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CU NESTĂVILIT ENTUZIASM,

Capitala a sărbătorit ziua de 23 August, 

a XV-a aniversare a eliberării patriei noastre
Duminică dimineața au avut loc în 

Piața Stalin din Capitală parada mi
litară și marea demonstrație a oa
menilor muncii din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene cu prilejul zi
lei de 23 August, cea mai mare săr
bătoare a poporului nostru — a 15-a 
aniversare a eliberării Romîniei de 

b jugul fascist.
»ncă din zorii zilei, mii și mii de 

cetățeni, în rînduri compacte, s-au 
adunat pe principalele străzi ale o- 
rașului, sărbătoresc pavoazate îndrep- 
tîndu-se spre locul tradiționalei ma
nifestații.

Piața Stalin are aspectul caracte
ristic marilor zile de sărbătoare. Tri
bunele sînt înveșmîntate în ghirlande 
de flori și verdeață, nenumărate stea
guri tricolore și roșii flutură în a- 
dierea ușoară a vîntului de diminea
ță. Marea piață este dominată de im
punătoarele portrete ale genialilor în
vățători ai proletariatului mondial — 
Marx. Engels, Lenin.

Deasupra tribunei centrale se află 
o mare stemă a Republicii Populare 
Romîne sub care este înscrisă me
morabila dată care a deschis o e^ă 
nouă în istoria poporului nostru — 
23 August. Pe panouri mari, așezate 
deasupra tribunelor, sînt înscrise ură
rile : „Trăiască poporul romîn, con
structor al socialismului", „Trăiască 
si înflorească scumpa noastră patrie, 

epublica Populară Romînă", „Slavă 
Partidului Muncitoresc Romîn, con
ducător încercat al poporului, or
ganizatorul și inspiratorul tuturor 
victoriilor noastre", „Trăiască și să 
se întărească puternicul lagăr socia
list în frunte cu Uniunea Sovietică, 
bastionul de neclintit al păcii și so
cialismului", „Trăiască atotbiruitoa- 
rea învățătură marxist-leninistă. farul 
călăuzitor al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale".

Sosirea conducătorilor partidului și 

( Foto Ager preș )

guvernului este întîmpinată cu aplau
ze și aclamații puternice și ovații în
delungate. In tribuna oficială iau loc 
tovarășii: Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, mareșalul Uniunii So
vietice Ivan Stepanovici Konev, con
ducătorul delegației militare sovietice 
care participă la sărbătorirea zilei de 
23 August, Gh-orghe Apostol, general 
de armată Emil Bodnăraș, Petre Bori- 
lă, Nicolae Ceaușescu, general colo
nel Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Constantin Pîrvulescu, 
Dumitru Colin, Leonte Răutu, Ștefan 
Voi tec. Ion Gheorghe Maurer, Janoș 
Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, Ale
xandru Bîrlădeanu, Atanase Joja, 
Gherasîm Popa, Florian Dănălache, 
Gheorghe Necula-

Ora 8- Sunetul trompetelor ves- 

marii sărbători a poporului nostru : 
23 August. Intr-o mașină militară 
deschisă sosește în Piața Stalin mi
nistrul Forțelor Armate ale Republi
cii Populare Romîne — general de 
armată Leontin Sălăjan. Trupele dau 
onorul. Comandantul parăzii militare, 
generalul locotenent Marcu Stan, 
prezintă raportul.

Ministrul Forțelor Armate, însoțit 
de comandantul parăzii, trece apoi 
m revistă trupele și îi felicită pe mi
litari cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări a eliberării noastre naționale 
li răspund puternice urale. Generalul 
de armată Leontin Sălăjan urcă la 
tribuna oficială de unde rostește cu- 
vîntul de salut în numele Comitetu
lui Central al Partidului Muricitores.- 
Romîn și al guvernului Republicii 
Pogulare Romîne.

Răsună solemn acordurile Imnului 
de stat al patriei noastre. In semn 
de salut pentru marea sărbătoare se 
trag 21 de salve de artilerie. Prelung 
se aud uralele înflăcărate ale osta 
șilor.

începe parada militară-
In această zi de mare sărbătoare 

întregul nostru popor aduce prinos 
de recunoștință ostașilor romîni și 
sovietici care și-ati dat viața pentru 
eliberarea țării noastre și zdrobirea 
fascismului german- Soldatul ponto- 
nier erou Eftimie Croitoru a intrat 
în legendă. Cu prețul vieții sale el 
a salvat podul de la Tiszalok, izbind 
în minele hitleriste ce se apropiau 
de picioarele podului. Acesta a ră
mas în picioare pentru ca oștile bi
ruitoare sovietice împreună cu uni
tățile romînești să-și poată continua 
marșul spre bîrlogul fascismului. Re
gimentul de poritonieri care trece 
prin fața tribunelor în autoamfibii îi 
poartă cu mîndrie numele: „Regi
mentul Eftimie Croitoru". La chema
rea patriei, de va fi nevoie, oricînd 

și ei își vor face datoria ca și Efti
mie Croitoru.

Cu o coloană de tancuri —- adevă
rate cetăți de oțel pe șenile — ia 
sfîrșit parada militară. Ea a demon
strat că armata noastră populară stă 
permanent la postul de onoare ce i 
s-a încredințat, de apărătoare neîn
fricată a cuceririlor revoluționare ale 
poporului nostru muncitor.

Peste piață răsună puternice pri
mele acorduri ale cunoscutului marș 
al partizanilor. Ca în fiecare an, și 
de acest 23 August trec prin fața 
tribunelor, salutate cu urale entuzias
te, batalioanele gărzilor muncitorești 
înarmate.

Impresionează puternic pasul hotă- 
rît, alinierea perfectă, expresia dârzii 
a fețelor- Adine devotați patriei și 

«artia.Uu: arosiH oameni care știu să
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mînuiască cu pricepere strungul, cio
canul sau rigla, au învățat să mî
nuiască și arma pentru a fi gata 
oricînd să-și apere cuceririle lor re
voluționare-

Defilarea pionierilor, în rîndurile 
cărora sînt numeroși fruntași la în
vățătură, grupul alegoric „schimbul 
de mîine" sau „tabăra de pionieri”, 
voioșia micuților, florile ce le poartă 
în mîini, totul, ca o minunată re
vărsare a tinereții, înfățișează viața 
fericită a copiilor din patria noastră, 
viitorul luminos ce-1 făuresc pentru 
ei părinții lor.

O lozincă mare „Trăiască 23 Au
gust", urmată de numeroase stea
guri roșii și tricolore, anunță începu
tul demonstrației oamenilor muncii 
din Capitală.

In primely rînduri ale demonstran
ților pășesc muncitorii, inginerii și 
tehnicienii întreprinderilor industriale 
ale Capitalei, care aduc o contribuție 
de seamă la înflorirea economică a 
țării.

De-a lungul marilor artere care 
duc spre Piața Stalin, ca și în fața 
tribunelor domnește o atmosferă de 
nestăvilit entuziasm. De peste tot ră
sună îndelungi și puternice urale și 
ovații, sînt scandate lozinci exprimînd 
dragostea fierbinte a oamenilor mun
cii față de scumpa noastră patrie, 
Republica Populară Romînă, față de 
înțeleptul conducător și inspirator al 
tuturor victoriilor poporului nostru 
muncitor pe drumul luminos al socia
lismului •— Partidul Muncitoresc Ro
mîn.

Atmosfera de sărbătoare, de nestă
vilită bucurie a demonstrației este 
sporită de echipele artistice ale în
treprinderilor și instituțiilor din Ca
pitală.

Sosește în piață coloana țăranilor 
muncitori de pe ogoarele regiunii 
București. In frunte este purtat un 
grafic care oglindește succesele ob
ținute sub 'îndrumarea înțeleaptă a 
partidului în această mare regiune 
a țării, în transformarea socialistă a 
agriculturii: 85 la sută din numărul 
familiilor de țărani muncitori și-au 
înfrățit ogoarele și lucrează în co
mun 82,6 la sută din suprafața agri
colă a regiunii.

In Piața Stalin sosește coloana oa
menilor de știință de la institutele, 
secțiile, laboratoarele și stațiunile ex

perimentale ale Academiei R.P- Ro
mîne. In această zi ei își reafirmă 
hotărîrea de a-și consacra și de acum 
înainte întreaga lor capacitate crea
toare dezvoltării științei și tehnicii în 
țara noastră, rezolvării problemelor 
practice și teoretice ale dezvoltării e- 
cotlomiei noastre socialiste.

Trec numeroși scriitori, muzicieni, 
oameni de teatru, artiști plastici. 
Conștienți că milioane de muncitori 
și țărani muncitori așteaptă de la ei
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tatea a crescut în anii puterii populare de Ia’ 42 la 63 de’ani. 5
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Datorită condițiilor create de regimul nostru de democrație 
populară, datorită măsurilor luate de partid, an _de ag, fclțdi-i 
recția ridicării nivelului material al oamenilor mu hei f, longevi

Din negura adîncă mă ridicai cumplit... 
Dorința pusă-n lanțuri țîșni către zenit. 
Călcînd pămîntul negru ieșii de sub câtuși 
Și-n zorile de air bătăi încet la uși.

Deschideți! Larg deschideți! Cuvîntul să vi-l spui... 
Cuvîntul, e-o putere cum alta-n lume nu-i.
De sub lăcate grele îl luară luptători
Și pentru el plătiră prin veac de mii de ori.

Țesut e-n vechi legende de temerare firi
Cu sclipet de fațele, In fire lungi, subțiri,
Va fi stăpîn de-a pur uri pe splendida Cetate,
Și-l cheamă-nmopți poporul pe nume: — „Libertate F*

Dar n-apucai prea bine Cuvîntul să-l rostesc 
Căci freamăt de pădure și freamăt omenesc 
Se rupse dinir-odată din îndelungi tăceri 
Dind libertății slavă: putere-ntre puteri.

vi libertatea sfîntă dădu cu miini de foc 
‘Din cornul abundenței și pîine și noroc. 
Țărani ce-aveau pelagră în dar de la boieri 
Se-mbogățiră-n dată cu multe primăveri.

Deschideți l Larg deschideți magnificele uși,
Să punem mor ții negre o mie de cătuși, 
Mireasa asta sumbră să fie-n veci vîndaiă 
Și să fim tineri foarte cînd avem ani o sută.

noi creații inspirate din viața și lupta 
poporului, din eroismul anilor de cort--' 
strucție socialistă, ei s-au străduit să 
realizeze în cinstea marii sărbători 
opere la nivelul exigențelor oameni-i 
lor muncii din țara noastră. **

La marea demonstrație sînt pre-- 
zenți și mii de studenți, viitori ingw 
neri și medici, economiști și agrcȘ

(Continuare In pag. a 2-a)
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Cu nestăvilit entuziasm

Capitala a sărbătorit ziua de 23 August a XV-a aniversare 
a eliberării patriei noastre

(Urmare din pag. 1) 
tiomi, profesori și biologi, care _ astăzi 
se pregătesc în institutele de învăță- 
mînt superior din Capitală. Noua ge
nerație de intelectuali se întărește 
din zi în zi cu tot mai fm-'1 cadre 
provenite din rîndurile clas- munci
toare și ale țărănimii muncitoare. 
Numeroși tineri care manifestează azi 
în rîndurile studenților erau nu de 
mult muncitori în fabrici și uzine. 
Aniversarea a 15 ani de la elibera
rea patriei constituie pentru ei un

nou prilej de a-și exprima dragostea 
și devotamentul lor nemărginit față 
iie partid și guvern care le-au creat 
condiții optime de învățătură și via
ță- împreună cu studenții defilează 
numeroase cadre didactice care, sub 
îndrumarea partidului, muncesc cu 
perseverență pentru educarea comu
nistă a tinerilor, pentru formarea lor 
ca constructori de nădejde ai socia
lismului.

Printre demonstranți se află nu
meroși oameni ai muncii din rîndu
rile minorit ,‘ilm u'ițiotialeț ecrora

regimul democrat-popular, pe baza 
politicii naționale leniniste a parti
dului, le-a asigurat egalitatea depli
nă în drepturi cu poporul romîn- Ei 
sărbătoresc - această zi manifestîn- 
dtt-și hotărîrea de a contribui, înfră
țiți cu poporul romîn la înflorirea 
patriei lor comune •— Republica 
Populară Romînă.

răr
Și în timp ce prin Piața Stalin 

curgea nesfîrșit și multicoloi imensul 
fluviu al oamenilor muncii, am făcut 
popas la ..

Locul de intilnire al sportivilor...
al sportivilor a 

in liniștitul
„.Locul de intilnire 

fost și de data ai asia 
cartier dintre Parcut loanid și Gră
dina Icoanei, acolo unde deobicei 
bunicile iși scot la plimbare nepoțeii, 
locuri de joacă și de ștrengărie pentru 
mii și mii de copii ai Capitalei. Cin- 
tecul și voia bună — prieteni nedes- 
părțiți ai tineretului zilelor noastre — 
au piis stăpinire dis-de-dimineață pe 
străzile umbrite de tei și castani. 
Ochiul era desfătat de o adevărată 
simfonie a culorilor — alb, galben, 
roșu, albastru — strălucitoare in lu
mina soarelui de vară.

Pasionații sportului, nelipsiții din 
tribunele stadioanelor în zilele mari
lor competiții, ne-ar invidia desigur 
știind că aici, pe un mic perimetru, 

'i-am găsit adunați pe toți sportivii de 
"-frunte ai Bucureștiului, campioni, re- 

c.ordmani, maeștri emeriți și maeștri 
ai sportului. Alături de ei se aflau in 
grupuri compacte, participanta la fi
nalele Spartachiadei de vară a tinere
tului, elevi ai școlilor sportive, copii 
'din secțiile diferitelor cluburi, intr-un 
cuvîrtt, toate virstele, toate genera
țiile.

In cale ne-a ieșit unul din veteranii 
sportului rominesc, maestrul emerit 
Dinu Cristea, mai tînăr și sprinten 
ca aricind.

— Aniversez de fapt trei sărbători, 
ne-a spus Dinu. La 21 august am îm
plinit 48 de ani și 27 ani de activi
tate sportivă. Iar Ia 23 August, 15 ani 
da viață nouă...

— Pentru Jocurile Balcanice ce ne 
promiți, am întrebai.

— Voi alerga maratonul, spune Dinu.
Ii amintim popularului nostru spor

tiv de titlul balcanic ciștigat in 1937 
la București. Iar Dinu înțelege desigur 
aluzia...

Pe Bulevardul Dacia privirea ne-a 
fost atrasă de un grup numeros de ti
nere fete, îmbrăcate in alb. care repe
tau tema ce urma s-o prezinte in fața 
tribunelor. Erau vreo 180 de munci
toare de la fabricile „7 Noiembrie", 
„Mătasea populară", „Bella Breiner", 
^.Flacăra roșie", „Industria Bumbacu-

lui" și altele. Frpnlre ele 
numeroase fruntașe in 
Iată-le, de pildă, pe Felicia Carabulea, 
controloare de circuit. Maria Bonu șt 
Petruța 
de ace 
execută 
citi ului.

Alături un alt grup, in care 'întiinim 
pe Florica Dumitrescu. Are numai 19 
ani. Ceea ce n-o împiedică să fie res-

am găsii 
producție.

Francisc, mecanice la fabrica 
de tricotat. Cele trei prietene 
cu multă măiestrie tema exer-

cum ne spunea t i nara muncitoare, dar 
ații de grăitor pentru a ilustra entu
ziasmul cu care toți oamenii muncii 
traduc iu viață sarcinile trasate de 
partid.

Un „amănunt" intere sărut: Fior ic-a 
este al O-lea copil din cei 14 citi nu
mără familia Dumitreștilor. Mama sa, 
Maria, a primit medalia de mamă 
eroină. Și încă unul: in brigada Fio- 
ricăi lucrează o campioană, pe nume 
Maria Irimescu. N-aii auzit de ea? 
Nu-i de mirare. Maria Irimescu nu

1

Aspect de la demonstrația oamenilor muncii din Capitală. 
gă. Era porțiunea cea mai pitorească, 
a traseului. Aici se intilniseră tineri 
din țoale regiunile țării, mulți fiind 
pentru prima dală în Capitală.
Ca de pildă, muncitorul Tache Mose-

□rație,
ponsabila brigăzii „Festival" in
(ia de croit fețe a fabricii de încălță
minte „Flacăra roșie". In cinstea ma
rii sărbători, b'igada Floricăi s-a an
gajai să economisească 24.000 deci
metri pătrați de piele și 15.000 de 
meșină. .4 reușit 25.000 și respectiv 
17.000! .4 fost aportul lor „mic", după

tinerețe, voioșie, lată ce exprimă coloana tinerelor sportive. 
sec face atletism de performanță, nu joacă 

volei, baschet sau tenis de masă in 
echipe fruntașe, deși iubește sportul 
șt-l practică in timpul liber. Ea a 
ciștigat concursul pe țară la croit fețe 
de încălțăminte. Și să nu credeți că-t 
mai ușor, decit să învingi intr-o cursă 
de 100 metri plat. Fiecare participant 
a primit piele pentru 50 perechi fețe. 
Realele stau pregătite. Start / Miinile 
încep să alerge pe fața netedă și lu
cioasă a „boxului" și „șevroului". 
După 7 ore (cit trei maratoane aler
gate de Zatopek) Maria s-a aflat pe .. . , :
primul loc. Economisind material, ea (lH ,f,e Fneri se for-
a reușit să croiască 55 perechi fețe de '' n n
pantofi...

— Am dori s-o cunoaștem' pe prie
tena dv.

— Ea nu-i atei — ne spune Florica 
Dumitrescu. Astăzi. Maria are loc în 
tribună. Ne va vedea, ne va face semn. 
Tare am dori s-o zărim...

— Arbitrii au ținut să fie și ei pre- 
zenți „in corpore" la marea demorir 
strație, ne spune M. Popa. Intr-ade
văr peste 140 de „cavaleri ai fluieru
lui", în ținută de rigoare, alcătuiau un 
grup spre care erau îndreptate multe 
priviri. „lată-i pe cei doi Kroneri... 
Și pe Mitran... Uite-l pe Cruțescu..."

...Participanții la Spartachiada de 
vară ocupau aproape o stradă triirea-

seu, de la S.M.T. „Remus Opreanu" 
din raionul Medgidia. Campionul la 
triată (cat. grea) nu-și putea stăpini 
bucuria și entuziasmul de a fi pentru 
intiia oară în București și încă 
tr-o zi de asemenea sărbătoare.

•n

In fața tribunelor
Trorn.peții dau semnalul. Un grup de 

sportivi, îmbrăcați in alb și albastru, 
pe un fundal de drapele, înscriu cu 
trupurile lor o hartă vie a patriei. Apoi

mează literele P.M.R.
Sportivii Capitalei manifestează pen. 

tru viața lor nouă, pentru minunatele 
condiții create tineretului in acești lb 
ani. Răsună puternic cunoscutul marș 
al lui Dunaevski. In piață iși ‘ace a- 
pariția un grup compact de fete. Cele 
200 de sportive execută un frumos 
exercițiu cu eșarfe roșii, galbene și al
bastre. In anii regimului nostru de
mocrat-papular, peste 450.000 de femei 
au îndrăgit sportul. In rîndurile lor se 
numără multe sportive de valoare mon
dială, ale căror performanțe au con
tribuit la creșterea prestigiului patriei. 
Astăzi, numele unor sportive ca lolan- 
da Balaș, Elena Băcăoanu. Elena Teo- 
dorescu și altele sint cunoscute in 
lumea întreagă.

Trece acum un grup impunător de

sportivi, îmbrăcați in roșu' și alb. 
Peste citeva clipe, pe pavajul pieții 
vom putea citi scris cu trupurile lor 
tiitere călite pe stadioane, ,23 AU
GUST". Este ziua care a adus șt 
sportului rominesc începutul neînchi
puitei sale dezvoltări. Astăzi, in miș
carea de cultură fizică din patria 
noastră sint angrenați peste 2.200.000 
de membri ai U.C.F.S. La dispoziția 
lor stau peste 8000 de baze sportive, 
magazii de echipamente, condiții admi
rabile pentru practicarea sportului.

Fiecare imagine iși are frumusețea 
ei. In fiecare deslușim drumul parcurs 
<n acești 15 ani de glorie. Prin fața 
tribunelor trec sportivii de frunte ai 
țării, campionii mondiali, olimpici, eu
ropeni, învingătorii marilor competiții: 
Șt. Petrescu, N. Linca, Șt. Roman, A. 
Șelaru, C. Grecescu, Z. Vamoș etc. 
iată splendidul car alegoric al spor
tivilor din raionul „23 August". O 
imensă floare vie ne sugerează fru
musețea marilor competiții de masă, 
a finalelor sărbătorești ale acestor în
treceri. Sau atunci, cind in piață pă
trund sportivii clubului Recolta, poți 
oare să nu-ți amintești pentru o cli
nă că înainte de 1944 sportul era 
total necunoscut in mediul sătese? 
Astăzi, oamenii muncii de pe ogoarele 
patriei participă in număr mare la ac
tivitatea sportivă. Peste 1.000000 de 
tineri de la sate se întrec în competi
țiile de mase.

Privirile se opresc asupra carului 
alegoric reprezenlind complexul G.M.A. 
Și din nou gîndurile trec dincolo de 
grupul de tineri, îndreptinda-se către 
cei peste 1.100.000 de purtători ai 
acestei insigne, simbol al curajului șt 
bărbăției.

Aplauze puternice însoțesc intrarea 
in piață a sportivilor din raionul Gri- 
vița Roșie. Ce exerciții vor prezenta 
tinerii aceia in tricouri purpurii? Se 
aude un răpăit de tobe și citim scris 
inițialele U.R.S.S. Se intonează Imnul 
de Stat al Uniunii Sovietice. Sportivii 
patriei noastre sint recunoscători prie
tenilor lor dragi, sportivii sovietici, 
pentru ajutorul primit și pe terenul de 
sport, ca și in toate celelalte domenii 
de activitate.

Carul alegoric reprezenlind dezvol
tarea boxului, spectaculoasa piramidă 
pe motociclete, defilarea impresionan
tă a sportivilor de la A.V.S.A.P., re
vederea cu cei aproape 2000 de fina- 
liști ai Spartachiadei de vară, intil- 
nirea cu campionii cluburilor Progre
sul, C.C.A., Dinamo, cuvintul „PACE" 
ivit dintr-o dată pe platoul piei ii— 
Iată atîtea și atitea amintiri de la 
frumoasa demonstrație a sportivilor.

Tineretul sportiv a manifestat cu en
tuziasm. cu dragoste pentru viața 
nouă pentru toate victoriile care le-a 
înscris pe răbojul acestor 15 ani mi
nunați. Gindtirile tuturor s-au îndrep
tat cu și mai multă căldură și recu
noștință către partidul nostru scump.

ELENA MATEESCU 
DAN G1RLESTEANU 
VALERIU CHIOSE

n toată tara, sportivii au luat parte cu entuziasm 
la sărbătorirea zilei de 23 August

Prin fața tribunei un grup de sportivi execută — pe motocicletă — 
g .dificilă piramidă.

REȘIȚA 24 (prin telefon). Mani
festația oamenilor muncii din „Ceta
tea de Foc" a fost încheiată de coloa
na sportivilor. In frunte, un grup de 
stegari urmat de activiști ai U.C.F.S. 
și arbitri. Au trecut apoi sportivii de 
la C.S.M. Reșița. Printre ei remarcăm 
pe boxerii Pttiu Nicolae, Ioan Pe
trescu, Octavian Cioloca, Ventzel Sto- 
ianovici, pe luptătorii Simion Popescu, 
Nicolae Popescu, Marin Bolocan, Cor

nea Turtureac. Ei sint urmați de echi
pa masculină de handbal clasată pe 
locul 11 în campionatul categoriei A, 
de fotbaliștii, gimnaștii și atleții pu
ternicului club reșițean. Trec apoi, în 
pas cadențat sportivii de la asociația 
Metalul Reșița, îmbrăcați în frumoase 
costume albe. Ei poartă tablouri ale 
conducătorilor partidului și guvernu
lui. Urmează alte 15 asociații spor
tive printre care Șantierul, Olimpia, 
Mirțerui etc.

Coloana celor peste 1000 sportivi 
este încheiată de motocicliști și cicliști 
și de două frumoase care alegorice.

(Gheorghe Dobrescu, coresp.)
IAȘI 24 (prin telefon). In acordu

rile fanfarei, defilarea sportivilor este 
deschisă de un grup de stegari care 
pășesc prin fața tribunelor din Piața 
Unirii într-o aliniere perfectă. Trec 
sportivii Clubului sportiv immcito-.
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cei 
lor

resc-studențesc. Ii urmează
de Ia asociația „Țesătura". Coloana 
este deschisă de un minunat car alego
ric pe care gimnastele fabricii exe
cută frumoase exerciții. Sportivii de 
ia „Țesătura" sînt urmați de cei de la 
„Penicilina" în rîndul cărora defilea
ză și lăcătușul Dumitru Oțelaru, frun
taș în producție și jucător în echipa 
de hochei pe iarbă. Mai trec grupe 
de sportivi din raioanele Paș
cani, lași, Tîrgu Frumos, Hîrlău etc.

(C. Adumitresei-corespondent)
PLOEȘTI 24 (prin telefon). Ropote 

de aplauze au salutat trecerea coloanei 
de sportivi, care au impresionat prin 
ținuta tor. Defilarea ' __ _
deschisă de un grup de stegari, după 
care au trecut membrii ------
corpul arbitrilor, Școala 
U.C.F.S., reprezentanți ai 
Petrolul, asociația sportivă Voința, 
sportivii de la rafinăriile 1 și 3 de la 
„Turnătorul", „Prahova", „Tricolorul" 
etc. Printre cei peste 1000 sportivi au 
fost aplaudați fruntași în muncă și 
sport ca popicarii Victor Ivan și Ion 
Dragomirescu. șahiștii C. Radovici, P. 
Diaconescu, Gh. Mititelu, scrimerele 
Cecilia Neagu și Eugenia Papp, hand- 
baliștii Cetini și Stoenescu, cicliștii C. 
Burtea, V. lonescu și I. Angelescu. A- 
plauze furtunoase au întîmpinat defi
larea echipei Petrolul Ploești. cam
pioană la fotbal (M. Bedrosian — 
corespondent regional).

BÎRLAD 24 (prin telefon). Coloana 
sportivilor bîrlădeni a fost deschisă 
de un grup care purta portretele mari
lor dascăli ai proletariatului precum 
și cele ale conducătorilor partidului 
și guvernului. Trec apoi stegarii. Cin
stea de a defila în primele rînduri a 
revenit sportivilor metalurgiști de la 
Rulmentul Bîrlad, care în cinstea zi
lei de 23 August au realizat impor
tante succese în producție și pe te
renurile de sport. Alături de ceilalți 
muncitori din fabrică, sportivii au con
tribuit la îndeplinirea planului de pro
ducție pe primele opt luni încă în ziua 
de 15 august. Sportivii de la Construc
torul Bîrlad îi urmează pe cei de la 
Rulmentul. Se remarcă echipa de rug- 
bi din categoria A, fotbaliștii, popi
carii etc. Urmează asociațiile spor
tive Sanitarul, Confecția, Etacs, Strun-

acestora a fost

A.V.S.A.P., 
sportivă 
Clubului

gul, Voința etc. Trec apoi, sportivii 
de la Victoria Bogdănești, fruntași pe 
raion, iar coloana se încheie cu un 
grup de 50 cicliști și 30 motocicliști. 
(E. Solomon — corespondent).

PITEȘTI 24 (prin telefon). La de
monstrația oamenilor muncii din ora
șul Pitești au luat parte peste 800 de 
sportivi din localitate și regiune. Cu 
prilejul sărbătoririi zilei de 23 August 
consiliul regional U.C.F.S. a raportat 
partidului un frumos succes al acti
vității sportive în această regitine: 
înscrierea a 132.000 de membri în 
U.C.F.S.

Defilarea sportivilor a fost deschisă 
de gimnaștii și gimnastele din orașul 
Pitești care au executat o piramidă 
pe motocicletă. A urmat apoi un grup 
de motocicliști, după care au defilat 
sportivii diferitelor asociații: Texti- 
listul. Rapid, Metalul, Fulgerul, Pe
trolul etc. (Ion Chilibar-corespondent 
regional).

SIBIU 24 (prin telefon). Demonstra
ția oamenilor muncii din Sibiu 
a fost încheiată de coloana sportivi
lor. Parada acestora este deschisă de 
motocicliștii clubului Voința. Urmează 
un grup de stegari, apoi sportivii aso
ciației Dinamo. In rînduri compacte 
trec apoi elevii de la Școala 
sportivă U.C.F.S., un grup de copii 
cu rachete de tenis, scrimeri și scri- 
mere. Sportivii de la C.S.A. Sibiu în
cheie defilarea făcînd în fața tribunei 
o demonstrație de gimnastică și în
scriind cu trupurile lor inițialele 
„P.M.R." și „R.P.R.". (C. Frăcea și 
M. Lupuțiu-corespondenți).

CRAIOVA 24 (prin telefon). Peste 
4500 de sportivi și sportive, din ora
șul Craiova au hiat parte la demon
strația oamenilor muncii cu prilejul 
celei de a XV-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de sub jugul fascist. 
Coloana sportivilor a fost deschisă de 
60 de stegari ce purtau flamuri roșii 
și tricolore. Cei mai cunoscuți sportivi 
ai orașului Craiova au fost prezență 
în rîndurile demonstranților, In frun
tea secției de box a asociației Dinamo 
se afla Vasile Vintilă cîștigătorul „Cu
pei Eliberării" la box. Se afla de ase
menea campionul republican la hal
tere juniori zidarul Menis Domenico 
care în cinstea zilei de 23 August și-a 
depășit planul de producție cu 75 la 
sută. (Romică Schultz — cores>pon- 
dent regional).

Cu marele cîntăreț Paul Robeson, spre București
Cînd avionul nostru a aterizat la 

Budajpesta, o veste s-a răspîndit ca 
fulgerul printre pasageri; vom avea 
tovarăș de drum spre țara, pe marele 
cîntăreț Paul Robeson.

Intr-adevăr, nu peste mult timp, 
zburînd spre București, stăm alături 
de Paul Robeson. Am avut astfel pri
lejul să-l cunosc mai îndeaproape, să 
stau de vorbă cu el și mărturisesc că 
e o adevărată plăcere să te afli în 
preajma marelui artist și cîntăreț. 
Fire veselă, deschisă, gata oricînd să 
spună o glumă, să stea de vorbă cît 
de mult, oricît de obosit ar fi, Paul 
Robeson ne-a fost un minunat tova
răș de drum. Mă gîndeam că, plecat 
de la Budapesta, unde participase la 
sărbătoarea constituției poporului 
frate maghiar, maestrul o fi obosit. 
M-am înșelat. Robeson nu numai că 
nu dădea semne de oboseală, dar 
solicitat de pasageri, nu se mărginea 
să pună pe carnețele numai auto
grafe, ci scria și cîteva 
salut

Speram să fiu singurul 
preajma maestrului și mă 
să-i iau un interviu. Cu toiul alta a 
fost situația. Un confrate de la ziarul 
„Land of Volk" și a,poi altul, l-au 
solicitat, iar marele cîntăreț a răs
puns fiecăruia cu bunăvoință și răb
dare. La rîndu-mi 1-ani rugat pe oas
pete să-mi povestească ceva despre - 
activitatea sa sportivă. Am aflat ast
fel, încă odată, despre prețuirea pe 
care o acordă culturii fizice și sportu
lui. După ce îu tinerețe a jucat bas
chet și rugbi (american), fiind în a1 
celași timp și un mare iubitor al 
boxului, în prezent .practică gimnas
tica, iar în clipele de. răgaz e un pa
sionat... spectator Ia manifestațiile 
sportive. Dragostea pentru sport ca
racterizează de altfel familia Robeson. 
Fiul său, inginer în electronică, e un 
bun săritor în înălțime, iar nepoțelul 
— mă asigură maestrul — va fi cu 
siguranță un mare atlet.

Paul Robeson se interesează despre 
realizările obținute de poporul nostru 
în cei 15 ani de la eliberare și con
stat cu bucurie că mtilfe dintre ele îi 
sînt bine cunoscute. Acasă primește 
și citește cu mult interes albume și 
reviste editate în țara noastră.

— „Mă bucur, spune Robeson, că

cuvinte de

ziarist în
pregăteam

am ocazia să vizitez țara dv., o lu
me
să asist la această mare sărbătoare 
a poporului romîn. Prima dată am

nouă, socialistă, că am cinstea

In haine de sărbătoare.

Capitel® «a primit ștafeta
Sâ întîmpînâm 23 August 1959M

Din cele mai îndepărtate colțuri ale 
țării au sosit mesaje, exprimînd anga
jamentele sportivilor noștri față de 
Partidul Muncitoresc Romîn, inițiato
rul și organizatorul tuturor victoriilor 
poporului romîn. Ele au fost purtate 
de mii și zeci de mii de tineri și ti
nere. Ștafetele au împîirzit țara fiind 
purtate de atleți, înotători, cicliști, ca
notori și motocicliști pînă în Capitala 
republicii, care i-a primit în haine de 
sărbătoare.

Și localitățile prin care a trecut șta
feta „Sâ întîmpinăm 23 August 1959“ 
luaseră înfățișare festivă, sărbătoreas
că : se apropia a XV-a aniversare a e- 
liberării patriei.

LUGOJ. Ștafeta e salutată de nenu
mărate locuitori. întreg orașul e în 
sărbătoare.

FOCȘANI. Mesajele sportivilor din 
Suceava, Iași, Bacău, 

din raioanele Focșani, 
Tecuci etc. sînt primi- 

fața sfatului popular ra-

au străbătut crestele Canpațiloc meri
dionali de la băile Hercuiane.

PITEȘTI. Intr-o piață a orașului 
frumos împodobită, aproape 1000 ce
tățeni primesc pe purtătorii ștafetei re
giunii Craiova. O ultimă etapă, apoi 
spre Capitală.

BUCUREȘTI. Piața Universității în 
amurg... Clădirile care o înconjoară 
străjuiesc o mare 
de tineri și tinere 
la un uriaș miting.
tov. Toma Marinescu, prim secretar al 
comitetului orășenesc U.T.M. Bucu
rești. In cuvinte calde el a arătat re
cunoștința tineretului din țara noas
tră față de grija partidului și guver
nului în acești 15 ani de viață liberă 
și fericită.

Deodată rîndurile mulțimii se desfac 
și în piață apare o coloană de moto- 
eicliști. Sosește ștafeta „Să întîmpi-

de capete : mii 
au luat parte 

A luat cuvîntul

fost in Romînia prin 1930 și fără în
doială țara dv. e azi cu totul alta, 
de nerecunoscut. Regret că obligațiile 
profesionale cer să mă intorc degrabă

Salutul meu cel mai cald tine
retului din Romînia și, în special, 
prin ziarul dv., felicitările mele 
tinerilor sportivi.

Este clar că nimic nu poate fi 
mai important decit sănătatea unei 

sportivă 
cel mai

națiuni, iar activitatea 
și cultura fizică joacă rolul 
important în aceasta.

Și de asemenea, trebuie 
țumim sportului pentru contribuția 
sa la înțelegerea între tinerii din 
diferite părți ale lumii, între tinerii 
din lumea socialistă și cea neso- 
cialistă.

Am fost cîndva fotbalist, fiul 
meu este pasionat săritor în înăl
țime, iar nepotul meu in vîrstă de 
9 ani va fi cu siguranță un mare 
atlet.

Cele
ror 

Al 
August

să mul-

mai bune urări vouă, tufu- 
și mult succes !

vostru prieten credincios, 
1959

L,„„„. ___________
la teatrul Shakespearean la Londra, 
unde joc in Othelo (și îmi arată barba 
și mustățile lăsate special pentru a-

ceasta) dar in iarnă, cind iau văcări* 
ța, voi veni cu siguranță in Romitiicti 
și atunci voi avea prilejul să stau mat 
mult".

Curînd s-a lăsat întunericul. Oasper 
tele a început să descifreze de pe tă-» 
blița prinsă pe cabina avionului, tex
tul romînesc care sfătuiește pe pasa
geri să nu funiuze în timpul stațio+ 
nării, decolării sau aterizării aviorîit-t 
lui.

— Jmi place, spune Paul Robesoit 
— să i/wăț cit mai mult din limbai 
popoarelor pe care le vizitez. Uite, de 
pildă, aș vrea să salut în rominește 
pe prietenii care vor veni la aeroport. 
Cum se spune în rominește...

Șiiată-ne scriind împreună, cu litere 
de tipar: „Bine v-am găsit!“ Cu atenție 
și migală, marele cîntăreț învață pro
nunțarea corectă.

Vizitînd cabina avionului, ca urma
re, a dorinței sale, Paul Robeson se 
întreține amical cu echipajul, se inte
resează de munca și de viața lui și 
își exprimă admirația pentru calitățile 
de zbor ale avionului. Maestrul vor
bește la perfecție limba rusă și estei 
impresionat că personalul avionulifi 
știe mai multe limbi.

Mai avem puțin pînă la aterizare. 
In noapte Bucureștiul sclipește ca o 
mare de lumini. De la locul său oas
petele trece cu repeziciune pe cealaltă 
parte a avionului și admiră frumte- 
setea Casei Scînteii.

Am ajuns. Llșa avionului se deschi
de. Robeson coboară și curînd îl au
zim rostind cu vocea sa puternică ș( 
caldă :

— „Birte v-am găsit 1“ ț
MIRCEA COSTEA ț

„Cupa Eliberării
CICLISM

u

regiunile
Galați, 
Vrancea, 
te î'n 
ional de tov. Tofan, președintele con
siliului regional U.C.F.S. Galați.

ORȘOVA. Aproape 20 motocicliști 
ies în întîmpinarea ștafetei. In centrul 
orașului are loc un miting, la care au 
participat numeroși locuitori.

C.RA1OVA. Solii regiunilor Timișoa
ra și Oradea predru mesajele tinere
tului lor. Pe stadionul Jiul se desfă
șoară un miting entuziast, apoi ștafeta 
e purtată mai departe de sportivii 
craioveni.

PLOEȘTI. Cei 20.000 spectatori de 
pe stadionul Petrolul fac o primire 
frumoasă purtătorilor ștafetei. Re
marcăm prezența alpiniștilor sibieni 
M. Vlădoianu, II. Fabritkiș, Gh. Rill 
purtători ai „Ștafetei munților", care

năm 23 August 1959“. Mesajul este 
adus de maeștri emeriți ai sportului 
Dinu Cristea, [olanda Balaș și Ștefan 
Roman, apoi este înmînat tovarășului 
Manole Bodnăraș, președintele Consi
liului General al Uniunii de Cultură 
Fizica și Sport. El rostește o cuvîntare 
în care arată că rezultatele frumoase 
obținute de sportivii noștri în cei 15 
ani de la eliberare se datoresc minu
natelor condiții create de regimul de
mocrat-popular.

...Sute și sute de torțe se aprind. 
Piața feeric luminată și pînă atunci 
primește o strălucire deosebită. Cu 
inimile înflăcărate de dragostea ne
țărmurită pentru tot ce au primit în 
acești 15 ani, tinerii bucureșteni de
monstrează pe străzile Capitalei.

MIRCEA TUDORAN 
OTTO BENKO

1

I

Luni dimineață s-a desfășurat pe 
velodromul Dinamo — în organizarea 
consiliului orășenesc U.C.F.S. Bucu
rești — concursul ciclist dotat cu 
„Cupa Eliberării". Primul loc a fost 
cucerit de formația Casei Centrale a 
Armatei. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele Dinamo și C.P.B. Proba 
de viteză a revenit campionului din 
acest an, dinamovistului Petre Tactic, 
care în finală a realfzat cel mai bun 
timp al zilei: 12,4 sec. El a fost ur
mat de V. Oprea (C.C.A.) și N. Voicu 
(C.C.A.). La „cursa italiană.............
a fost cucerită de combinata 
Voința, realizatoarea celui 
timp : 2:24,4.

Semifondul, desfășurat pe 
de 75 ture, a fost cîștigat de Gr. Ni
colae (C.C.A.) 70 p, urmat de Ion
Baciu (C.C.A.) 62 p. Constantin Ba 
ciu (C.C.A.) 23 p ș.a.
BASCHET

Duminică s-au desfășurat cele două 
finale ale competiției dfe basdict, do
tate cu „Gupa Eliberării". La Orașul 
Stalin, s-au întîlnit finalistele între
cerii masculine, echipa regiunii Stalin 
și cea a orașului București. Echipa 
gazdă — deși condusă la pauză cti 9 
puncte — a jucat excelent în repriza 
secundă, obținînd victoria cu scorul de 
73—57 ( 28—37). La Cluj, finala for
mațiilor feminine a opus echipei re 
giunii Cluj pe cea a orașului Bucu 
rești. Jucătoarele bucureștene au cîș
tigat cu 31—22 (18—14) cucerind ast
fel cupa pusă în joc. (C. Gruia și R- 
Fisch — coresp.)
VOLEI

Competiția de volei „Cupa Elibe
rării" s-a încheiat duminică, o dată 
cu disputarea finalelor care au avut 
loc la Tîrgoviște și Oradea. Deși apă
reau ca favorite, selecționatele mascu
line și feminine ale orașului Bucu
rești au pierdut cele două partide.

La Oradea, reprezentativa masculi
nă de volei a regiunii a cîștigat cu

“ victoria
C.PB.— 
mai bun

3—1 (15—13, 17—15, 11—15, 15—12). 
S-au evidențiat Zamolo, Starinski, 
Rotarii (Oradea), Radu Emil, Guido, 
Dumitrescu (București).

Intîlnirea feminină, disputată la Tîr
goviște între reprezentativa regiunii 
Ploești și selecționata orașului Bucu
rești, a revenit primei echipe cu 3—2 
(15—10. 10—15, 10—15. 15—8. 15—9).
BOX

Cat. muscă: V. Vintilă (Craiova) 
b.p. M. Cristea (București); cat. co
coș : A. Olteanu (București) b.p. M. 
Marinescu (Craiova); cat pană : M. 
Godeanu (Craiova) b.p. D. Dumitrescu 
(București); cat semi-ușoară: V. Io-' 
nescu (Craiova) meci nul cu M. Uri 
lățeanti (București); cat. ușoară: O. 
Măfăcineanu (Craiova) meci nul cu 
Gh. Dumitru (București); cat. sertri- 
mijlocie: I. Olaru (Craiova) b.p. M. 
Mirca (București); cat mijlocie mică: 
Gh. Buzatu (Craiova) b.p. E. Dănilă 
(București); cat. mijlocie: P. Deca 
(Craiova) b.p. Gh. Simion (București)j 
cat. semigrea: I. Ferenf (Craiova)' 
b.p. Gh. Rosster (București); oat. 
grea : Șt. Marcoviceanu (Craiova) b.p. 
I. Petrov (București). (V. Dumitrescu 
— corespondent).
FOTBAL

IAȘI 24 (prin telefon). Finala „Gu-> 
pei Eliberării" la fotbal, disputată înl 
tre reprezentanții regiunilor Iași șt 
Baia Mare s-a încheiat cu victoria me
ritată cu scorul de 3—1 (2—0) a iei 
senilor. Autorii golurilor: Demien 
(min. 23 și 84), Cojocaru (min. 40) 
pentru ieșeni, respectiv Vlad II (min. 
70 din 11 m) pentru băimăreni. Arbii 
frill I. Chirițescu (București) a eoni 
dus bine următoarele formații: REG. 
IAȘI : Ursache — Dascălii, BUIM1S4 
TRIUC, Păun — ALEXANDRESCU,' 
Don — Dram, AVASILICHIOAIEU 
Crutiu, Cojocaru, DEMIEN. REG. 
BAIA MARE: Vlad I — Mălăieru, 
GERGELY. Vasilescu — Sulioc, FE- 
IIFR — Drăgan, lonescu, Ferenczi,' 
VLAD II, Rusu (C. Enache și Gh. Vai 
siliu — coresp.). j

Aspect de la mitingul care a avut loc in București ca prilejul sosirii
Ițpțetei, „Șiț îKto/șbiAn 2^ Augusfr 195.9^. ‘ " c . .-V.

3u începui cempionelele republicana de iiiiiim
MAMAIA 24 (prin telefon). Pe a- za (Constr.); regata a Il-a: 1. Grațiela 

pele Iacului Slut Ghiol s-au desfășurat Mișculescu—M Lizăroiu ; 2. Maria 
sîmbătă și duminică primele întreceri Oprea—Lucia Curt. IOLA (masculin) 
ale campionatelor republicane de iah regata 1: 1. Mircea Dumitriu (Met): 
ting, care și la această ediție a întru- 2. Nicolae Opreanu (Met.) ; 3. Mircea 
nit la start un mate număr de veljșți. " ,ry n * '*
Spectatorii de pe puntea „Casei vapor" 
au urmărit eu mult interes regatele, 
care au prilejuit dispute pasionante, 
marcate în general de superioritatea 
reprezentanților clubului bucureștean 
Metalul M.I.G.

SNAIP (masculin) regata I: l.Gel- 
|»s—D. Popovici; 2. M Anastasescu—
1. Coman ; 3. L. Predescu—M. Bucu- 
rescu (toate trei ambarcații ale Meta
lului M.I.G.). SNAIP (feminin) regata 
I : I. Maria Oprea—Lucia Curt (Met.);
2. Grațiela Mișculescu—M. Lăzărom 
(Met.3. Zoc Saglug—Despiiia Bog-

Runcu (C.C.A.—Marina). IOLA (femi
nin) regata I: l.Mella Spier (Constr.); 
2. Grațiela Mișculescu (Met.) ; 3. Ma
ria Romașan (Constr.). FINIM regata I: 
1. Gh. Petrescu (Constr.); 2. M. Du- 
mitriu (Met.); 3. Puiu Mânu (Cetatea 
Bucur). întrecerile continuă pînă la 
30 august cînd vor începe regatele 
destinate clasei Star care vor dur? 
pînă la 5 septembrie.

ION VULCAN — coresp. I
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Reprezentativa de polo a R. P. Romine 
a întrecut Ia scor (9*3) selecționata 

R. S. S. Gruzine

F0TK4L F FOTBAL F FOTBAL F FOTBAL

Pregătirile pentru jocurile de fotbal
Au fost alcătuite loturile noastre re

1 Sîmbătă seara. în piscina de la 
Ștrandul Tineretului, feeric luminată, 
reprezentativa de polo a R.P. Romine 
a cîștigat cu 9—3 (6—2) primai sa 
întîlnire internațională pe teren pro
priu a sezonului 1959. ' Selecționata 
[țării ■ noastre a constituit o formație 
[completă în toate _ compartimentele 
sale, omogenă și animată de o voință 
exemplară de a cîștiga.

Reprezentativa R.S.S. Gruzine s-a 
Bovedit a fi un partener valoros, rea- 
lizînd împreună cu formația noastră 
b partidă cum n-am mai văzut de 
foarte multă vreme. Jucătorii gruzini, 
bine dotați fizicește, buni înotători, 
posedînd avansate cunoștințe tehnice, 
s-au arătat. însă, deficitari la capito
lul tactică.

★

Scorul este deschis după 35 secunde 
r(de joc efectiv). Balonul luat de la 
centru de Blajec, este jucat în juma- 
Hatea noastră de „teren" cu scopul 
’de a pregăti un atac. Marcajul gru
zinilor este foarte sever și astfel, în 
min. 0,35 Bădiță execută o lovitură 
liberă la Zahan, care înscrie fulgeră
tor. După un minut, echilibrul este 
restabilit: gruzinii forțează Jgalarea 
și o obțin prinir-o lovitură de la 
4 m, transformată de Cikvanaya. In 
min. 3,20_Cikvanaya faultează pe Za
han, în zona de realizare, și este eli
minat. Avînd1 superioritate numerică, 
gazdele modifică curînd tabela de 
marcajZahan. în poziție dc șut tri
mite puternic.. Gogoladze. portarul 
oaspeților., nu poate reține și... Bă
diță aflat „pe fază" împinge balonul în 
plasă: 2—1. Gazdele se mențin în 
continuare în atac,^desfășoară ’iui Joc 
Jn permanentă ‘ mișcare și, ca ,o con
secință, Kroner (min. 4,35) și Zahan 
(min’ 6,18) fac inutilă intervenția 
ultimului apărător. La scorul de/4—1 
oaspeții dețin superioritatea numerică 
(prin eliminarea lui Zahan) și înscriu 
prin Cikvadze (min. 6,33). Repgiza riu 
se sfîrșește, însă, 1..-1 — 
Blajec (min. 7.23) și Szabo 
7,50) să înscrie — primul la capătul 
unei combinații spectaculoase, iar.focl 
de al doilea după o acțiune indivi- 
dnnlă. Scorul a-devenit 6—2. dar cu 
piit n timp înainte, de sfîrșitul primei 
reprize Szabo este eliminat pentru fault 
în timp „mort".;

La reluare. Blajec sprintează. din

mai înainte <ca 
(min.

A început „Cupa Seni centenarului” la rugbi
Ieri dimineață au început pe stadio

nul Progresul din Capitală întrecerile 
din primă jetapă a „Cupei semicente-' 
narului")-organizate de Federația ro- 
mînă de rugbi, cu prilejul împlinirii a 
50 de ani de existență a sportului cu 
balonul oval în țara noastră. In pri
mul mecfțs-au întîlnit reprezentativele 
A și Bț.ale țării, care au furnizat o 
întrecere! ț de bună calitate, cu un joc 
în permanentă mișcare, cu o orientare 
de joc pelinia de treisferturr. Jocul 
bun practicat de cele două echipe tre- 
buie cm atît mai mult relevat, cti; cît 
el sa detefășurat pe o căldură sufo
cantă; Inițiativa a aparținut la înce- 

',put reprezentativei A, care și-a asigu
rat Ia im. moment dat un avantaj de 

'116 puncte; Jucătorii din reprezenta
tiva secunda a țării au însă o frumoa. 
să revenire și „ reușesc să reducă din 

4 handicap) apropîindu-se 1a un punct 
(16—15).v<le reprezentativa A. Este 
apoi rîndui jucătorilor din primă, for-' 
rnație’ja’“jarii să preia inițiativa și să 
■înscrie pririj^Sțiuni din cele mai fru-' 
moașe.' Dd yffiîărcat faptul că majori- 

,-ifatea punctelor' au fost înscrise din 
• încercări spectaculoase, la care au con- 
Jltribuit jatît pachetele de înaintași, cît 
4 și linii!®, de - treisferturi. Scor final: 
- E4-^I.^îțentrufreprezentativâ A; Foarte-

rezulWelb .alergărilor de
IERI

1 Princij^lSiȘ^ergărd » reuniunii , de 
feri (1a fo>st premiul Betelie. Im f talul 
probei,- Tșrainic a obținut un net 

' avantaj.’1
Dintre! ceilalți cîștigători merită c 

țnenjiune Ogar, prezentat în progres.
REZULTATELE TEHNICE SINT

A URMĂTOARELE:
I. Fulger (Drăghici), Asia, Brîn- 

du.șa. Cota - 3,10—6,30 lei.
II. Letopiseț (Ionescu I.), Simeria, 

Jeni. Cota: 3,60—61,50 — 8,20 lei. 
ORDINEA TRIPLA: 225,10

III. Givani (Drăghici), Himera, Ri- 
pensia. Cota : 2.10 — 25,10 — 23.20 
Iei.

IV. Ogar (Crișan), Mărțișor, Amara. 
Cota : 1,90 — 15,60 — 22,80 lei. 
<ORJJINEA TRIPLA: 57,30

Kroner (caschetă albă) ți Meghed (RS.S. Gruzină) îți dispută balonul 
la mijlocul Jerenuluit> (Foto: Gh. Dumitru)
nou. mai repede decît adversarul său, 
astfel că balonul este jucat tot de 
gazde. Din cîteva pase mingea ajunge 
la Zahan, care șutqază prin surprin
dere, jos în stingă porții: este 7—2 
și golul prețuiește cît... doua, deoarece 
Szabo eliminat din prima repriză, re
vine, conform regulamentului, prin
tre coechipieri. Apoi, în min. 11.30 o 
combinație de patra pase aduce balo
nul la Kroner, care îl prelungește 
nestingherit în plasă. Pînă la sfîrșit 
se mai înscriu două goluri: unul de 
către gazde, prin Zahan (min. 15,22) 
și altul de oaspeți, prin Meghed (min. 
18.35). Partida se sfîrșește cu rezul
tatul de 9—3, deși reprezentativa 
noastră joacă cu un om mai puțin în 
apă din min. 19. cînd Bădiță este 
eliminat. Arbitrul maghiar Kcszerâ a 
condus cu competență formațiile: 
R.P.R.: Mureșan—Bădiță, Zahan—
Blajec—Szabo, Grințescu, Kroner;
R.S.S. GRUZINA: Gogoladze—Cikva- 
naya, Avanesian—Meghed—Gvaha-
ria, Cikvadze' Bartaev.

SELECȚIONATA STUDENȚEASCA 
A R.P-R- — RS-S- GRUZINA

4-4 (3—2)
Meciul s-a disputat aseară și a luat 

sfîrșit cu un> just rezultat de egali
tate. ' 

buni: Penciu, Vuse-k, C. Stănescu, V. 
Moraru, N. Rusu, Dernian (reprezen
tativa A) și Rotaru, Hie loan, Cernat, 
Teodorescu, Melinte și Doru Pavel (re
prezentativa B).

PENCIU

In cel de-al doilea meci, selecționata 
provinciei a întrecut echipa de tineret 
cu scorul de 16—9.

(Cîmpeanu), Ping Pong. 
1,50 — 8,80 — 4,90 lei.

V. Crainic 
Glod. Cota:

VI. Justin (Drăghici). Stejar II, 
Așa da. Cota: 3,00—22,90 — 7,30 lei. 
ORDINEA TRIPLA: 123,81

VII. Vrancea (Stoian Gh.), Neajlov, 
Jaguar. Cota : 2,30—25,60 — 14,70» lei.

ALERGĂRILE DE MIERCURI
Miercuri 26'august, la ora 15,30 se 

va organiza o reuniune pe hipodromul 
Băneasa Trap. Programul se caracte
rizează prin marele număr de con- 
curenți: 68 în 8 alergări. Cel mai nu
meros pluton îl prezintă premiul Jiu. 
în care concurează :

Neva 1700 (Teofil), Vinovat 1700 
(Cigăreanu), Orșova II 1720 (Toderaș), 
Lac 1720 (Szabo), Verona 1720 (fa
nase), Minerva 1720 (Crainic Tr.), 
Elegant 1740 (Ghinea), Delicioasa 
1740 (Dinu Tr.), Hermes 1740 (Mahăi- 
lescu), Sena 1780 (Ichim C.J.

Au marcat: Blajek, Al. Popescu 2 
și Kroner pentru studenti și Cikvadze 
2, Cikvanaia și Avanesian pentru oas
peți.

G. NICOLAESCU

Nici etapa a aoua a campionatului categoriei A (10 goluri in 5 meciuri) 
nu a fost scutită de surprize ți de... meciuri nule !

Surprinzător este meciul nul de la Bucurețti, unde Minerul Lupeni a 
ținut în șah pe Dinamo Bucurețti, căruia i-a smuls un punct ți nu a lipsit 
mult să i-l ia ți pe al doilea. Neașteptată victoria echipei C.C.A. la Ploețti, 
in fața formației campioane a țării. Comportarea de duminica trecută a 
militarilor nu lăsa să se întrevadă acest succes. Și totuși, el a fost posibil, 
datorită unui joc~ mai bun ți mai eficace, deși C.C.A. prezenta o formație 
cu două modificări îndrăznețe; Zavoda 1 fundaș și Bone inter stingă (cu 
rol de înaintaș retras). Petrolul a pierdut puncte prețioase care pot conta 
foarte mult mai tîrziu.

Dintre celelalte jocuri se cuvine menționată în primul rind comportarea 
constant bună a Științei Cluj, care a confirmat la Petroșani performanța 
izbutită în meciul cu Duiamo Bucurețti. O greșeală de iactică (studenții 
s-au retras în apărare după pauză pentru a menține rezultatul) a lipsit 
echipa oaspe de o nouă victorie. Steagul roșu și Dinamo Bacău nu au 
dezmințit tradiția: pentru a treia oară consecutiv (în campionat) au ter
minat la egalitate. Iar Progresul a lăsat ambele puncte la Constanța, tn 
fața unei echipe a Farului întărită cu Olaru, fost la Rapid.

Pentru moment (s-au consumai abia două etape și mai sînt atltea...) 
în clasament pe primul loc continuă să fie C.C.A., singura echipă care a 
totalizat patru puncte din 2 jocuri. O urmează două echipe care în cam
pionatul trecut au terminat printre ultimele: Farul ți Știința Cluj.

C.C.A. a jucat bine și... a cîștigat la Ploești
Stadionul din Ploești și-a dublat a- 

proape capacitatea în ultimii ani, pre- 
zentîndu-se acum ca un stadion mare 
și modern, care poate cuprinde aproape 
25.000 de spectatori. Și totuși, dumini
că, încă din centrul orașului, am fost 
opriți de zeci de cetățeni care sperau 
să găsească, în felul acesta, acel mi
raculos „bilet în plus" ce face adesea 
fericit pe un pasionat al sportului. La 
interesul legitirri pentru un meci Pe
trolul — C.C.A., întîlnire de tradiție, 
s-a adăugat, fără îndoială, faptul că 
de mai bine de un .an, Petrolul nu 
pierduse nici un joc „acasă", astfel că 
spectatorii ploeșteni se... obișnuiseră, 
ca să spunem așa, cur. momentele de 
mare satisfacție pe c'are’Ați le dă, de 
fiecare dată, victoria echipei favorite, 
cucerită sub ochii tăi. 'ț

Duminică însă, pe susținătorii Petro
lului i-a așteptat o surpriză neplăcută: 
echipa lor a fost învinsă cit. 2—1 
(1—1) de C.C.A. Și dacă s-ar fii rezu
mat numai la atît surpriza, poate că 
supărarea lor.n-ar fi fost atît de mare. 
In definitiv1, toți suporterii de pe lume 
trăiesc și clipe de amărăciune! Ceea 
ce a decepționat însă,-cel mai mult af 
fost jocul Petrolului. Șrdacă unii spec-' 
tatori au rămas pînă lai, urmă con
vinși că toată vina o are arbitrul D; 
Russu (Arad), care, e drept, aicondus _ 
nesatisfăcător și n-a acordat gazdelor,? 
un 11 metri, cei mal mulți au reținut 
însă faptul principal și anume că Pe
trolul jucase extrem de slab, fără ori-, 
zont și fără măcar acea forță de lup- J 
tă care îi este caracteristică.

C.C.A. a obținut o victorie meritată,ș 
mai ales dacă ne referim la jocul orga-K 
irizat, calm și de un bun nivel tehnic*- 
din repriza a doua. Poate chiar căf 
dacă echipa bucureșteană n-ar fi fosffi 
preocupată tot timpul de ideea de a-șit 
asigura în primul rînd apărarea și ari? 
fi atacat mai decis, ar fi avut ocaziaț 
să cîftige mai clar. C.C.A. a început^ 
frumos jocul și a și deschis scorul în 
min. 3, cînd Constantin a reluat spec
taculos cu capul o centrare a lui Tă
tarii. Ploeștenii au ocazia să eg^eze <

I

cum se 
întîlniri

R. P.

știe, sînt 
intern a- 

Romînă—

ieri, 
pre

fost

Duminică, după 
programate patru 
ționale de fotbal 
R. P. Polonă : A la Varșovia, tineretul 
la Szczecin, B și juniorii la București. 
In vederea acestor partide, pregătirile 
jucătorilor noștri au început de 
cînd jucătorii selecționați s-au 
zentat în Capitală.

Pentru echipa națională A au 
convocați următorii jucători:

Portari : Todor (Rapid) și Voiinescu 
(CC.A.)

Fundași: Popa (Dinamo Buc.), 
Apolzan (C.C.A.), Macri (Rapid). Ca- 
ricaș. și Soare (Progresul).

Mijlocași: Jenei (C.C.A.), Al. Vasile, 
Nunweiiller (Dinamo)

înaintași: Ivansuc (Știința Cluj), 
Oaidă (Progresul), Constantin, Tă
tara (C.C.A.), Scredai (Tractorul), 
Dridea (Petrolul), Meszaros (C. S. 
Tg. Mureș) și A. Munteanu (Petrolul).

Din lotul B fac parte jucătorii:
Portari: Birtașu (Progresul) și 

Cozma (Dinamo Buc.)
Fundași: Zbîrcea, Zaharia (St. 

roșu), Călinoiu (Dinamo Buc.), Dra- 
gomirescu (C.C.A.) Szakacs II (Di
namo Buc.)

Mijlocași: Fronea (Petrolul),
Neacșu II (Rapid), Ujvari (Dinamo 
Bacău) 

două minute mai tîrziu, dar Constanti
nescu este ținut în careu (arbitrul a 
acordat penalizarea la 16 metri I...). 
Printr-un plasament bun și o interven 
ție inspirată, Voinescu oprește apoi, în 
In min. 12, un șut de aproape al lui 
Dridea. Tot Dridea însă — singurul 
atacant al Petrolului care se ,,vede" pe 
teren — driblează în min. 15 apărarea 
militarilor și de pe poziție de extremă 
stînga centrează la D. Munteanu, care 
reia de aproape, imparabil: I—1. Cîte
va minute mai tîrziu, Neacșu „scoate" 
în ultima fracțiune de secundă un gol 
ca și intrat (trăsese Constantin, cu 
capul), iar în min. 30, Bone, scăpat 
singur spre poartă, se dezechilibrează 
și pierde astfel o mare ocazie. Și Pe
trolul are prilejul să înscrie, în min. 
31, dar, din nou, Voinescu apără sigur 
șutul lui Dridea.

Dacă în prima parte a meciului, jo 
cui a fost echilibrat (Petrolul a atacat 
mai mult, dar acțiunile oaspeților au 
fost mai rapide, mai clare), după pau
ză, în afară de o perioadă de 10 mi
nute, la mijlocul reprizei, cînd ploeș 
tenii au exercitat ,o presiune puterni-

ORAȘUL STALIN 24 (prin telefon). 
— Față de aspectul general al jocului, 
rezultatul de egalitate, 2—2 (1—0). 
este just. Nici una dintre echipe nu a 
reușit să se impună, mai ales, din 
punct de vedere tehnic. Steagul roșu 
a dat impresia că va cîștiga jocul, mai 
ales că în min. 48 conducea cu 2—0. 
Revenirea neașteptată a dinamoviști- 
lor din ultimele 30 de minute a avut 
darul să modifice rezultatul, atunci 
cînd nimeni nu se mai aștepta. Oricum, 
Steagul roșu are meritul că a Insistat 
mai mult în prima parte a întîlnirii cu 
toate că indisponibilitățile din echipa 
au impus o tactică defensivă : Bîrsan 
a jucat centru atacant retras (și nu 
și-a găsit locul), iar Campo — acci
dentat din meciul de la Lupeni, — a 
lost figurant pe aripa dreaptă. Reve-

înaintași: Toth (Jiul), D. Munteanu, 
Babone (Petrolul), Sever (Farul), 
Mărcii (Știința Cluj), Alexandrescu 
(O.C.A.), Mafteuță, Vasilescu (Pro
gresul)

La tineret au fost selecționați:
Portari: Uțu (Dinamo Buc.) și 

Ghibănescu (Farul)
Fundași: Greavu, Stancu (Rapid),
Nedclcti, Cojocaru (Progresul), Mure- 
șan (Știința Cluj).

Mijlocași: Tîrcovnicu (Dinamo
Bacău), Tabarcea (Petrolul). Kotzka 
(Rapid)

înaintași: Copil, Georgescu, Ene II, 
R. Lazăr (Rapid), Constantinescu 
(Petrolul), Mateianu (Știința Cluj). 
Varga (Dinamo Buc.), Ungitroiu 
(Flacăra Moroni), Crăiniceanu (Mine
rul Lupeni).

Jucătorii de la Știința Cluj au anun- 
țat însă că nu pot veni deoarece au 
examene. In acest caz, ei vor fi 
înlocuifi cu alți jucători. De asemenea, 
Călinoiu — devenit indisponibil după 
meciul de ieri — va fi 
Ioniță) dacă medicul va 
nu poate juca.

Juniorii s-au antrenat
Ploești cu Poiana Cîmpina:

Ei au lăsat o impresie destul 
frumoasă. De altfel, au cîștigat 
meciul cu 1—0 prin golul înscris

înlocuit (cu 
constata că

duminică la

rie 
Și 
în

Jiuî a eg*akci
PETROȘANI 24 (prin telefon). Peste 

6.000 de spectatori au asistat la pri
ma întîlnire oficială de fotbal din a- 
cest sezon disputată în localitate. Par
tida dintre Jiul și Știința, deși din 
punct de vedere tehnic nu a corespuns, 
a plăcut totuși prin ardoarea cu <--re 
ambele echipe au luptat pentru victo
rie. De altfel, scorul fina] al p: rt.de: 
a fost pecetluit dc abia cu 2 minute 
înainte de sfîrșitul jocului dintr-o lo
vitură de 11 metri (Cu 3 minute tna 
inte Gabor a ratat primul penalti a- 
cordat în favoarea Jiului.,.).

In prima repriză au dominat ma! 
mult studenții. La fel și în primele 
minute ale reprizei secunde, după care 
gazdele au pus stăpînire pe joc atacînd 
insistent pentru a obține egalarea. Do
minarea netă a Jiului o caracterizează 

chiar de

au fost:
(C.C.A.),

că (dar fără perspectivă, dată fiind 
nervozitatea care a cuprins întreaga 
echipă), superioritatea, nu atît terito
rială, cît de concepție a acțiunilor și 
de mișcare în teren, a fost de partea 
militarilor. Ei au înscris în min. 75, 
prin Alexandrescu, golul victoriei și 
au avut un final aplaudat 
susținătorii ...Petrolului.

Foarte buni în acest meci 
Voinescu, Apolzan și Jenei 
precum și Neacșu și Dridea (Petrolul). 
S-au ma’ remrreat: Constantin. Ale
xandres u și Bone (în repriza a doua). 
La Petrolul au jucat extrem de slab 
frații Munteanu și mai ales Babone, 
care a fost un simplu spectator pe ex
tremă.

C.C.A.: Voinescu—Zavoda 11, Apol
zan, Zavoda I—Jenei, Mihăilescu — 
Rakcsi, Constantin. Alexandrescu, 
Bone, Tâtaru.

PETROLUL: Șfetcu—Pahonțu, Ma
rinescu, Neacșu—Fronea, Tabarcea— 
Constantinescu, A. Munteanu, Dridea, 
D. Munteanu, Babone.

JACK BERARII)

nirea lui Szigeti a însemnat refacerea 
liniei de mijloc, care, împreună cu Za- 
haria și Ghiță, a constituit din nou 
punctul forte al echipei. In aceste con
diții, căderea atacului din ultimele 30 
de minute este explicabilă. Dinamo- 
viștii din Bacău au arătat multă ambi
ție, astfel că după ce dintr-o greșeală a 
apărării locale au reușit să reducă din 
handicap, au luptat pînă la epuizare 
reușind să egaleze.

Iată cum s-au înscris golurile: In 
min. 31, la o lovitură de colț executată 
de David, Fusulan reia în plasă. După 
pauză, în min. 48, Tîrnoveanu pasează 
balonul lui David, acesta trece mingea 
lui Gane, care-1 depășește pe Cîrnaru 
și înscrie: 2—0. După numai un mi
nut, Asan — ajuns singur în careu —

rt.de
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P. Polonă
ze
de Petescu. De 
Stupina, juniorii 
0—0) în fata

remarcat 
au făcut 
aceluiași

MetaluS îîrgoviște 
a promovat 

în categoria B
Tîrgoviștenii au învins ieri 

Textila Sf. Gheorghe cu 2—0 (2—0)

Ieri în campionatul internațional feroviar de fotbal

Rapid și Lokomotiv Sofia la egalitate: 2-2 (1-1)
— Joc ®Se excelenta, calitate în prima repriză —

portarulcut, în special, 
(tremele Pîrcălab și ITar- 
rul Năftănăilă.
iu prezentat următoarea 
culescu — Baloș, Boroș, 
- Bîtlan, Gergcly III — 
ftănăilă, Petescu, Panai- 
:u), Harșoni.
propriu-zise încep" astăzi, 

te antrenamentele la două 
lurată redusă) ale loturi- 
'oi, toate cele patru loturi 
jocuri cu parteneri, de 
cu durată normală. Ple- 

lor A și de tineret în 
este fixată pentru vineri.

Așteptat cu legitim interes, îndeo
sebi de numeroșii suporteri veniți de 
Ia Tîrgoviște și Sf. Gheorghe, jocul de 
baraj dintre Metalul și Textila a sa
tisfăcut așteptările celor peste 5000 de 
spectatori prezenți luril dimineață în 
tribunele stadionului Dinamo. Meta- 
lurgiștii, care au început jocul timid, 
stăpîniți de emoție și-au revenit trep
tat, practicînd apoi un fotbal clar, cu 
faze spectaculoase și dominînd terenul. 
Ei au învins cu 2—0 (2—0) prin punc
tele marcate de Georgescu (min. 19) 
și Moisescu (min. 23), ratînd nume
roase alte ocazii. Textila Sf. Gheorghe, 
lipsită de coeziune, a acționat fără 
eficacitate.

upa orașelor6* la janwrî
semifinalelor „Cupei Ora- 
liori, duminică echipa șe
sului București a întrecut 
primă a Timișoarei cu 

îciul s-a disputat pe sta- 
io. Bucureștenii au jucat 
ai omogen și mai etica» 
t victoria; obținută prin 
ate de Frățilă (2). Șuteu

și Coe. Pentru timișoreni au înscris 
Sețu si Voicău. A arbitrat satisfăcător 
1. Pișcarac. BUCUREȘTI: Stancu- 
I.upescu, Coe, Tițeica—Naum, Pîrîu— 
Stănoaia, Șuteu, Frățilă, Șerban, Uță. 
TIMIȘOARA: Scurei—Rusu, Marin- 
cov, Marcu—Dragoș, Gădeanu—Voi
cău, Betea, Sețu, Damian, Chiriei

Dacă n-ar fi fost atît de cald, 
ceeea ce evident a influențat poten
țialul de luptă al ambelor echipe, 
și dacă oaspeții — în dorința de a 
păstra rezultatul de egalitate — n-ar 
fi trecut în apărare în repriza a 
doua, fără îndoială că partida Ra
pid—Lokomotiv Sofia ne-ar fi oferit 
în tot cursul celor 90 de minute un 
spectacol de bună calitate, așa cum 
a reușit în prima repriză. In această 
primă parte a meciului, cei aproape 
40.000 de spectatori au asistat la un 
joc dinamic, extrem de rapid, cu tre
ceri frumoase de balon. în care echi
pele au avut pe rînd inițiativa. în
ceputul a aparținut bulgarilor, dar 
pentru scurtă vreme pentru că chiar 
în min. 3 Rapid a deschis scorul prin 
Ozon, care a înșelat orintr-o fentă 
pe portarul losifov. Se credea că 
Rapid își va mări avantajul, dar oas
peții — printr-un joc în mișcare, larg 
desfășurat și cu dese schimbări de pe 
o parte pe alta, preiau inițiativa și 
egalează după trei minute prin Kot- 
kov, care a reluat o minge ricoșată 
din bară (la un șut al lui Debîrski). 
Jocul devine dîrz, dar nu-și pierde din 
frumusețea tehnică. Bulgarii ajung mai 
repede la balon, au execuții tehnice

O intervenție spectaculoasă a talentatului portar bulgar losifov

tnfinuâ
timuiul SS din penalii 
tiința 1-1 (0-1) 
e cornere din această re- 
ntru 
urt, 
pînă 
ază 
cută 
e la 
in minut Vasiu ia o acți- 
propriu, trece de doi-trei 
rși, centrează precis, dai

cu puțin peste bară.
1 partidei este înscris în 
atac frumos pe aripa 

isuc depășește pe Farca; 
•i-1 lansează pe Munteanu 
lintr-un unghi dificil 0-1 
ipa oaspe atacă insistent 

de a mări scorul prin 
Nedelcu II, dar Crîsnic 
'*°r.t și respinge sau re

al răspunde prin con- 
riculoase încheiate cu șu. 
î trase de Toth, Ghibea 

min. 50 Marcu șuteazâ
i 20 m, mingea ricoșează 
inia porții de unde Vasiu 
în ultima instanță. Jiul 
a si atacă dezlănțuit. In 
57,' 59, 70, 73, 83 și S4 
ocazii clare de a egala

Toth. Farcaș, Panait și 
ultirile lor puternice sînt 
espinse în corner de Mo- 
85 la un corner. Moldo-

localnici.
filmul jocului. Nimic 
în min. 10, cînd Cri
pe Petru Emil. Ne
tare și precis lovi- 
20 m. Crîsnic reține

van atinge mingea cu rrdna în careu 
Gabor ratează penaltiul acordat de 
arbitrul P. Rapaport. Jiul continuă sâ 
domine și în minutul SS Moguț este, 
nevoit să acorde din nou 
vitura de colț este executată de Toth, 
mingea ajunge la Crăciun care șutea- 
ză în bară. Mingea ricoșată din bară 
revine la Romoșan care de la 16 ni 
trage spre poartă. Balonul este res
pins de Georgescu cu mina. Penaltiul 
acordat de arbitru este transformat 
de Panait: 1-1.

Arbitrajul lui P. Rapaport (Bucureș
ti) bun. JIUL: Crîsnic—ROMOSAN 
(Tîlvesctt), Panait, VASIU—FARCAS, 
CRIȘAN—Toth, GHIBEA, Tîlvescu 
(Crăciun), Gabor, Crăciun (Romosan). 
ȘTIINȚA: MOGUȚ — KROMELY,
GEORGESCU, Costin—Petru Emil, 
Nedelcu I—1VANSUC, Munteanu, 
MARCU, Nedelcu II, 11. Moldovan.

I. ZAMORA și 1. PAL1ȚA eoresp.

corner i.o

subtile și mai multă spontaneitate în 
conceperea și desfășurarea acțiuniloț. 
Ei au tras și mult la poartă, dar 
imprecis. La rîndul lor, rapidiștii au 
avut perioade cînd au jucat cu multă

și meciurile nule
Farul—Progresul 1-0 (1-0)

CONSTANȚA 24 (prin telefon). — 
Joc de slabă factură tehnică, 
meroase pase la adversar 
părător de slabă orientare 
cum poate fi caracterizată 
tre Farul și Progresul.

Ambele echipe au rămas datoare ce
lor 30.000 de spectatori. Farul, care a 
făcut^cea mai slabă partida din ultima 
vreme, dar care a fost totuși cu ceva 
mai bună decît Progresul, s-a prezen
tat cu multe lipsuri. In primul rînd 
echipa nu a satisfăcut în ceea ce pri
vește ritmul de joc, orientarea tactică 
și precizia paselor. In apărare, n-a dat 
satisfacție deplină decît Florescu, 
Mijlocașii au alergat mult, dar cu pu
țin folos. Cît privește atacul, el a fost 
lipsit total de coeziune, a jucat sta
tic și fără fantezie.

Progresul a dat o ripostă mai hotă- 
rîtă de-abia din min. 60, cînd a înce
put să atace puternic, dar tinerii săi

cu nu- 
și cu o su- 
tactică, iată 
partida din-

înaintași nu au știut să-și creeze situ
ații de gol, au fost neatenți. sau au 
șutat imprecis. Ne-a plăcut jocul bun 
al celor doi fundași, dar foarte slab 
s-a prezentat linia de mijlocași. Uni
cul gol al partidei l-a înscris Moroianu 
in min. 32.

Cu totul lipsit de personalitate, ne- 
hotărît, cu multe erori, decizii inverse 
și în compensație, într-un cuvînt slab, 
arbitrajul lui P. Badea (Orașul Sta
lin).

FARUL : Ghibănescu—Toma, Ciun- 
can, FLORESCU-DATGU, Pană^Mo- 
roianu. Sever, Ciosescu Olani, NICU- 
LESCU.

PROGRESUL : Birtașu—NEDELCU, 
Caricaș, SOARE—Petrescu, Știrbei— 
Grigore, Smărăndescu II, VASILES- 
CU Mafteiită, Marin.

P. ENACHE
eoresp. regional

0 mare surpriză: DINAMO BUCUREȘTI

.SAMENTUL

> Buc.

2 z 0 0 4:1 4
2 110 2-13
2 1 1 0 3:2 3
2 1 0 1 4:4 2
2 0 2 0 1:1 2
2 0 2 0 2:2 2
2 0 2 0 3:3 2
1 0 1 0 0:0 1
1 0 1 0 1:1 1
2 0 1 11:21
2 0 1 1 1:3 1 
2 O 0 2 2:4 0 

septembrie :

î
I
i Bacău
•u

_ 6
, Jiul—Minerul, St. roșu 
jgresul—Rspid petrolul— 
ău, Dinamo București—

UI 
tapă la

•»

n meci nul
t de Ghiță și arbitrul a- 

i de la 11 m. Radulescu 
d peste poartă. In min. 
ceptează o minge, șutea- 
dar mingea îi revine și 

area se produce în min.
deschide „printre" pe 

are marchează pe sub 
dor. j
seu (Buc.) a condus 
uipele: STEAGUL ROȘU: 
ea, ZĂHAR1A, Țîrnovea- 
I, SZIGETI, — Campo, 
an, GANE, DAVID; DI- 
R—GIOSANU, Cîrnarti, 
TAFU, UJVARI—Ră- 
IOVN1CU, Asan (Public). 
>lic (Asan)

MAZGAREANU—eoresp.

Coman, stoperul echipei Minerul, a fost cel mai bun jucător al oaspe
ților și chiar de pe teren. Sobru, atent, calm și precis, el a zădărnicit multe 
acțiuni dinamoviste. Jată-l, în această fotografie, intervenind încă odată cu 
succes și „suflind" mingea lui Ene I (fază din jocul Dinamo—Minerul 0—0).

Surrfiză generală duminică la „Di
namo" : pentru echipa Dinamo, pentru 
spectatori și pentru... pronosportiști. 
Autorul: Minerul Lupeni, proaspăta 
promovată în categoria A. Oaspeții au 
fost cu adevărat o surpriză plăcută 
(bineînțeles, nu și pentru dinamo- 
viști!...) și prin rezultatul obținut 
(0—0 cu Dinamo la București echi
valează cu o victorie) și — mai ales 
— prin comportarea lor generală, 
prin jocul practicat. Nu s-a simțit "nici 
un moment că deținătoarea Cupdi 
joacă cu o echipă care nu mai departe 
decît acum două luni abia terrhina 
campionatul categoriei B. Dimpotrivă, 
Minerul s a comportat ca o formație 
cu îndelungat stagiu în categoria A 
jucînd de la egal cu Diiiamo.

Și nu numai atît. Dacă această 
partidă lără goluri a plăcut totuși, fi
nind tot timpul încordată atenția spec
tatorilor, aceasta se datorește în mare

măsură fotbaliștilor din Lupeni.
Intr-adevăr, meciul dc acum două 

zile a fost dinamic, bogat în faze 
palpitante la cele două porți, în in
tervenții de ultim moment fie ale fun
dașilor, fie ale portarilor.

Dinariio s-a prezentat sub așteptări. 
„,4 jucat ca la Cluj" — nc-a spus 
după meci antrenorul I. Baratki. A- 
părarea, cu excepția lui Călmoiu 
(pînă nu s-a accidentat, în repriza 
a doua), Popa (în prima repriză) și 

, portarul Uțu, a tost penetrabiiă și a 
avut... emoții. In min. 4 Cotroază 11 
a trecut mingea pe lingă Uțu, dar și 
pe Ungă poarta goală; in min. 15 
(după ce Semenescu ratase o mare o- 
cazile la poarta lui Mihalache), Crăi- 
niceanu — după o combinație cu 
Leahevici — a tras în bară ; în min, 55 
Uțu abia a reușit să respingă cu pi
ciorul un șut puternic tras de la 8 
in de Leahevici scăpat singur spre

poartă ; în min. 72 Călinoiu a resfjns 
din apropierea liniei de poartă mingea 
trimisă cu capul de Cotroază II. Din 
aceste cîteva acțiuni ale Minerului 
(care au însemnat tot atîtea ocazii 
bune) se vede că dinaraoviștii au avut 
și de lucru și emoții într-o apărare în 
care a ieșit în evidentă în mod de
osebit slăbiciunea mijlocașilor. înain
tarea a jucat fără orizont, cu greșeli 
de natură tactică. Prea multe pasc, 
combinații și conduceri de balon pe 
teren aglomerat, prea mare înghesu
ială în centru, prea puține șuturi pre
cise la poartă. In asemenea condițiutii 
Dinamo a ratat și ocaziile avute 
(Semenescu min. 15, Ene min. 20, AL 
Vasile min. 36, Semenescu min. 49, 
Ene min. 61) și n-a putut concretiza 
superioritatea teritorială din repriza a 
doua, ușurînd mult sarcina apărării 
Minerului.

Minerul, bine organizat în apărare 
și în atac, jucînd calm, cu accent pe 
siguranța propriei porți în primul 
rînd, dar nerenunțînd nici un moment 
la ofensivă (a replicat des cu contra
atacuri rapide și periculoase) a făcut 
o partidă bună și a meritat rezultatul 
de egalitate. Pînă acum a dovedit 
că este o echipă bună, echilibrată, o- , 
mogenă, în care tinerii ies în valoare ț 
la fel ca și cei vîrstnici.

Arbitrul O. Comșa — Craiova a i 
condus în general satisfăcător. Hend- > 
sul în careu reclamat de Minerul a ț 
fost involuntar comis de Popa (cla-) 
sica minge aruncată în mină) și bine, 
a făcut că nu l-a sancționat; in| 
schimb, a trecut cu vederea faultul) 
comis în careu asupra lui Al. Vasile. J

DINAMO: UȚU — Popa. CALINO-t 
IU. Szakacs II—Al. Vasile, Dragon.irj 
—Semenescu, Nicușor, Ene, Varga, ) 
Kos’zegy. j;

MINERUL: MIHALACHE—Plev^
COMAN, Cherestea—SZOKE. Mihalyf 
—Cotroază 11, PĂRASCH1VA, LEA
HEVICI. PEREȚ. Crăiniceanu.

PETRE GAȚ1U

i

vervă, punînd în pericol poarta lui 
losifov. Au și ratat cîteva situații 
favorabile. Cîteva șuturi ca din tun ■ j 
ale lui Georgescu au trecut dc puțin 
pe lîngă poartă. Din păcate însă, Ene 
II și uneori Copil au ținut mult 
Ionul, frînînd astfel jocul și dînd 
sibiiitate apărării adverse să se 
grupeze și să oprească acțiunile.

In repriza a doua ritmul jocului a 
descrescut. Oaspeții în special n-au 
ruai rezistat și au cedat complet te
renul, deși după un contraatac izolat 
al Iul Debîrski (min. 61), același 
Kotkov a marcat (1—2). Rapid a 
exercitat în această parte a jocului 
a presiune din ce în ce mai puter- 
rfică, reușind să egaleze în min 69 
pfin Georgescu, dar... numai atît. îna
intarea, printr-un joc lateral. chiar 
static uneori, fără pătrunderi, n-a 
pntut să realizeze acel punct în plus 
la care îi dădea dreptul superioritatea 
teritorială din această repriză. Astfel 
ci partida s-a terminat cu un rezultat 
(te egalitate, avantajos pentru bul
gari, care în seria a IV-a a campio
natului internațional feroviar mai au ., 
un joc de disputat, la Sofia cu selec
ționata feroviară turcă. Cîștigînd cu 
3—0 sau 3—1 acest ultim ioc, Loko
motiv se poate califica pentru semi
finale.

Foarte bun arbitrajul lui M. Maeko 
(R. Cehoslovacă), ajutat la tușă de 
Sf. Ionescu și St. Geac.

RAPID: Todor — Greavu, Dodea- 
t*, MACR1 — NEACȘU II, Langa — 
Copil, (R. Lazăr), Ozon (Raab), 'Ene 
H GEORGESCU, R. Lazăr (Văcarii).

LOKOMOTIV: IOS1FOV — Meto- 
dJw, DIMITROV. Velev (Ceacevski) 
— NE STOR O V, Dragomirov ■— Don- 

STAMOV. (Savov), Kotev. KOT- 
fi®V, DEBÎRSKI.
1 ■’

ba- 
po- 
re-

(b. g)

BLdnsWzilei da 23 August
Jocuri Internationale de fotbal
• SATU MARE 24 (prin telefon). — 

Echipa sovietică de fotbal Spartak Uj- 
gorod a jucat sîmbătă în localitate, 
au selecționata orașului. Oaspeții, su
periori, au cucerit victoria la scorul 
de 5—1 (0—0).

• ZIMN1CEA 24 (prin telefon). — 
Duminică echipa locală Dunărea a 
primit vizita formației bulgare Dunav 
din Trnova. Meciul — viu disputat —• 
»-a terminat cu un rezultat de egali
tate: 2—2 (1—1). Punctele au fost 
marcate de Cutulache și Doncea pentru 
Dunărea și Petrov și Dimitrov pentru 
Dunav. Au asistat 1200 spectatori.

(Cioacă Tudor, corespondent)
• TR. MĂGURELE 24 (prin tele

fon). — Intîlnirea internațională de 
fotbal dintre Oltul din localitate și e- 
chipa bulgară Levski din Nicopol a 
Jtîrnit un viu interes. Au fost pre- 
jenți 3000 de spectatori. Oltul a în 
tins cu 4—0 (2—0) prin punctele în
ăcrise de Cole, Antonescu, Tănase și 
Tlădescit.

(Stanca Dilu, corespondent)
! • BAIA MARE 24 (prin telefon). 

4- Finalele „Cupei Eliberării" la fot
bal — competiție organizată pe re
giune — s-au încheiat cu următoa
rele rezultate:

Copii: C.S.M. I Baia Mare — To
citorul Baia Mare 2—1 (2—1).

Seniori: Dinamo Săsar — Minerul 
Baia Sprie 2—1 (2—1).
‘ • LUDUȘ. — Intîlnirea dintre Mu
lsul din localitate și C.F.R. din Cluj 
s-a terminat cu victoria echipei oaspe 
la scorul de 4—2 (2—1).
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vară a tineretuluiSpartachiadei de
hat sfirșit întrecerile celei de a IV-a ediții Olimpia Cataramă (46,99 m la disc juniear 

și echipa: Florica Grecescu, Marilis Cuțu 
Elisabeta Todorof (6:39,7 

au stabilit noi recorduri republicane
In cadrul concursului desfășurat 

sîmbătă după-amiază pe stadionul Ti
neretului din Capitală tînăra Olimpia 
Cataramă (Șc. sp. U.C.F.S. Cîmpulung 
Muscel) a doborît recordul republican 
de junioare în proba de aruncarea dis
cului, obținînd performanța de 46,99 
m. Vechiul record îi aparținea cu 45,63 
m. De notat că acest rezultat este 
doar la 29 de cm de recordul de se
nioare deținut de Lia Manoliu.

Echipa formată din Florica Greces 
cu, Măritiș Cuțui și Elisabeta Todorof, 
parcurgînd distanța de 2.400 m în 
6:39,7, a stabilit un nou record repu-

la 3x800 m)

proba de 3x800 m. ’blican în 
record era de 6:45,0 și aparțir 
1956 echipei: Nina Pasciuc, El 
Todorof, Florica Grecescu.

In cadrul aceluiași concurs 1 
Balaș a sărit 1,78 m la înălțime 
riu jiircă a alergat 24,3 sec. pe 
g, echipa : Varnoș, Milialy, " 
Barabaș a parcurs distanța 
m în 7:37,8 la numai 0,4 sec. 
dul țării la ștafeta de 4x800 
riu Jurcă a ^ărit 7,02 m la 
iar Maria Pândele a obținut 5,5 
aceeași probă.

R< 
d< 
de
m 
iu

Priit fața
ediții a Spartachiadei de vară a tineretului att reușit să
pe stadionul „23 August", s-a desfășurat intr-un 

cadril sărbătoresc, festivitatea de închidere a celei de a 
IV-a ediții a Spartachiadei de vară a tineretului. An de 
an, această frumoasă și tradițională întrecere sportivă 
de mase a constituit un important izvor de cadre tinere 
și talentate pentru mișcarea sporffâă din țara noastră. 
Și cu prilejul întrecerilor finale ale acestei ediții, pe 
foile de concurs au fost consemnate o serie de rezultate 
valoroase, Vum ar fi cele realizate de Mihai Calnicov 
— 6 £3 m. la săritura în lungime {record de juniori cat. 
II al R.P.R.) și de .Alexandru Tudorașcti, care parcurgînd 
100 m in 11,1 sec. a stabilit un nou record al Șpar- 
tachiadei,

Cottseuitiînd acest lucru, tovarășul ION BALAȘ, vice
președinte ai Consiliului General al Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport, a îndemnat, în cuvîntlil de închidere, pe 
toți participanții la finale ca o dată întorși la locurile

pre- 
neobo-

tribunelor pășesc reprezentanții orașului București, care in cadrul etapei linale a celei de a 
ocupe pri mul loc în clasamentul general.

lor de muncă să-și continue cu temeinicie
gătirea sportivă și să devină în același timp 
siți propagandiști ai sportului în rîndurile maselor de 
oameni ai muncii.

In afară de aceasta, pasionantele dispute finale au 
prilejuit miilor de participanți să Jege noi prietenii. 
Tinerii veniti din toate colțurile țării, întUnindu-se pe 
terenul de sport, in focul întrecerii, s-au cunoscut și au 
legat trainice pritenii.

Buni prieteni, legați de o pasiune comună acum: 
sportul, așa au pășit la sfirșitul festivității de închidere 
pârtiei lianții la finala Spartachiadei de vară a tineretu
lui. In sunetele marșului sportiv, reprezentanții regiuni
lor țării și-au luat rămas bun de la bucureșienii veniți 
ieri, după-amiază șă-i vadă. Și-au luat rămas bun, pro- 

fie mai bune, 
dezvoltare a

mițind ca la viitoarea ediție rezultatele lor să 
mai valoroase pentru continua întărire și 
activității sportive din țara noastră!

Campionii celei de a b'-a eaitu /Ec^ipa «rașBucu!ești 
c ’ j • j • j w ,• , \ *Jpe primai ioc în clasamentula dpanachiadei de vara a tineretuiuix geaera|

ATLETISM

100 m. seniori: Alex. Tudorașcu (reg. Galați) 11,1 sec.
100 m. senioare : Renale Gabel (reg. Stalin) 12,9 sec.
100 m. juniori : Mihai Cifru (reg. Stalin) 11,5 sec.
80 m. junioare :
1.000 m. seniori
1.000 ni. juniori
500 tn. '
500 m.
înălțime
înălțime
înălțime
înălțime
lungime

de juniori cat. a !l-a al R.P.R.).
lungime
lungime
lungime 
greulaie 
greutate 
greutate 
greutate

Juliana Coban (reg. Cluj) 10,6 sec.
Dumitru Răducanu (reg. lași) 2:42,4
M. Boureanu (oraș București) 2:42,2 

senioare: Mihaela lamamdi (oraș București) 1:24,0 
junioare: Maria Barbu (reg. Pitești) 1:23,0 
seniori: Cornel Popovici (reg. Timișoara) 1,80 m. 
juniori : Alexandru Ciocan (oraș București) 1,70 m. 
senioare : Jeana Neagu (reg. Craiova) 1,43 m. 
junioare : M. Mărgineanu (oraș București) 1,38 in. 
seniori : Miha-i Calnrleov (oraș București) 6,83 in. (record

juniori: Ervia Jarger (reg. Timișoara) 6,32 m. 
senioare: Mihaeta lamandi (oraș București) 4,86 m. 
junioare : Lucreția Stancu (oraș București) 4,20 tn. 
seniori : L. Dobrotă (reg. Stalin) 12,08 ni.
juniori : Ion Bog (reg. Oradea) 14,32 m. 
senioare : Adela Filip (reg. Bacău) 9.81 m.
junioare : Rodica Hăhnăgeanu (reg. Timișoara) 9,89 m.

O dată cu disputarea ultimelor probe 
din cadrul întrecerii finale a celei de-a 
IV-a ediții a Spartachiadei de vară a 
tineretului, au fost alcătuite clasamen
tele pe echipe reprezentative de re
giuni la fiecare sport. Iată primele 
trei locuri : atletism : I. oraș Bucu
rești ; 2. reg. Stalin ; 3. Timișoara ;
iclism: I. reg. Stalin ; 2. oraș Bucu-

3. reg. București ; harid-
1. reg. București ; 2. oraș

natație: 1.
; 3. oraș București ; 
2. reg. Stalin ; 3. reg. 
1. oraș București ; 2.

3. reg. București; trîntă :

Ieri după-amiază, cei peste 1500 de 
finaliști ai primei ediții a Spartachia- 
dei pionierilor și școlarilor au luat 
parte pe stadionul „23 August" la fes
tivitatea de închidere a pasionantelor 
lor întreceri... O festivitate impresio
nantă, care a consemnat succesul de
plin de care s a bucurat această com
petiție adresată celor mai mici spor
tivi ai țării. Cifra de peste 800.000 de 
pionieri și școlări prezenți la startul 
competiției, demonstrează cît de dragă 
le este copiilor activitatea sportivă, în 
ce măsură au înțeles să participe la 
această importantă întrecere organizată 

“ ” al U.T.M., M.I.C. și Consiliul 
U.C.F.S. Muncind cu seriozi- 
stăruință, dovedind calități 
remarcabile, o serie de con- 

printre care Carol Szasz (Ora-

de C C. 
general 
tate și 
sportive 
curenți, 
dea), cîștigător în proba de înălțime 
cat. a IlI-a, Liviu Filip (Timișoara), 
primul clasat la 40 m cat. 1, Gabriela 
Arkosi (R.A.M.) campioană la 30 m 
olat cat. I, Margareta Nemes (Hune
doara), cu cea mai bună performanță 
la înălțime cat. a IH-a, Dan Duțulescu 
(oraș București) cu 5,13 m la lungime 
cat. a 11-a au reușit să se situeze — 
prin performanțele obținute — pe pri 
mul plan al întrecerilor.

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
în ultimele zile ale finalelor: GIM
NASTICA băieți: 1. Or. București

124,85 p; 2. Timișoara 123,75 
Cluj 123,50 p; fete: 1. Or. Bt 
126,90 p; 2. Constanța 117,90 
Oradea 116,85 p. ATLETISM: 
lungime cat. II : 1. D. Duțules 
Buc.) 5,13 m; 40 m plat cat. I 
Filip (Timișoara) 6,1 ; înălțim 
II: 1. FI. Cheran (Piteșți) 1 
înălțime cat. Ill : 1. C. Szasz 
dea) 1,60 m ; greutate cat. III : 
Mincu (or. Buc.) 12,66; fete: 
me cat. III: I.E. Vîrlan (or. Bu 
m; 60 m cat. III : 1. C. Pa
(Bacău) 8,4 ; lungime cat. I 
Florea (reg. București) 3,64 r 
m cat. Ill : 1 E. Croitoru (G 
46,2 ; 30 m fete cat. I : 1.
(R.A.M.) 5,1 : NATAȚIE: băieți 
liber: 1. C. Georgescu (or. Buc. 
100 m liber: I. Z. Szabados (I 
1:16,3; fete: 50 m liber: 1. I. I 
(or. Buc.) 39,5; 100 m liber: 
Nagy (R.A.M.) 1:17,2.

HANDBAL

NATAȚIE

TIR

TRINTĂ

Moșescu (reg. Constanța)

VOLEI

biciclete 
biciclete 
biciclete 
biciclete

Arad (reg. Timișoara) 
(oraș București).

oraș băieți : Klaus Seminger (reg. Stalin) 
oraș fete : Maria Pîrvan (reg. Ploești) 
semicurse băieți : Dunutru Mitroi (reg. Bacău) 
semicurse fete: Elena Capotă (ow București'

băieți : Echipa Spartak (oraș București)
fete : Echipa Dunărea Tr. Măgurele (reg. București)

băieți cat. I : V. Parcea (oraș București) 1:09,0 
băieți cat. a II-a : O. Stirbăț (oraș București) 1:08,3

CICLISM

băieți: Echipa I.C.A. — 
fete : Echipa Aeronautica

băieți : Constantin Pop (R.A.M.) 25G p. 
fete : Geta Țăran (reg. Uși) 242 p.

băieți cat.
fete cat. 1 : Elena Nagy (reg. Clitj) 1:23,6
fete cat. a Il-a: Atia Waltman (reg. Ct'tij) 1:21,6

OINĂ

Echipa Recolta Obidiți (reg. Ploești)

kg. : Ion Zagora (reg. Timișoara)
kg.: Laurențiu Moașă (reg. Steiin)
kg. : Mihai Beleuță (reg. Bacău)
kg. : loan Hoțea (reg. Baia Mare)
kg. : Ion Tiț (reg. Baia Mare) 

peste 84 kg. : fache

i|■r^ști : 
bal : 
București ; 3. Timișoara ; 
Cluj; 2. R.A.M. 
oină : 1. Ploești; 
București ; tir: 
reg. Stalin

1. reg. Stalin : 2. Timișoara ; 3. Cluj: 
volei : 1. Timișoara ; 2. oraș București; 
3. Ploești.

Făctadu-se adifiunea de puncte, pri
mul loc în clasamentul general a reve
nit echipei orașului București, care a 
cîștigat astfel cupa oferită de Consi
liul General al Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport, pentru cele mai bune 
rezultate tehnice, obținute în etapa 
finală a Spartachiadei de vară a tine
retului.

) ________________

Ingrid Wachter: 5:26,3 
pe 400 m. liber

de 
de

Sîmbătă seara, la concursul 
înot desfășurat înaintea jocului 
polo R. P. Romînă-R.S.S. Gruzină, 
s-au înregistrat patru noi recorduri 
republicane. Astfel, Ingrid Wachter 
(Știința Buc.) a parcurs distanța de 
400 m liber în timpul de 5:26,3, Șt, 
lonescu (C.C.A.) a fost cronometrat 
la 800 m liber (în trecere spre 1560 
m în 10:07,8), C. Mocanii (Rapid) a 
înotat distanța de 1500 ni liber in 
timpul de 19:50,2 (record de juniori 
egalat), iar foarte tînăra Maria Klosz. 
(C. S. Harghita Tg. M.) a acoperit 
50 m bras în timpul de 42,4.

Așa arată un buletin cu to 
zultatele exacte la concursul Pro 

34 din 23 August 1959.
Petrolul Ploești-C.C.A.
Din. Buc.-Minerul Lupeni

III. Jiul Petroșani-Știința Citi
IV. St. roșu Or. Stalin-Din.Ba 

V. Farul C-ța-Prog. Buc.
Nice-Sochaux 
Valeuciennes-Reims 
Bordeaux-Angers 
St. Etienne-Sedan 
Nimes-Toulon 
Rennes-Lyon 
Totilouse-Monaco 

lutrucît meciul VII (Valent 
Reims) s-a disputat sîmbătă, 
anulat. Conform regulamentului 
cordă pronostic gratuit, la aces 
tuturor variantelor depuse.

La acest concurs au fost de; 
proximativ 317.000 variante."

PRONOEXPRES
La tragerea din urnă a cont 

Pronoexpres nr. 33 din 23 Attf 
lost extrase din urnă următoar 
mere :

4 42 46 36 45
Numere de rezervă:

10

Nr.
I

II.

VI. 
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI.
XII

33
Fond de premii -•

474.117
Rubrică redactată 

Pronosport.

lei
de 1- S

Tînăra generație de canotori s-a impus in finalele de la SmA

„Stat convins că am asistat la cele 
mai reușite întreceri finale deschise 
tinerilor noștri canotori, întreceri care 
au promovat o generație de schifiști 
talentată, de perspectivă" ne spunea 
antrenorul federal Gh. Giurcăneanu 
la sfîrșitul celor două zile de întreceri 
din cadrul recentelor finale ale cam
pionatului republican de canotaj aca
demic la juniori. Concluzia aceasta 
a«m împărtășit-o și noi alături de toți 
cei care au asistat la desfășurarea 
celor 8 probe ale campionatului.

Reușita deplină a acestor campionate 
rezidă în primul rînd în participarea 
bogată (160 de concurenți, reprezen- 
tînd 14 asociații și cluburi), în judi
cioasa repartizare a anibarcațiilor pe 
probe, dar, mai cu seamă, în nivelul 
destul de ridicat și bima pregătire a 
majorității competitorilor. Dacă în u- 
nele curse, cum au fost cele feminine 
de simplu și 4-ț-1 rame sau cele mascu
line de simplu și 8+1, nu am putut 
cunoaște pe învingători decît după 
p-rcurgcrea ultimelor zeci de metri 
din pistele respective, după dispute

con- 
uncr

extrem de strînse, în altele am 
semnat succesele categorice ale 
echipaje fără contra candiați. Indife
rent, însă, de factorul spectaculozitate 
(care după cum se vede a fost asigu
rat), cîștigătorii ca și principalii pre- 
tendenți la titluri au demonstrat cali
tăți autentice și totodată largi per
spective de dezvoltare. Ne referim 
îndeosebi la echipajul de 4+1 rame 
a! Clubului sportiv școlar București 
(Alexandrina Simian, Dana Iliescu, 
Voica Potîrcă, Elena Raț + Liliana 
Vasile) în care trei echipiere au înce
put antrenamentele metodice abia din 
anul acesta, la cel de 4-ț-1 vîsle al 
Metalului M.I.G (Dumitra Mihalache, 
Elena Bădulescu, Ioana Mocartu, Ale
xandra Minculescu + Elena Barcani) 
alcătuit din tinere muncitoare, practi
cante doar din această primăvară a 
canotajului, la băieții din echipajul 
8-|-l al Cetății Bucur etc. Important 
este faptul că cei mai tnulți concurenți 
au impresionat prin dezvoltarea tor 
fizică (calitate de bază a acestei ra
muri sportive), însușirea corectă a

elemetelor de tehnică și doza 
țională a efortului pe parcurs.

O bună parte din succesul < 
vorbim revine reprezentanților 
rilor sportive școlare sau 
sportive de elevi din București : 
șoara, care s-au impus în mai 
probele. Tabăra de sporturi na 
M.I.C. de la Snagov ca și c 
centre școlare din timpul v 
și-au dat pe deplin roadele i< 
fesorii Mociani, Bîrsănescu, B 
(București) sau Ladislau Wil 
Tudor Bompa (Timișoara) au fi 
dențiați pe bună dreptate pentru 
depusă. Ca de altfel și Paul 
sau Dumitru Popa, care la , 
M.I.G. și respectiv Cetatea Buc 
preocupați continuu de crcșter 
meniului tînăr.

Iată pe scurt cîteva din as 
pozitive ale acestor finale at 
reușite, atît de încurajatoare, 
viitorul canotajului nostru ac 
Rămîne ca succesul de față 
consolidat prin munca atentă a 
norilor.

N. MAR



FOTBAXa : 2S, 27, 29, 30, 31 august 1, 
5, 7, 9, 10 septembrie după-amiază și 
seara.

Finala r pe n,arele Stadion Flaminlo 
mărit și modernizat.

CEREMONIA DE ÎNCHIDERE: 11 sep
tembrie pe Stadionul Olimpic.

0. de Ea 25 august la 11 septembrie
Ceremonia (le deschidere : 

joi 25 august i960 
ttrul de desfășurare : Stadionul Cl
ic sau „Centomila", Aici va sosi 
id de la Capitoliu atletul purtător 
lacăril Olimpice.
1,0 PE APA : 25, 26, 27, 29, 30 31
st, 1 2 și 3 septembrie în nocturna 
minatoriile se vor desfășura la „Ba.

Rozelor" din Centrul Olimpic EUR 
il turneului la bazinul din Centrul 
pic de la Forul Italic. 
>T : 26, 27. 2°, 30, îl august, 1, 2 
septembrie', dimineața, după-aniiază
n„c:urnă 

lie probele se vor disputa la Sta 
II de natatie de la Centrul Olimpic 
1 Italic 
X: 25, 26. 27, 29, 39, 31 august, 
și 5 septembrie dupa-amiazâ si 
îrnă. 
ciurde vor fi programate la Palatul 
.urilor de la Centrul Olimpic EUR 
PTE (CLASICE ȘI LIBERE): 26 27, 
0, 31 august. 1 2, 3, s și 6 septem-

dimlncața 'și în nocturnă 
3St turneu se va desfășura in ca. 
monumental al Basalicii lui Maxen-

Sportivi care au îndeplinit 
norma olimpică

NOE : 26, 27 și 29 august dimineața 
upă-amiază.
? de discutare: lacul Albano 
JLISM: 26, 27. 29 și 30 august di- 
ața, după, amiază și în nocturnă, 
jionantele curse cicliste vor fi ffăz- 
■ de velodromul. în prezent în con. 
ție de la Centrul Olimpic EUR. Pro.
<fe șosea se vor desfășura pe ca- 

2ristofor Columb (cursa pe 10O km) 
î circuitul de la Grottarossa (cursa 
175 km)
NTAT’oON MODERN: 26. 27, 29, 30 

august, dimineața, după.amlază și 
nocturnă
e ciinci probe vor avea loc astfel: 
ia la Passo Corese ; scrima la Pa- 

Congreselotr din Centrul Olimpic 
*rui la poligonul de la _,Tor di 

natație la b’azi.nul acoperit 
la Centru] Olimpic Porul Italic; 
J1 ne cîmoia de la Acaua Santa.
SCHET: 26, 27. 29 august, 1, 2. 3,

8 septembrie dimineața, după.a. 
ă si în nocturnă 
minatoriile si semifinalele vor avea 
a Micul Palat «1 Sporturilor de pe 
? Tiziano iar finalele la Palatul 
turilor de la Centrul Olimpie EUR.
JCHEI PE IARBA: 26, 27 29, 30,
ugust, 1 2 3, 5, 7 și 9 septembrie
neață si după-amiază
irurile se vor disputa pe terenul de 
cadionui Marmi șj pe cel din incinta 
dromului
RIMA: 29. 30, 31 august, 1, 2 3 5,
, 8, 9 10 septembrie dimineața,
i-amiază si seara-
c de disput? re: Palatul 
2a la Centrul Olimpic EUR 
SITING : 29, 30, 31 august. 
imbrCe. dimineața 
țațele se vor desfășura 
Toii
kNOTAJ: 30. 31 august, 1, 
;itj» după-amiază.
este probe vor avea loc pe 
no
’LETISM- 31 august, 1, 2, 3 
, io septembrie, dimineața, 
iză Șl seara

4e atlet-ce se vor disputa pe 
u] Climpic. Cursele de marș (cu 

3-ea si sosirea pe Stadionul Olim- 
se vor desfășura pe „Via del Mare** 
naratonul (cu plecarea de Ia marea 
i a CapitPliului și sosirea la Aroul 
Constantin) pe un circuit ..V^a 

Antica-Viale Crlstoforc Columb” 
MNASTICA: 5, 6, 7. 8, «, 10 sep- 
>rie dimineața și după-amiază 
ercițiile sînt programate în sălile si 
er l-b&r la ,.Termele lui Caracalla**. 
R : 5, 6, 7, 8, 9. 10 septembrie di- 
jața și după.amlază 
ncurenții vor avea la dispoziție po
rtele „Umberto I**, de la Campagna 
Stand di tiro”.
CARIE: 5. 6, 7, g, 9, 10 sep.

trie, dimineața, după-amiază
Pratoni, la Piazza di Sîena și la 

ir.nu] Olimpic.
„î/FERE : 7, 8, 9, io septembrie, după- 
iză și seara.
îmi rile se vor disputa la Micul 
t al Sporturilor.

ALEXANDRU BfZiM

Aruncînd sulița la 79,91 ni Alexan
dru Bizim (Știința București) și-a 
realizat norma oiimpică (76,00 m) 
prevăzută pentru acest an, depășin
d-o, totodată, și pe cea a anului 
viitor (78,00 m). Al- Bizim are 25 
de ani și practică atletismul din 1954. 
Evoluția rezultatelor sale a fost 
mătoarea: 57,12 m (1954); 62,18 
(1955); 73,73 m (1956); 68,41
(1957); 75,62 m (1958) si 79,91 
(19591.

ur
ni 
m 
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HARALAMBIE RĂCESCU

Stadionul Olimpic sau cum i se 
spune „Stadio dei Centomila" din 

ui, pe care-l vedeți in fotografia 
urată, va găzdui la 25 august 1960 
monia de deschidere a celei de a 
'l-a ediții a Jocurilor Olimpice 
vară.

La capătul cursei de 20 km marș 
desfășurată la 16.VIII. Haralambie Ră
cescu (Dinamo București) a avut sa
tisfacția împlinirii a trei dintre do
rințele sale: 1. a devenit campion al 
R.P.R.; 2- a îndeplinit norma de
maestru al sportului și 3. a obținut 
norma olimpică (1.34:56,0) prevăzuta 
pentru anul 1959 (1-35:30,0). Răcescu 
are 31 de ani și din 1956 de cînd 
participă și la curse pe 20 km, evo
luția rezultatelor sale a fost urmă
toarea: 1.42:50,0 (1956); 1.37:17,2
(1957); 1.38:09,0 (1958) și 1-34:56,0 
(1959),

Deși au trecut trei ani, totuși amintirile memorabilelor întreceri de la Mel
bourne continuă să fie la fel de vii, ca și atunci, imediat, după ce fusese 
stinsă flacăra celei de a XVI-a ediții a Jocurilor Olimpice de vară. Răsună
torul succes al sportivilor sovietici care au cucerit primul loc în clasa
mentul general, înaintea reprezentanților S.U.A. Strălucitele victorii ale lui 
Vladimir Kuț. „eroul olimpiadei de la A'lelbourne", cum l-au numit în unani
mitate ziariștii, oficialii și spectatorii prezenți la întreceri... Izbînzile atîtor și 
atitor reprezentanți ai sportului din țările lagărului socialist...

Plăcute aduceri aminte se leagă de marile succese înregistrate de spor
tivii țării noastre. Cu acest prilej, tinerii noștri reprezentanți au cucerit 5 
medalii de aur de campioni olimpici, trei medalii de argint și 5 medalii de 
bronz, fapt care a făcut ca R. P. Romînă să ocupe locul 8 din lume în cla
samentul alcătuit pe medalii și locul 11 în clasamentul alcătuit pe puncte, 
dintr-un număr de 67 de țări participante. Succesele repurtate de sportivii ro- 
mîni la Melbourne au adus consacrarea definitivă a mișcării de cultură fizi
că și sport din patria noastră.

Amintirile legate de frumoasele întreceri din îndepărtata Australie» zevin 
astăzi mai puternic ca orieînd. Este și firesc să fie așa, deoarece de astăzi 
într-un an, o nouă ediție a Jocurilor își va sărbători intrarea în istoria Olim
piadelor moderne. Și așa cum se întîmplă de fiecare dată înaintea unui mare 
eveniment, gînduriie prind să zboare înapoi la ce-a fost și, de aci, înainte, la 
ce va fi 1...

A mai rămas un singur an pînă la Roma I La acest important eveniment 
sportiv internațional, sportivii noștri vor avea de apărat prestigiul. cucerit 
la Melbourne, vor avea de confirmat saltul valoric. înregistrat de mișcarea 
noastră de cultură fizică și sport în anii luminoși de democrație populară. 
La Roma participarea va fi mai largă decît acum trei ani. Pe de altă parte, 
valoarea performanțelor internaționale a crescut foarte mult în ultima perioadă 
de timp. Iată fapte care ne arată cît se poate de limpede că în capitala Ita
liei va fi o luptă sportivă deosebit de grea, cu mult mai valoroasă decît cea 
de la Melbourne.

Sportivii romîni sînt conștienți de toate acestea. Știu că poporul nostru 
muncitor are deplină încredere în ei și tocmai de aceea desfășoară o intensă 
muncă de pregătire. Cei care au dovedit cea mai multă sîrguință, seriozitate 
în antrenamente, au și realizat de acum normele prevăzute pentru selec
ționarea lor în loturile olimpice ale țării noastre. Printre aceștia se numără: 
atleții Iolanda Balaș, Alexandru Bizim, Zoltan Vamoș, Victor Cincă, Haralam- 
bie Răcescu, Ioana Petrescu ; ciclistul Ion Ioniță ; pentatloniștii Dan Ionescu, 
Wilhelm Roman și Dumitru Țintea; călăreții Vasile Pinciu, Gheorghe Langa 
și Vasile Bărbuceanu ; trăgătorii Ștefan Petrescu, Marin Ferecatu etc.

Exemplul lor trebuie să constituie un puternic stimulent și pentru ceilalți 
sportivi ai țării care au datoria să se pregătească și mai bine și să se stră 
dtiiască 
pînă la

să obțină performanțe de o valoare cît mai ridicată. Să nti uităm că 
J. O. nu a mai rămas decît un singur an !...

AȘA VA
adagiu „Toate drumurile 

“ și-a căpătat, in ulti-
Anticul 

duc la Roma 
mele săptămîni, confirmarea sa mo
dernă...

Pe șosele sau pe drum de fier, pe căile 
aeriene sau pe drumul mărilor, mii și mu 
de sportivi din toate colțurile lumii s-au 
îndreptat spre peninsula italică, pen
tru ca aici, în cetatea Romei, unde 
își dau atit de armonios mîna anticul 
și modernul să celebreze cea de a 
XVU-a ediție a Jocurilor Olimpice.

„Stadio dei Centomila" este pregă
tit pentru marea sărbătoare a cere
moniei de deschidere. Steagul alb cu 
cele cinci cercuri olimpice fîlfiie în a- 
dierea viatului, alături de drapelele 
națiunilor participante.

Grecii antici numeau „Olimpiadă"
perioada de patru ani dintre două e- 
diții succesive ale Jocurilor. Trăim, 
prin urmare, ultimele clipe ale Olim
piadei de la Melbourne și ne cele
brăm intrarea în Olimpiada de 
Roma.

Conform „Chartei" jocurilor, 
schimbată de-a lungul secolelor, 
ful statului care găzduiește Jocurile, 
deschide întrecerile. Jată-l indreptîn- 
du-se spre tribuna de 
cîniă imnul italian.

Privirile celor peste 
spectatori se îndreaptă

onoarc /

100.000
acum

la

ne-
șe-

Se

de
spre

Breviar- olamtpjc
® Ziua de 25 august 1959 a fost 

decretată în Italia „Zi Olimpică"- Cu 
începere de la această dată și pînă 
la 25 septembrie se vor organiza în 
toată Italia mari serbări sportive, cu 
caracter propagandistic. Cu acest pri
lej se vor. ține conferințe care vor 
sublinia importanța Jocurilor Olimpi
ce din 1960 și vor fi acordate meda
lii tinerilor atleți în amintirea pri
mului lor concurs, organizat în ca
drul „Zilei Olimpice".

® La 27 august vor începe și se 
vnr desfășura pînă la 7 septembrie 

III-a ediții a 
care au ca 

Chicago

întrecerile celei de a 
Jocurilor Panamericane 
loc de desfășurare orașul
(Ș.U.A-). La Jocuri vor participa peste 
2000 de sportivi din 25 de țări din 
America de Sud, Centrală și de Nord. 
Întrecerile la atletism, baschet, box, 
ciclism, călărie, scrimă, fotbal, gim
nastică, canotaj, tir, înot, Ir te, hal
tere, vele și pentatlon vc> cor?* tui 
o repetiție generalii în vederea Jacu
rilor Olimpice din I960- La jocuri vor 
participa : Mexico, Canada, Brazilia 
și Argentina cu cite 200 de sportivi, 
S.U.A. cu cel puțin 500 etc.

FI PESTE UN AN
poarta pe unde vor apare primii spor
tivi participanți la Jocuri. Defilarea 
este deschisă de sportivii Greciei — 
leagănul Jocurilor Olimpice —, apoi 
urmează celelalte țări, in ordinea al
fabetului țării organizatoare. Ropote 
nesfîrșite de aplauze salută pe solii 
tineretului sportiv din toată lumea, 
veniți să-și măsoare forțele pe stadi
oanele și in sălile de sport ale Romei, 
în întrecere cinstită, pentru gloria 
sportiva a țărilor lor și pentru gloria 
ideilor olimpice de pace si prietenie. 
Coloana este încheiată de un grup 
masiv de sportivi italieni. Țara gazdă 
încheie totdeauna defilarea. După ce 
jac turul stadionului, delegațiile se a- 
liniază pe gazonul terenului, fiecare 
cu drapelul in față, privind spre tri
buna oficială.

Președintele Comitetului de organi
zare rostește o scurtă' cuvintare, apoi 
invită la
bunei pe șeful statului, care 
cuvintele:
Olimpice de la Roma, care 
resc cea de a XVII-a Olimpiadă a 
rei moderne".

Am intrat intr-o nouă Olimpiadă/ 
Răsună trompetele, se 
rile imnului olimpic:
„O nouă lumină acare

estrada situată în

■ ■ ■

ca spre un templu scăldat in soare, 
popoarele;

mări, munți și oceane te proslăvesc 
pe tine, nume antic, Spirit al Olim

piei".

Stadionul trăiește clipe de intensă 
emoție. Steagul olimpic se înalță pe 
catargul central. Mil de porumbei îsi 
iau zborul și se răspindesc in toate 
zările, vestind lumii că au început în
trecerile prietenești pe stadion, între
cerile păcii.

In urale entuziaste, pătrunde pe 
stadion ultimul schimb al ștafetei por
nite de la Atena, ultimul purtător al 
flăcării olimpice, aprinsă de la soare, 
pe muntele Olimp. El face un tur de 
stadion și apoi, din făclia sa, aprinde 
marea flacără olimpică de pe stadion, 
care nu se va stinge cît timp vor ține 
Jocurile.

Un sportiv italian se desprinde din 
coloană și urcă la estradă. Purtătorii 
drapelelor tuturor națiunilor se apro
pie și ei, formind un semicerc în ju
rul lui. Cu mina dreaptă pe drapelul 
țării sale, atletul ales rostește jură- 
mintul olimpic : „Jurăm ca la Jocurile 
Olimpice să concurăm în mod loial, 
să respectăm regulamentele care le 
conduc, să participăm în spirit cava
leresc, pentru gloria S[»rtului și o- 
noarea țărilor noastre".

Se ciută din nou imnul național si 
apoi, în sunetele marșului, sportivii 
părăsesc stadionul

La revedere, începînd de miine, pe 
terenurile de întrecere t.,

fața tri- 
rosteste 
Jocurile 
sărbăto- 

e-

„Declar deschise

înalță acordu-

in lume: spre 
tine aleargă,

Cu micile deosebiri pe care, firește, 
le va impune consumarea reală a ce
remoniei de deschidere a J.O. de la 
Roma și cu „culoarea" locală pe care 
o va prinde un martor ocular, repor
tajul ziarului nostru, de anul viitor, 
de la Roma, va arăta totuși foarte 
aproape de cel de mai sus

Dar, deși ceremonia de deschidere a 
Jocurilor Olimpice se desfășoară după 
reguli neschimbate, ea este mereu 
nouă, mereu proaspătă, mereu emoțio
nantă. Pentru că simbolul său, sen
sul adine al „deschiderii" olimpice, 
ideea profund umană a păcii și a prie
teniei între popoarele lumii, care răz
bate din fiecare detaliu al acestei ce
remonii, îți pătrund în suflet și în 
gînd, te fac să ț-ărsti clipe înălță
toare.

I Pagină redactată de P. GAȚU, C. 
î RADU și R. VILARA.
1 -_____ . ?
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De Ziua Aviației Sovietice
In această duminică, oamenii sovietici au sărbătorit tradiționala zi 

a Flotei Aeriene a U.R.S.S., prilej de trecere în revistă a succese
lor glorioasei Aviații Sovietice, care veghează asupra frontierelor 

patriei, geta să intervină in caz de pericol.
Sînt îndeobște cunoscute realizările industriei aviației sovietice și a 

specialiștilor sovietici constructori de avioane. In prezent, cel mai mare 
avion de pasageri din lume este turbopropulsorui transcontinental sovietic 
„1U-U4", al cărui constructor, inginerul Andrei Tupolev a primit recent 
<hn partea Federației Internaționale de Aviație cea mai înaltă distincție, 
medalia de aur. Avioanele turboreactoare sovietice pentru pasageri deser
vesc actualmente 33 de linii aeriene.

Aviația sovietică se mîndreșie cu excelente cadre de piloți. In ultimul 
timp, aviatorii sovietici au stabilit numeroase performanțe, realizînd indici 
remarcabili de înălțime, distanță și durată a zborului. Printre cele mai 
recente succese pot fi citate recordul de altitudine (28.852 tu) realizat de 
aviatorul Vladimir lliușin cu avionul militar „T—431“ și cele cinci re
corduri mondiale ameliorate de pilotul de încercare Vladimir Kokkinaki, 
care a parcurs cu viteza medie de 719,496 km pe oră distanța de 2000 
km. la bordul unui avion „ÎL—18“, avhid o încărcătură de 15 tone.

l'ii Uniunea Sovietică aviația sportivă a căpătat un caracter de mase 
tot mai larg. In aerocluburi, centre de planorism și cercuri de construc
tori ‘ ‘ 1 —
ției, 
brii
414 
fost

ainatori, sute de mii de tineri sovietici sînt inițiați în tainele avia- 
Numai în anul 1958 au avut loc peste 200 de competiții aviatice. 
1936 și pinâ in prezent. Federația Internațională de Aviație a omologat 
recorduri mondiale stabilite de aviatorii din U.R.S.S., cifră care n-a 
atinsă de nici o altă țară din lume.
Caracterul de masă al sportului aviatic și succesele talentaților 

constructori din Uniunea Sovietică constituie chezășia dezvoltării continue 
a aviației sovietice.

-i

Echipajul romîn de schif 24-1 a cucerit medalia de bronz
MACON 24 (prin telefon). Dumini

că, o dată cu disputarea celor șapte fi
nale, au luat sfîrșit campionatele eu
ropene masculine de canotaj academic, 
la care au participat și sportivi ro
mîni. Dintre canotorii noștri, cea mai 
bună comportare au avut-o compo- 
nenții echipajului de schif 2+1 (loan 
Petrov, Stelian Petrov-ȚȘtefan Lupu). 
Vineri, după ce s-au situat pe primul 
loc, într-una 
ei au ocupat locul III în finală, între- 
cînd canotori ................ ~
ca și Suedia și obținînd astfel meda
lia de bronz. Celelalte trei echipaje 
romîne (4 fără cîrmaci, 4-ț-l și 8+1), 
clasate pe locurile 3 în recalificările 
de sîmbătă, n-au reușit să intre în dis
puta finală.

In general, întrecerile campionate
lor au fost dominate de canotorii re- 
prezentînd Germania unită și de cei 
din U.R.S.S., cîștigătorii celor mai 
multe probe. Iată de altfel rezultatele 
înregistrate în cele șapte finale: 
SCHIF SIMPLU: 1. Viaceslav lvanov 
(U.R.S.S.) 6:58,89 ; 2. Klaus von Fer- 
sen (Germania) 7:03,61 ; 3. Theodor
Kocerka (R. P. Polonă) 7:08,86 ; 4.

din seriile de calificare,

redutabili din Danemar-

Stuart Mackenzie (Australia) 7:09,25; 
5. Fazenbek (Olanda) 7:21,66. SCHIF 
2 V1SLE: 1. U.R.S.S. (Tiukalov — 
Berkutov) 6:29,49; 2. R. Cehoslovacă 
6:30,17; 3. Olanda 6:35,10; 4. Suedia 
6:38,44; 5. Franța 6:43,98. SCHIF 
2-ț«. : 1. Germania 7:16,40; 2. Italia 
7:19,33; 3. R. P. Romînă (loan Petrov, 
Stelian Petrov-(-Ștefan Lupu) 7:23,98; 
4. Danemarca 7:25,74; 5. Suedia 
7:27,94. SCHIF 2 FARÂ CÎRMACI: 
1. Germania 6:44,73; 2. U.R.S.S. 
6:45,35 ; 3. Austria 6:54,74 ; 4. Anglia 
7:05,15; 5. R. P. Ungară 7:13,78. 
SCHIF 4 FARA CÎRMACI : 1. Elveția 
6:21,03; 2. Germania 6:21,82; 3. R. 
Cehoslovacă 6:22,67; 4. U.R.S.S.
6:26,26 ; 5. R. P. Polonă 6:31,41. 
SCHIF 4 + 1: 1. Germania 6:25.97; 2. 
Olanda 6:32,89 ; 3. Suedia 6:37,80;
4. R. P. Ungară 6:37,84 ; 5. Iugosla
via 6:38,83. (In această probă echi
pajul nostru a fost la un pas de ca
lificarea în finală. El a condus în se-

ria sa, în fața canotorilor maghiar 
italieni și francezi pînă la ultimii 
metri de sosire, cînd, după 1995 m, 
fost depășit la limita de echipajul 1 
P. Ungare). SCHIF 8-ț-l: 1. Germani 
5:51,00; 2. R. Cehoslovacă 6:01,C 
3. U.R.S.S.; 4. Italia ; 5. R. P. Polon

e la comisia de organizare 
„Turului ciclist at R.P. Rx>mîn,e“ a s< 
slt o telegramă prin care se cere înseta 
rea valoroasei echipe Partizan Belgrea 
Trei dintre componenții acestei echiț 
au evoluat cu puțin timp în urmă ‘ 
„Turul Iugoslaviei'1 reușind performan' 
de b>ună valoare.

e

Atleții sovietici au învins detașat
R. F. Germanăîn întîlnirea U. R. S. S

La Moscova, pe stadionul central 
„V. I. Lenui" s-a desfășurat sîmbătă 
și duminică dubla întîlnire internațio
nală de atletism dintre reprezentati
vele masculine și feminine ale U.R.S.S. 
și R. F. Germane. Demonstrînd o su
perioritate evidentă în majoritatea 
probelor, sportivii sovietici au cîștigat 
ambele întîlniri. La băieți, scorul a 
fost 129—91 pentru reprezentativa 
U.R.S.S., iar la fete gazdele au ob
ținut victoria cu 82—39. Scorul ge
neral al întîlnirii este de 211—130 
pentru r piezentativele Uniunii Sovie
tice.

In a doua zi a întîlnirii, săritoarea 
în înălțime Taisia Cencik a obținut 
remarcabila performanță de 1,78 m 
ceea ce constituie un nou record unio
nal. Excelent s-a comportat tînăra 
atletă Irina Press, care în cursa de 
80 m g. a ocupt locul întîi cu 11,0 
sec., întrecînd-o pe recordmana lumii 
Zenta Gastl—Kopp. De asemenea, 
este de notat înfrîngerea recordma
nului mondial M. Lauer (R.F.G.),care 
a fost întrecut la 110 m g. de Iurii 
Mihailov (U.R.S.S.) cronometrat cu 
14,0.

lată alte rezultate ale întîlnirii:

Turneul internațional ds baschet 
de la Messina

In întîlnirea decisivă a turneului 
internațional de baschet de la Messi
na, reprezentativa R. P. Bulgaria a 
întrecut echipa Italiei cu scorul de 
53—40, cucerind astfel primul loc. 
In deschiderea acestui meci — desfă
șurat în seara zilei de 23 August — 
echipa R. P. Romîne a cucerit prima 
victorie învingînd — după o dispută 
interesantă — reprezentativa Franței 
cu scorul de 43—38. In urma rezulta
telor înregistrate în cele trei zile de 
întreceri, clasamentul turneului este 
următorul : 1. R. P. Bulgaria. 2. Italia 
3. R. P. Romînă, 4. Franța. Returul 
turneului își începe desfășurarea azi 
în localitatea Raguzza și se încheie 
joi seară.

(Agerpres)

« LA CAMPIONATELE DE ATLETISM o 
R.P. Ungare s-au înregistrat rezultate exc 
lente. Performerul probelor de alergări 
fost Csutoras care a cîștigat 100 m în 10, 
200 m în 21,3 și 400 m în 47,1 I Alte r 
zultate : 1500 m Rozsavolgyi 3:38,9, 5000 
Kovacs 13:47,6, 10.000 <n Ihoros 29:31,
disc Szecsenyi 55,53 m, ciocan Zsivots 
64,14 m. Femei : 100 m Munkacsi 11,9, di 

49,60, greutate Bognar 14,50.
ȘFIRȘITUL SAPTAMINII TRECU1 
inaugural bazinul olimpic de 

Cu acest prilej s-a desfășurat

Bognar
• IA 

a fost 
Roma, 
întîlnire triunghiulară cîștigată de Angl 
cu 170 p., în fafa Suediei 150 și Halit 
138 p. tnotâtoarea engleza Natalie Stua 
a stabilit un nou record al țârii sale I 
100 m liber - 64,5 sec.

• FOSTUL
Wright, care 
activitatea 
oferta de a 
echipei ,, Rangers' 
de Sud).

• CUNOSCUT! I FOTBALIȘTI sudamerica 
Didi și Pele au semnat pentru echipa Ret 
Madrid. In schimb, echipa spaniolâ a fo 
pârâsitâ de Kopa, care - dupâ ce fuses 
în tratative cu S.C. Anderlecht — a opt' 
în cele din urma pentru fosta sa echip<

INTERNATIONAL englez Bil 
o anunțat câ se retrage di 
fotbalistica, a primit recei 

funcționa ca antrenc 
din Johannesburg (r ...

Turneul internațional de handbal in 7 de la Tg. Murei
Tg. Mureș 24 (prin telefon). — 

Sîmbătă ■ după-amiază, s-au disputat 
primele jocuri din cadrul turneului in
ternațional de handbal în 7 la care 
participă echipele feminine: Spartak 
Stalingrad Praga, Stahl Zawadski 
(R. P. Polonă), Goldberger Budapesta 
și 0. S. Tg. Mureș, lată rezultatele în-

registrate: SIMBATA : C. S. Tg. Mi 
reș — Stahl Zawadski 9—8 (6—3) 
Goldberger Budapesta—Spartak Pr< 
ga 3—3 (2—1); DUMINICA: Sparta 
Praga—Stahl Zawadski 13-7 (8-2) 
Goldberger Budapesta — C. S. Tj 
Mureș 8—4 (3—1)

IOAN PAUȘ, corespondent
Taisia Cencik a îmbunătățit pentru a treia oară în acest sezon recordul 

U.R.S.S. la săritura în înălțime, reușind 1,78 m. ' 
este a doua performeră a lumii după
FETE 100 m Popova (U.R.S.S.) 11,8
Hendriks (R.F.G.) 12,1 200 m Popova 
(U.R.S.S.) 24,2 400 m Itkina 
(U.R.S.S.) 54,5 800 m Levițkaia

recordmana
In momentul de față ea 
mondială, lolanda Balaș.
2:07,3 lungime Saprunova
6,23 disc Ponomareva
54,15 4x100 m U.R.S.S.

Dan lonescu s*a clasat pe locul doi

(prin telefon). Duminică 
în localitate

HALLE 24 
s-au încheiat 
campionatului de pentatlon modern al 
R. D. Germane. în cadrul căruia s-a 
desfășurat și concursul internațional 
la care au luat parte reprezentanții 
R. P. Polone și R. P. Romîne.

Concursul s-a desfășurat numai indi
vidual și a luat sfîrșit cu victoria 
sportivului polonez Sulaynis. El a to
talizat 4.854 p. (călărie — 1.126 p; 
scrimă — 1.000 p; tir — 980 p; 
înot — 760 p cros 988 p). Pe locul 
doi s-a clasat Dan lonescu, campionul 
R. P. Romîne 
p (959,5 — 950 
și-a îndeplinit 
văzută pentru
lecționat în lotul olimpic al țării. De 
notat că Dan lonescu a realizat norma 
generală și 4 norme pe sporturi (doar 
la tir n-a obținut cele 860 p pre
văzute). Locul trei a revenit pentatlo- 
nistului polonez Cents cu 4.454 p 
(1.081 — 850 — 680 — 855 — 988). 
Dumitru Țintea și Wilhelm Romain au 
ocupat tocurile 5 și 6 ale clasamentu
lui. Țintea a totalizat 4.397 p. (1.072 
— 700 
Roman 
750 — 
tia doi
de selecție în Iote' olimpic.

Clasîndu-se pe locul 6 
p (838 — 800 — 700 — 870 — 985) 
sportivul Hederich a cîștigat titlul de

întrecerile
Germane pecampion al R. D. 

anul 1959.
Cel de al patrulea pentatlonist romîn, 

Traian Croitoru, a ocupat locul 16 
(din 27 de concurenți) cu 3.406,5 p 
(761, 5 — 450 — 420 — 850 — 925).

Nu s-a întocmit un clasament gene
ral pe echipe. Totuși în baza unui 
clasament „neoficial", echipa R. P. Ro
mîne a cîștigat întrecerea totalizînd 
13.252 p.

(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
45,9 BARBAȚI 100 m Germar jJR.F.G.) 
10,8 200 tn Germar 
Kauffman (R.F. ~
(U.R.S.S.) 21,5
(U.R.S.S.) 3:44,1
(U.R.S.S.) 14:04,0 10.000 m Bolotni
kov (U.R.S.S.) 29:59,4 400 m g. Janz 
(R.F.G.) 52,0 3000 m < 
(U.R.S.S.) 8:44,8 lungime 
stan (U.R.S.S.) 7,87
(U.R.S.S.) 7,56 înălțime 
(U.R.S.S.) 2,08 Kașkarov 
2,05 Puhi (R.F.G.) 2,02 prăjină Bula
tov (U.R.S.S.) 4,50 triplu Goreaev 
(U.R.S.S.) 15,91 greutate Ovsepian 
17,76 suliță Țîbulenko (U.R.S.S.) 76,66 
Valman (U.R.S.S.) 74,20 ciocan Ruden- 
kov (U.R.S.S.) 67,26 4x400 m R. F. 
Germană 3:09,2 U.R.S.S. 3:09,6.

(R.F.G.) 21,4 
și Barteniev 

1500 m Okorokov 
5000 m Artîniuk

obst. Rjscin 
: Ter-Ovane- 

Fedoseev 
Șavlakadze 

r (U.R.S.S.)

Fotbal peste hotare
& IN EIAPA A XV1-A a campiona

tului de fotbal al R. D. Germane s-au 
înregistrat următoarele rezultate: Mo
tor Zwickau — Vorwărts Berlin 1'—1, 
Dynamo Berlin — Chemie Zeitz 4—2, 
Empor Rostock — Lokomotive Stendal
3— 0, Weisenfels — Einheit Dresden
4— 1, Aktivist — Turbine Erfurt 6—0, 
Lokomotive Leipzig — Motor Jena 
2—0, Wismut — Rotation Leipzig 3—0. 
In clasament conduce Wismut cu 26 p., 
Vorwârts cu 22 p., Empor 19 p. etc.

GERHARD LERCH — coresp.
• ETAPA A DOUA a campionatu

lui de fotbal din R. P. Bulgaria s-a 
caracterizat prin șase rezultate de ega
litate din... șase meciuri. Surpriza zilei 
s-a înregistrat la Sofia : T.D.N.A. — 
Botev Plovdiv 0—0. Celelalte rezulta
te : Levski Sofia — Spartak Sofia 
1—1, Dunav Ruse — Slavia Sofia 
1—1, Minior Dimitrovo — Spartak 
Pleven 1—1, Spartak Plovdiv — Spar-

care totalizînd 4.638,5 
— 820 — 975 — 934) 
încăodată norma pre- 
acest an de a fi se-

— 780 — 905 — 940), iar 
a obținut 4.217 p (1.063 —

Și aceș- 
generală

580 — 830 — 994). 
au îndeplinit norma

cu 4.193

• LA BERLIN au avut loc între
ceri sportive între cîteva echipe mili
tare din țările socialiste. La atletism, 
Vorv/ărts Berlin a dispus de Dukla 
Praga cu 113,5—109,5. Atletul ger
man, Siegfried Valentin a obținut două 
victorii: 1500 m (3:46,7), 800' m 
(1:48,9). întîlnirea de box dintre Vor- 
w'ârt3 și Honved a revenit primeia cu 
12—8. Mieciul de handbal Vorwârts — 
T.S.K.M.O. s-a terminat la egalitate: 
11—11. „Circuitul Berlinului" la ci
clism (185 km) a revenit tînărului a- 
lergător Ampler din Rostock în 4 h 
45,50.

• ATLETUL WERNER PFEIL 
(R.D.G.) a obținut un nou record la 
săritura în înălțime pe întreaga Ger
manie. El a reușit în cadrul unui con
curs desfășurat la Karl Marx Stadt 
rezultatul de 2,08 m.

« Atletul suedez Waern a stabilit 
un nou record mondial în proba de 
1000 m plat realizînd timpul die 2:17,8.

® Prima etapă a tunului ciclist al 
R.P. Polone, disputată între Varșovia 
și Torun (206 km), a fost cîștigată de 
Kowalski (R.P. Polonă) în 5h 12:13,0 
(media orară 39.600 km).

PE SCURT
• In dubla întîlnire internațională 

de atletism dintre echipele selecționate 
ale Iugoslaviei și Franței disputată ia 
Belgrad, victoriile au fost împărțite: 
la masculin echipa franceză a cîști
gat cu scorul de 114,5 — 95,5 [i'incte, 
iar la feminin echipa iugoslavă a 
terminat învingăloare cu 54—52 punc
te.

® Intr-un meci internațional de polo 
pe apă disputat la Roma, echipa R.P. 
Ungare a întrecut eu scorul de 9—4 
(3—0) echipa secundă a Italiei.
• In cadrul turneului de tenis de 

la Chessnuts Hills (S.U.A.) rezervat 
exclusiv probelor de dublu, perechea 
australiană Fraser-Emerson a dispus 
în finală de cuplul american Olmedo- 
Buchoitz cu 3—6, 6—4 5—7, 6—4, 
7—5

• LA „CUPA CONTINENTELOR* 
— importantă competiție de volei, care 
se va desfășura la Paris — și-au a- 
nunțat participarea următoarele țări: 
U.R.S.S., R.P- Chineză, R. Cehoslova-

că, R.P. Romînă, R.P. Bulgaria, R.P. 
Ungară, R.P. Polonă, Brazilia și 
Franța. Reprezentativa R.P. Chineze 
a părăsit Pekinul cu destinația R- 
Cehoslovacă, unde va susține trei în- 
tîlniri, după care va pleca spre Pa
ris.

• CAMPIONATELE EUROPENE 
DE HALTERE se vor desfășura Ia 
Varșovia între 28 septembrie și 4 oc
tombrie. Și-au confirmat participarea 
22 de țări' printre care U.R-S.S., An
glia, R.P. Romînă, R.P. Ungară, Ita
lia, Franța, Suedia, Iugoslavia etc-

« IN CAMPIONATELE DE ATLE
TISM ale Finlandei s-au înregistrat 
— printre altele — următoarele re
zultate: 2,10 m Salminen la înălțime 
(nou record finlandez); 1,52:1 Salo
nen la 800 m; 7,38 m Valkama la 
lungime; 57,58 m Suuripae Ia ciocan; 
16,60 m Nisulla la greutate; 14,17:6 
Ilutunen la 5.000 m.

o FINALELE turneului celor mai 
buni jucători de tenis sovietici, dis
putat la Moscova, au dat următoa
rele rezultate: la simplu femei Ana 
Dimitrieva—Valeria Kuzmenko 6-4, 
8-6, la simplu bărbați Mihail Moser— 
Andrei Potanin 9-7, 8-6, 6-2.

tak Varna 
Lokomotiv 
In clasament conduce T.D.N.A.

TOMA HRISTOV
• IN PRIMA FINALA a Cupei Ei 

ropei Centrale la fotbal, Honved 
învins M-T.K. cu 4-3 (4-1). Au ma 
cat: Tichy (3) și Gilicz, respecți 
Molnar, Sandor și Szymcsak.

• In etapa a IV-a a campionatul! 
maghiar s-au înregistrat următoarei 
rezultate: Ferencvaros—Dozsa I—t 
Honved—Csepel 3—1, Szeged—Szon 
batheli 1—0, Vasas—M.T.K. 2— 
Dyosgyor—Salgotarjan 2—1, Vasutas 
Pecs 1—0. In clasament pe primei 
locuri se află Dorog, M.T.K., Dyos 
gyor cu cîte 6 p., Honved, Ferencvf 
ros și Dozsa cu cîte 5 p.

• In cadrul campionatului Uniun 
Sovietice, echipa T.S.K.M.O. a dispu 
cu 2—0 de Torpedo. Moscova.
• IN CADRUL preliminariilor tui 

neului olimpic de fotbal, la Copenhr 
ga s-a disputat partida dintre Dam 
marca și Islanda. Meciul s-a termina 
cu un surprinzător rezultat de egal 
tate: 1-1 (0-1).

1 — 1 și Septenuvrt Sofia - 
Sofia 1—1 (disputat vineri

Lotul reprezentativ ai R.P.R. 
a plecat la campionatele europen 

de caiac-canoe
Ieri dimineață a părăsit Capitali 

pe calea aerului, îndreptîudu-se spr 
Duisburg (R.F. Germană), lotul repre 
zentativ de caiac-canoe al țării noas 
tre, care va participa la campionatel 
europene.

Din lotul sportivilor romîni fac par 
te canotori cunoscuți în frunte ci 
maeștrii emeriți ai sportului Sinii oi 
fsmailciuc și Dumitru Alexe cam 
pioni europeni, mondiali și olimpici 
De asemenea, ge vor mai reprezent; 
Ia aceste campionate Igor și [chin 
Lipalit, Lavrenti Kalinov, Achim Si 
dorov. Stavru Todorof, Mircea Ană 
stasescu, Doru Bardaș. Ion Sideri ș 
Alexe lacovici.
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