, a doborît de 
trei ori la această înălțime. Rămînînd 
singură în concurs, juriul de arbitri a 
acceptat să se facă o derogare de la 
regulamentul care prevedea ca șta
cheta să fie urcată din 2 în 2 cm. Și 
astfel ștacheta a fost înălțată la... 1,77
m. Toți ochii sînt îndreptați spre 
groapa cu nisip la care are loc această 
probă. O liniște desăvîrșită cuprinde 
stadionul în momentul în care repre
zentanta țării noastre s-a îndreptat în 
clan spre locul de pornire. Avîntul 
sigur și viguros, pe care i-1 cunoaș
tem, și... lolanda trece cu ușurință și 
această înălțime. Ropote prelungite de 
aplauze îi răsplătesc ușurința cu care 
ea a obținut un rezultat de o ase
menea valoare. Apoi ștacheta a mai 
fost urcată cu încă trei centimetri: 
1,80 rn. Aparatele de televiziune sînt 
îndreptate acum spre locul săriturii în 
înălțime. lolanda și-a scos treningul 
si s-a îndreptat spre locul de pornire. 
Cîteva clipe de concentrare într-o li
niște deplină. Dar deodată, megafoa- 
ncle prind glas și anunță o festivitate 
de premiere. Publicul își manifestă ne
mulțumirea și lolanda își amină în
cercarea. Iar mai tîrziu, deși are înăl- 

ghiare Papp Jenone cu timpul de 
3:50,9. Pe locurile următoare s-au cla
sat în ordine: Eva Sika (Austria) 
3:51,5; Ursula Vogt (Germania) 3:53,0; 
Siraeva (U.R.S.S.) 3:54,0; Makovska 
(Polonia) 3:54,7 și Mariana Luderus 
(Olanda) 4:00,2.

Cea de a treia probă a concursului 
(4-j-l vîsle) a însemnat o nouă vic
torie a echipei U.R.S.S., care a 
parcurs cei 1000 m. în 3:25,3 urmata 
de Germania (3:26,0); Ungaria 
(3:31,3) ; Polonia (3:31,4). Echipajul 
nostru (Stela Staiiciu, Titina Sălceanu, 
Magda Jifcu, Maria Marton + Maria 
Naidin) s-a clasat pe locul V cu 3:34,9 
întrecînd echipajul Olandei (3:37,5).

Proba următoare (dublu) ne-a adus 
alte medalii de argint. După o cursă 
foarte echilibrată, în care echipajul 
romîn a condus pînă la 500 m, și s-a 

•menținut încă în lupta pentru locul 
I pînă cu 200 m. înainte de sosire, 
proba s-a terminat cu următoarele re 
zultate tehnice: 1. U.R.S.S. (Kalcghi- 
na, Rachițkaia) 3:36,0; 2. Romînia 
(Florica Ghiuzclea, Dora Lacatoș) 
3:38,6; 3. Cehoslovacia (Musilova. 
Bartakova) 3:40,3; 4. Germania 3:43,Si
5. Polonia 3:46,1; 6. Ungaria 3:46,3.

de atletism
țimea necesară, nu mai poate trece 
peste 1,80 m.

La festivitatea de premiere a aces
tei probe, lolanda Balaș a fost prin
tre cei mai aplaudați cîștigători ai 
acestei ediții a campionatelor euro
pene. Rezultate: 1. lolanda Balaș 
(Romînia) 1,77 m — campioană a 
Europei; 2, Cencik (U.RS.S.) 1,70;
3. Shirley (M. Britanie) 1,67; 4. 
Killian (Germania) 1,67; 5. Dolia 
(U.R.S.S.) 1,64; 6. Lundtrom (Sue
dia) 1,61; 7. Knapp (Austria) 1.61; 
8. Gere (Iugoslavia) 1,61 ; 9. Soder- 
ling (Suedia) 1.61 ; 10. Ruseva (Bul
garia) 1,58; II. Samuelsen (Suedia)
I, 58.

Proba de aruncare a ciocanului a 
revenit în mod surprinzător atletului 
polonez Rut, care în ultima încercare 
a obținut cu 64,78 m un nou record al 
țării sale; Rezultate: 1. Tadcus Rut 
(Polonia) 64,78 m — campion al Eu
ropei ; 2. Krivonosov (U.R.S.S.) 63,78;
3. Zsivotzski (Ungaria) 63,78 — nou 
record; 4. Ceply (Polonia) 63,37 ; 5. 
Bezjac (Iugoslavia) 62,39; 6. As
plund (Suedia) 62,18 — nou record;...
II. Rășcănescu (Romînia) 58,53.

Cursa de 400 m femei a revenit, 
cum era și normal, recordmanei mon
diale Maria Itkina, cu un rezultat la 
numai 0,1 sec. de recordul lumii. Re
zultate : 1. Maria Itkina (U.R.S.S.)
53.7 — campioană a Europei; 2. Par- 
liuk (U.R.S.S.) 54.8; 3. Hiscc (M. 
Britanie) 55,7 > 4. Pirie (M. Britanie)
55.7 ; 5. Muhanova (U.R.S.S.) 56,3j
6. Nemeth (Ungaria) 56,3.

Iată acum celelalte rezultate de joi: 
100 m femei: 1. Heather Yong (M. 
Britanie) 11,7 — campioană a Euro
pei; 2. Krepkina (U.R.S.S.) 11,7; 3. 
Stubnik (Germania) 11,8; 4. Wes
ton (M. Britanie) 11,8; 5. Leone (Ita
lia) 11,8; 6. Maslovsckaia (U.R.S.S.) 
11,9; 400 m: 1. John Wrighton (M. 
Britanie) 46,3 — campion al Euro
pei ; 2. Salisbury (M. Britanie) 46,5 ;
3. Ilaas (Germania) 47,0; 4. Kauf
mann (Germania) 47,0; 5. Petersson 
(Suedia) 47,5; 6. Swatowski (Polo
nia) 47,8; 800 m: 1. Michael Raw- 
son (M. Britanie) 1:47,8 — campion 
al Europei; 2. Boysen (Norvegia) 
1:47,9; 3. Schmidt (Germania) 1:47,9;
4. Makomaski (Polonia) 1:48,0; 5.
Szentgali (Ungaria) 1:48,3; 6. Missalla 
(Germania) 1:48,5; decatlon: 1. Va
sili Kuznețov (U.R.S.S.) 7.865 p. (Re
zultatele zilei a Il-a: 110 m g — 
14,8; disc — 48,75; prăjină — 4,00; 
suliță — 59,42; 1500 m — 5:00,0) — 
campion ai Europei; 2. Pallu 
(U.R.S.S.) 7.329 p; 3. Mayer (Ger
mania) 7.249; 4. Calma (Finlanda) 
7.137 p; 5. Tsichidi (Elveția) 6.858 
p; 6. Kamerbeck (Olanda) 6.784 p; 
pentatlon : 1. Galina Bîstrova
(U.R.S.S.) 4.733 p. (greutate—13,14; 
înălțime — 1,54; 200 m — 25,2; 80 
mg — 10,9; lungime — 5,82) — 
campioană a Europei ; 2. Vinogradova 
(U.R.S.S.) 4.627 p ; 3. Eiberle (Ger
mania) 4.545 p ; 4. Hobers (Olanda) 
4.494 p; 5. Bibro (Polonia) 4,477 p;
6. Bignal (M. Britanie) 4.466 p.

Iată acum rezultatele înregistrate 
în cadrul ultimelor zile ale concursu
rilor: VINERI: 50 km. mars*: 1. 
Maskinskov (URSS) 4.17:15,4 —■ 
campion al Europei; 2. Panrich (Ita

Ultima probă a zilei a fost cea de 
8 -E 1, După primul start, echipele au 
fost întoarse, deoarece fusese start 
greșit Acest lucru a provocat o stare 
de nervozitate concurentelor, mai ales 
reprezentantelor noastre, care, din „a 
ceasta cauză, la cel de al doilea stat t 
au plecat defectuos. Ele s-au găsit 
mult timp pe locul IV și de abia la 
500 m. au reușit să treacă cu 7 zecimi 
înaintea Poloniei. Pe ultima parte a 
cursei, reprezentantele noastre nu reu
șesc să refacă handicapul cu care au 
plecat din start, ele resimțindu-se și 
de pe urma faptului că patru din 
componentele echipei concuraseră mai 
înainte și la 4 -ț- 1 rame. Rezultatele 
probei: 1. U.R.S.S. 3:10,13; 2. Germa
nia 3:15,9; 3. Romînia (Felicia Urzi 
ceanu, Viorica Udrescu, Stela Georges
cu, Rita Bor.fert, Sonia Bălan, Maria 
Trinks, Ghizela Rostaș, Marta Kar
doș + Angela Codrcanu) 3:19,1;
4. Polonia 3:23,5.

★
Azi au sosit la Poznan și vîslașii 

romîni care în cursul acestei săptă- 
mîni vor concura în cadrul campiona
telor europene masculine. întrecerile 
lor încep vineri.

lia) 4.18:00,0; 3. Weber (Germania) 
4.19:58,6; disc femei: 1. Tamara 
Press (URSS) 52,32 — campioană a 
Europei; 2. Mertova (Cehoslovacia) 
52,19; 3. Hausmann (Germania) 50,99; 
400 m. g.: 1. lurii Lituiev (URSS) 
51,1 — campion al Europei; 2. Trol- 
sas (Sued.) 51,6; 3. Galicker (Elve
ția) 51,8; lungime femei: 1. Liesel 
Jackobi (Germ.) 6,14 — campioană 
a Europei; 2. Lituieva (URSS) 6,00;
3. Kazmina (URSS) 5,99; 4. Ciuiko 
(URSS) 5,99; disc: 1. Piatkowski 
(Pol.) 53,92 — campion al Europei;
2. Artarski (Bulg.) 53,82; 3. Truse- 
nev (URSS) 53,74; prăjină: 1. Land- 
stroni (Fini.) 4,50 — campion al Eu
ropei; 2. Preussgcr (Germ.) 4,50; 3. 
Bulatov (URSS) 4,50; 80 m. g.: 1. 
Bîstrova (URSS) 10,9 — campioană 
a Europei; 2. Kop.p (Germ.) 10,9; 3. 
Birkemeyer (Germ.) 11,0; 3.000 m. 
obst.: 1. Jerzi Chromik (Pol.) 8:38,2
— campion al Europei; 2. Rjscin 
(URSS) 8:38,8; 3. Hunecke (Germ.) 
8:43,6; SIMBATA: greutate: 1. Ma
riane Werner (Germ.) 15,74 — cam
pioană a Europei; 2. Tîșchievici 
(URSS) 15,54; 3. Press (URSS) 
15,53; 4. Liittge (Germ.) 15,19; 5. 
Allday (M. Brit.) 14,66; 6. Ana Co- 
man (Romînia) 14,55; 200 m. femei:
1. Barbara Janiszewska (Pol.) 24,1
— campioană a Europei; 2. Sadau 
(Germ.) 24,3; 3. Itkina (URSS) 24,3;
4. Zabelina (URSS) 24,6; 5. Stub- 
nick (Germ.) 25,7; triplu: Schmidt 
(Polonia) 16,43 m. nou record polo
nez — campion al Europei; 2. Ria- 
hovscki (URSS) 16,02; 3. Einarsson 
(Isl.) 16,00; 200 m.: 1. M. Germar 
(Germ.) 21,0 — campion al Europei;
2. Segal (M. Brit.) 21,3; 3. Del-
lecour (Franța) 21,3; greutate: I.
Rowe (Al. Brit.) 17,78 — campion al 
Europei; 2. Lipsnis (URSS) 17,47;
3. Skobla (Ceh.) 17,12; 5.000 m.: 1. 
Krsziszkowiak (Pol.) 13,53,4 — cam
pion al Europei; 2. Zimny (Pol.) 
13:55,2; 3. Pi'rie (M. Brit.) 14:01,6; 
DUMINICA: 110 m. g.: 1. Martin 
Lauer (Germ.) 13,7 — campion al 
Europei; 2. Lorger (lug.) 14,1; 3. Mi
hailov (URSS)' 14,4; 800 m.: 1. Er
molaeva (URSS) 2:06,3 — campioană 
a Europei; 2. Leather (M. Brit.) 
2:06,6; 3. Levicka (URSS) 2:06,6; 
4x100 m. femei: 1. URSS (Krepkina, 
Kepp, Poliakova, Maslovskaia) 45,3
— campioană a Europei; 2. M. Brita
nie 46,0; 3. Polonia 46,0; 1.500 in.:
l. Brian Hewson (M. Brit.) 3:41,9
— campion al Europei; 2. Waern
(Sued.) 3:42,1; 3. Delaney (Irl.)
3:42j3; 4x100 m.: Germania (Mahlen- 
dorf, Harry, Fiitterer, Germar) 40,3
— campioană a Europei; 2. M. Brita
nie 40,3; 3. URSS 40,4; maraton: 1. 
Popov (URSS) 2.15:17,0 — campion 
al Europei; 2. Filin (URSS) 2.20:50,6;
3. Norris (M. Brit.) 2.21:15,0; 4x400
m. : 1. M. Britanie 3:07,9 — campioa
nă a Europei; 2. Germania 3:08,2; 3. 
Suedia 3:10,7; suliță: 1. Sidlo (Pol.) 
80,18 — campion al Europei; 2. Da
nielson (Norv.) 78,27; 3. Culcsar
(Ung.) 75,26; înălțime: 1. Dahl (Su
edia) 2,12 — campion al Europei; 2. 
Lanski (Ceh.) 2,10; 3. Petersson 
(Sued.) 2,10.

După prima zi de întreceri

Reprezentau va de natație aR.P. Romîne conduce 
In întîlnirea cu înotătorii suedezi: 46-41

Cinci noi recorduri R.P.R.-lntîlnirea continuă astăzi
Ne aflăm la jumătatea întîlnirii in

ternaționale de natație R. P. Romînă- 
Suedia. Pînă în prezent, înotătorii 
celor două selecționate se prezintă 
de forțe sensibil egale, așa că victoria 
finală poate surîde oricărei „părți" 
angajate în această echilibrată dis
pută. Avem dreptul, însă, să dăm, — 
de pe acum — curs satisfacției, căci 
după prima zi de concurs, reprezen
tanții țării noastre au reușit să acu
muleze 5 puncte avantaj (Romînia— 
Suedia 46—41) în fața unui lot de 
înotători apreciați în Europa. îno
tătorii noștri au găsit resurse să-și 
depășească timpurile anterioare și să 
realizeze încă cinci recorduri republi- 
eane. De asemenea, sînt perspective 
ca și după probele de astăzi să păs

D, CAM1NSCHI

trăm avantajul obținut ieri. Și pe 
plan individual cîteva rezultate ne-au 
produs satisfacții deosebite; Astfel, 
Adrian Oanță a reușit să coboare sub 
2:40,0 pe 200 m. bras. El a parcurs 
distanța în timpul de 2:39,5 (nou re
cord republican) apropiindu-se la 
două zecimi de secundă de recordul 
european deținut de înotătorul sovie
tic. Kolesnikov (2:39,3). M. Mitrofan 
— al doilea brasist al țării — și-a a- 
rneliorat și el cea mai bună perfor
manță. El a înotat acum distanța de 
200 m. bras în timpul, de 2:42,0, timp 
cu care poate urca pe podium la 
campionatele europene. D. Caminsehi 
a obținut și el un record valoros: 
1.07,4 pe 100 m. spate. De asemenea 
și ștafeta de 4x200 m. liber (Șt Io- 
nescu, N. Rujinschi, GIi. Cociuban, 
Em. Voicu) cronometrată în timpul 
record de 8:54,6. In rest, subliniem 
revenirea înotătoarei Maria Both 
(1:15,5 pe 100 m. spate în primul 
schimb al ștafetei 4x100 m. mixt).

Iată rezultatele tehnice: BARBAȚI,

Campionatele mondiale de tir
(Urmare din pag. I) 

bători naționale a poporului nostru, 
zilei de 23 August.

★
Și în aceste zile, întrecerile au fost 

dominate de trăgătorii sovietici, care 
au obținut în marea majoritate a pro
belor locurile ! și deci titlurile de 
campioni mondiali.

Iată rezultatele:
PISTOL CALIBRU MARE — Cla

sament individual: 1. Mc Millan 
(SUA) 586 p. — campion mondial;
2. Kudrna (R. Ceh.) 586 p.; 3. Ta
kacs (R.P. Ungară) 585 p. Clasa
ment pe echipe: 1. R. Cehoslovacă
2326 p. campioană mondială — nou 
record mondial; 2. URSS. 2320 p.; 3. 
SUA. 2317 o.; 4. Suedia 2310 p.; 5. 
Finlanda 2283 p.; 6. R.P.R. 2271 p. 
nou record R.P.R. Trăgătorii romîni 
Jeglinski, Magyar, Mocuță și K-laus 
au oblinut în ordino următorul punc
taj: 572, 571, 568, 560 p.

ARMA LIBERA CALIBRU REDUS 
3x30 FOCURI FEMEI Șl JUNIORI 
— Clasament individual juniori: 1. 
Konke (RFG) 849 p. — campion 
mondial — nou record mondial; 2. 
Loncear (R.P.F. Iugoslavia) 848 p.;
3. Ferecatu (R.P.R.) 846 p.;... 5. A-
ron (R.P.R.) 845 p. Clasament indi
vidual femei: 1. Lomova (URSS) 851 
p. — campioană mondială — nou 
record mondial. Clasament pe echipe 
femei: 1. URSS. 2530 p. — campioa
nă mondială; 2. R. P. Ungară 2494 
p.; 3. R. Cehoslovacă 2486 p.; 4.
R.P. Romînă 2466 p. Olasament pe 
echipe juniori: 1. URSS. 2527 p. — 
campioană mondială — nou record 
mondial; 2. R.F. Germană 2513 p.; 
3. R.P.F. Iugoslavia 2511 p.; 4. R.P. 
Romînă 2491 p.

ARMA LIBERA CALIBRU MARE 
(300 ni.) poziția culcat: 1. Wright

400 m. liber: 1. Erikson (Suedia) 
4:47,3; 2. Rujinschi (R.P.R.) 4:48,9 
nou record republican; 3. Șt. Ionescu 
(R.P.R.) 4:49,3; 4. Hemlin (Suedia) 
4:53,4. 100 m. spate: 1. Caminsehi 
(R.P.R.) 1:07,4 — nou record repu
blican; 2. Vasiliu (R.P.R.) 1:09,5; 3. 
Andersson (Suedia) 1:09,6; 4. Alm- 
stedt (Suedia) 1:09,9. 200 m. fluture: 
Al. Popescu (R.P.R.) 2:34,4; 2. Fri- 
berg (Suedia) 2:41,0; 3. Malmberg 
(Suedia) 2:43,4; 4. Kroner (R.P.R.) 
2:46,1. 200 m. bras: Oanță (R.P.R.) 
2:39,5 — nou record republican,(v. r. 
2:40,5); 2. Mitrofan (R.P.R.) 2:42,0; 
3. Lindstrom (Suedia) 2:49,7; 4.
Froestad (Suedia) 2:52,3. 4x200 m. 
liber: 1. R.P.R. 8:54,6 — nou record 
republican (v.r. 8:58,2); 2. Suedia 
9:09,0 — nou record suedez (v.r. 
9:10,4) FEMEI: 100 m. liber: 1. 
Kate Jobson (Suedia) 1:06,6; 2. Ka
rin Larsson (Suedia) 1:07,1; 3. Ingrid 
Rothe (R.P.R.) 1:08,7; 4. Margareta 
Wittgenstein (R.P.R.) 1:12,1. 4x100
m. mixt: 1. Suedia 5:lr,0; 2. R.P. Ro 
mînă (Both, MangSzius, Ștefănescn, 
Rothe) 5:13,7 — nou record R.P.R. 
(v.r. 5:14,2).

întrecerile continuă astăzi la ștran
dul „Dante Gherman" de la ora 19, 
după următorul program: 400 m. libel 
fete, 100 m. liber bărbați, 100 m. spate 
file, 20o m. bras fete, 1500 m. libei 
bărbați, 100 m. fluture fete, 4x100 m 
mixt bărbați, 4x100 m. Uber fete.

GH. NICOLAESCU

Un nou record mortal 
de parașutism

Parașutismul nostru sportiv con 
tinuă să se afirme. După rezțiltatek 
remarcabile obținute de sportivii ro 
mîni la campionatele mondiale de k 
Bratislava (în cadrul cărora Elen; 
Băcăoanu a cucerit titlul de campi 
oană a lumii) iată că din nou pa 
rașutismul rotninesc realizează o mari 
performanță: maestrul sportului loai 
Roșu participînd la competiția „Cap; 
23 August" a reușit zilele trecute ui 
nou record mondial în proba de sal 
de la 1000 m. cu deschidere întîrzi 
ată și aterizare la punct fix, reali 
zînd 2,975 m. Vechiul record era d 
3,760 tn. și aparținea parașutistutu 
bulgar Penka VI, din 1957.

(SUA.) 389 p., campion mondia>, f 
Ilonen (Finlanda) 389 p.; 3. Pakc 
(SUA.) 389 p. Poziția genunchi: 1 
Wright (SUA.) 385 p. — catnpio 
mondial; 2. Pakel (SUA.) 384 p.; 1 
Karvinen (Finlanda) 382 p. Poziți 
picioare: 1. O. Antonescu (R.P.R. 
367 p., campion mondial — recor 
R.P.R. egalat; 2. Ilonen (Finlanda 
365 p.; 3. Herbert (R.F. Germană 
363 p. Clasament individual 3x4 
focuri: 1. Ilonen (Finlanda) 1136 ]
— campion mondial; 2. Pakel (SUA. 
1132 p.; 3. Karvinen (Finlanda) 112 
p. Clasament pe echipe 3x40: 
URSS. 5575 p. — campioană mond 
ală; 2. Finlanda 5554 p.; 3. R.P. Ut 
gară 5533 p.;... 6. R.P.R. 5488 p.

TALERE ARUNCATE DIN TUR
— Clasament individual: 1. Kapli 
(URSS) 196 t. — campion mondial; 
Durnev (URSS) 194 t; 3. Garcia (V. 
nezuela) 194 t. Clasament pe echip<
1. URSS 382 t — campioan 
mondială și nou record mondia
2. Venezuela 377 t; 3. R.P. Romîr 
377 t (a cîștigat Venezuela la baraj
4. SUA. 376 t; 5. Suedia 373 t. T. 
leriștii romîni au obținut următor 
punctaj: Florescu 97 t, Popovici 9 
Dumitrescu 93 și Enache 93.

ARMA LIBERA CALIBRU REDL 
(MECI ENGLEZ), femei și juniori ■ 
Clasament individual juniori: 1. 1 
Ferecatu (RPR.) 588 p. — câmpie 
mondial și record mondial stabili
2. Aron (RPR.) <586 p.; 3. Stoianovi 
(Iugoslavia) 584 p. Clasament ind 
vidual femei: 1. Donskaia (URSf 
588 p. — campioană mondială; 2. J 
lenko (URSS) 586 p.; 3. Mos< 
(RPR) 583 p.; 4. Juverdeanu (RPF 
582 p.

PISTOL. VITEZA — Manșa 1 
conduce Cerkasov (URSS) cu 298 | 
urmat de Zabelin (URSS) 297 p 
Petrescu (RPR) 295 p.
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