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Să desfășurăm o largă muncă de agitație 
in întîmpinarea zilei de 23 August

Lucrările Congresului Cooperații de Consum din R.P.R.

•U CLOCOIITOR entuzia:; n, 
' cu dorința nestăvilită de a în

noi și noi victorii în lupta pen- 
construirea socialismului, intiui- 

oamenii muncii din orașele și 
le patriei noastre măreața sărbă- 
» a zilei de 23 August. Puține 
au mai rămas pînă la sărbă- 
a atit de scumpă poporului 
u. Acestea sînt zilele în care 

icii constructori ai socialismu- 
jjin toate colțurile țării fac bi
ll minunatelor victorii cucerite 
conducerea partidului in glo-

11 deceniu care a trecut de la 
rare.

î justificată bucurie și mîndrie 
esc la drumul străbătut în cei 

. ani care s-au scurs de la ne- 
ul August 19'14 miile și miile 
portivi ai. patriei noastre. In 
ti zece ani s-a născut și a cres- 

sportul de mase din țara 
tră. Nenumăratele Întreceri 
live care se desfășoară în pre- 

pe întreg cuprinsul țării, re- 
itele de valoare obținute de 
dintre sportivii noștri de frun- 

iglindesc dragostea și recuno- 
a spoitivilor patriei noastre 
de minunata sărbătoare a eli- 

rii. Sportivii noștri au înțeles 
le însemnată poate fi contribu- 
or la șirul nesfîrșit de manifes- 

j sărbătorești prin care poporul 
tril cinstește ziua eliberării. In 
jte zile preocuparea principală 
liselor de sportivi din țara noas- 
jeste aceea de a organiza cit 
J multe întreceri sportive îii- 
late măreței sărbători a poporu- 
nostru, de a obține noi succese 
iiuncă și pe terenurile de sport. 
J condiție hotărîtoare pentru suc
ii deplin al acestor manifestări 
Itive o constituie desfășurarea 
1 largi și susținute munci de 
pție. Numai prin îmbinarea ar- 
jioasă a celor mai felurite mij- 
e de. agitație, nenumăratele ac- 
i prin care tinerii sportivi din 
țe colțurile țării intimpină ziua 
[23 August vor îmbrăca uri as- 

c.i adevărat sărbătoresc, numai 
pl se vcr transforma ace te ac
ri intr o nouă și viguroasă afir- 
'je a progresului culturii fizice și 
tului din țara noastră.
biectivul principal al agitați i 
filele ce na mai despart de 23 
ust este acela de a scoate cu 
•re in evidență uriașul progres 
gistrat de mișcarea sportivă, 
irită grijii părintești a partidu- 
și guvernului, în cei zece ani de 
ă nouă. Pretutindeni, în fa-
i, pe șantiere, în instituții,
j, facultăți, în satele patriei 
itre, există mărturii puternice

înfloririi pe care a cunoscut-o 
. icest deceniu mișcarea noastră 

tivă. A înfățișa oamenilor mun- 
aceste mărturii, a reliefa cu 
: rolul partidului in dezvoltarea 
urii fizice și sportului, iată sar

de cinste care revin agitației, 
ația în colectivele noastre spor- 
trebuie să pornească de la mate- 

11 rupt din viață. Se impune ca în 
mai scurt timp toate colectivele 
;tre sportive să organizeze e.x- 
lii care să ilustreze, pe baza 
erialului existent în unitatea 
ectivă de muncă, feiul în care 
înfăptuit trecerea de la un sport 
țîtorva privilegiați la sportul de 
e. Expozițiile trebuie să popu- 
zeze pe oamenii Înaintați ai 
lor noastre, care silit in pri- 
ie rinduri și in muncă și pe 
Jnul de sport, să înfățișeze creș- 
îa considerabilă, in anii regimu-

ila la fotbal din cablul
J IJum.u.că 8 august, pe pos- 
țrile noastre de ladio se va 
pnsinite, in jurul orei 17, fi- 
da turneului de fotbal din 
drul Jocurilor Mondiale Uni- 
-rsitarc de Vară de la Buda- 
sta dintre reprezentativele de 
r-eret ale Republicii Populare 

lui democrat-popular, a bazelor 
sportive, a producției de materiale 
și echipamente sportive. Expoziți le 
trebuie să cuprindă aspectele cele 
mai semnificative din diferitele 
competiții de mase îndrăgite de oa
menii muncii, să popularizeze spor
tivii afirmați in aceste competiții. 
Din cuprinsul expozițiilor trebuie să 
reiasă puternicul caracter educativ 
al sportului de tip nou din țara 
noastră, rolul culturii fizice și spor
tului în întărirea sănătății Celor ce 
muncesc. In cercurile sportive din 
ateliere, secții, etc., trebuie să a- 
pară panouri sportive care să în
fățișeze aspecte din viața cercului 
sportiv. Astfel de panouri au fost 
folosite cu succes la colectivul spor
tiv „Voința” Tg. Mureș. Un rol de
osebit in desfășurarea muncii de a- 
gitație în preajma lui 23 August 
revine gazetelor de perete. Exem
plul gazetelor de perete ale colec
tivelor sportive de la Uzinele Tex
tile Timișoara, Tehnometal Timișoa
ra, Voința Sibiu, care oglindesc as
pecte din cele mai variate ale ac
tivității pe care o desfășoară oame
nii muncii pe terenurile de sport, 
trebuie urmat de toate colectivele 
noastre sportive. Consiliile colecti
velor sportive trebuie să-și facă un 
punct de cinste din a organiza, în 
întîmpmarea zilei de 23 August, 
vitrine sportive în care să fie ex
puse troleele cucerite de sportivii 
colectivului, rod al străduințelor lor 
de a-și ridica măiestria. De aseme
nea, un puternic caracter mobiliza
tor îl pot avea graficele care să în
fățișeze comparativ creșterea numă
rului de sportivi, a numărului baze
lor sportive, îmbunătățirea ..recordu
rilor in răstimpul de la 23 August 
1944 la 23 August 1 54, în colec
tivul respectiv, în raion sau în re
giune.

Succesul acestor demonstrații de
pinde, în bună măsură, de felul 
cum se vor preocupa consiliile co
lectivelor sportive de organizarea 
unor lorme de agitație cit mai va
riate.

De asemenea, colectivelor sporti
ve le revine sarcina de a organiza 
conferințe cu sportivii, -antrenorii, 
maeștrii sportului, in care să fie 
pi p Tarizate pe larg realizările 
mișcării noastre sportive, conferințe 
care să însemne un nou prilej de 
atragere a m.selor de oameni ai 
muncii ii practicarea spartului.

Sarcinile legate de intensa des
fășurare a agitației pe tărîm spor
tiv in iiitimpinarea măreței sărbă
tori revin, deopotrivă, comitetelor re
gionale, raionale și orășenești C.F.S. 
și consiliilor colectivelor sportive. 
Bineînțeles că aceasta nu este o pro
blemă care revine exclusiv resor
tului de agitație și propagandă din 
comitetele C.F.S. și din colectivele 
sportive, ci o ‘problemă de primă 
însemnătate pentru rezolvarea că
reia trebuie unite toate forțele. Or
ganizarea unui larg activ voluntar 
dintre sporîivii cu dragoste de 
muncă, cu spirit de inițiativă, este 
o condiție esențială a reușitei. Să 
facem din fiecare sportiv un activ 
popularizator al realizărilor obți
nute de mișcarea noastră sportivă 
in anii care au trecut de la elibe
rare ; să desfășurăm cu tot elanul 
nostru tineresc agitația vie, caldă, 
mobilizatoare, să dăm toată stră
lucirea zilelor sărbătoririi unui de
ceniu de vî'-ță li'eră și fericită !

J.OT. w fi radiodifuzată
Romine și Republicii Populare 
Ungare. Transmisia primei re
prize se va face pe stațiile de 
radio cu lungimile de undă de 
351, 285 și 261 nt„ iar a relei 
de a doua reprize pe 351. 285, 
397 și 261 m.

(Ageuprcs)

Sinibătă au continuat lucrările 
celui de al 11-Iea Congres al Coo
perației de Consum din R.P.R.

I.a  ședința de dimineață au par
ticipat tovarășii : Gh. Gheorghiu- 
Dej, dr. Petru Groza. Al. Moghio- 
roș, I. Fazekaș, membri ai guver
nului, conducători ai instituțiilor 
economice centrale.

Ședința a fost prezidată de tov. 
Marin Popescu, vicepreședinte al 
Cent-rocoop-u-lui.

Conducătoarea delegației orga
nizației cooperatiste feminine din 
Marea Britanic, Constance Stuart, 
președinta organizației, a adresat 
Congresului un salut prietenesc.

S-au reluat apoi discuțiile la ra
portul Consiliului General al Cen- 
trocoop.

Alfred Negre, vicepreședinte al 
Uniunii cooperativelor agricole din 
sud-estul Franței, a adresat urări 
prietenești de noi succese coopera
ției din țara noastră.

Congresul a fost apoi salutat 
de conducătorul delegației poloneze, 
Marian Hoffmann, vicepreședinte 
al Uniunii Centrale a Cooperative
lor de Consum din R. P. Polonă.

Au mai luat cuvîntul la discuții

In lupte dîrze, victoria revine celor mai buni
■— Penultima zi a J.M.U.V. —

BUDAPESTA, 7 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — întrece
rile sportive din cadrul J.M.U.V. 
sînt aproape de sfîrșit. Miine seară 
(n.r. astă.seară) îi vom cunoaște 
pe toți cei care au reușit să-și în
scrie numele pe lista campionilor 
mondiali universitari la diferite 
sporturi. Așa cum s-au desfășurat 
și se mai desfășoară încă între
cerile, este clar că victoriile au 
fost cuccfile de cei mai buni, dar 
in același timp reiese că echilibrul 
de forțe dintre participanți a fost 
atît de sensibil incit a asigurat 
nu numai spectacole de calitate, 
ci și rezultate de înaltă valoare.

Să ne aruncăm doar o privire 
peste clasamentele diferitelor pro
be ale concursului de gimnastică 
și vom vedea că numeroase concu
rente au totalizat note excelente, 
peste 9. Lupta pentru primele locuri 
se dă la sutimi de puncte, ceea ce 
face ca principalele aspirante la 
victorie să caute să se întreacă pe 
ele înșile pentru a-și apropia titlul 
de campioană mondială universi
tară.

In întrecerile de gimnastică, e- 
chipa noastră feminină a ocupat 
locul III.

Această vie și ju iții irută do

Aspect de la solemnitatea d.schidu c li de a Xll-a ediții a Joc, rilor Mondiale Univ. rsilcre de
Vară de la Budanesta. Înaintea de legațiilor țărilor pcriiclpante defilează pe pista Stadionului Popular, 

un grup de-sportivi maghiari care poartă insigna Jocurilor.

Gav-iil Hiriș, președintele Uniunii 
regionale Oradea, Ștefan Tohati, 
președintele cooperativei din co
muna Zagra, regiunea Cluj, Dumi
tru Făin.iș, președintele -Uniunii re
gionale Pitești, Niculița Bărbuț, 
co’ectivistă, membră în consiliul de 
conducere al Uniunii raionale 01- 
lețu, regiunea Craiova.

Au salutat apoi Congresul con
ducătoarea delegației R. D. Ger 
mane, Hildegard Standke, preșe
dinta Uniunii cooperativelor din 
Dresda, reprezentantul Ligii națio
nale a cooperativelor din Italia, 
Anzeil Sgardi, vicepreședinta Uniu
nii Centrale a Cooperativelor de 
Consum din R. Cehoslovacă, Bozena 
Makacova, care au urat parlacipan- 
ților 'a Congres și întregii coope
rații din țara noastră noi succese 
în ridicarea nivelului de trai a! 
poporului.

Tot în ședința de dimineață, la 
discuții au luat cuvîntul Gh. Hossu 
ministrul Construcțiilor și Industriei 
Materialelor de Construcție, Fran 
else Almaș, președintele cooperati
vei din comuna Dorobanți, regiunea 
Arad, Filofteia Ivănică, colectivistă 
din comuna Văleni, ș.a.

rință a sportivilor prezenți la Jocuri 
a făcut ca în anumite competiții 
să se înregistreze surpi'ize. Așa tre
buie privită victoria scrimerilor 
polonezi asupra redutabililor tră
gători maghiari, ca și victoriile 
formațiilor masculine de volei ale 
R.P. Polone și R. Cehoslovace a- 
supra reprezentativei studenților 
sovietici.

Clasa înaltă a unora dintre par
ticipanți a permis multor tineri, 
unii chiar debutanți în întreceri 
internaționale, să-și îmbunătățeas
că cele mai bune performanțe. Așa 
ne-a declarat și Hoan Tien, antre
norul lotului de atleți din R.P. 
Chineză. El și-a manifestat astăzi 
bucuria de a putea anunța în pa
trie că două dintre recordurile 
țării sale au fost întrecute la Bu
dapesta de către alergătoarea de 
garduri, studenta Van Veng Csen 
și de, săritorul în înălțime Li Ta 
Pei. Același lucru a putut fi ob
servat și la concursul de haltere 
Aci, în afara celor două noi re
corduri mondiale universitare reu
șite de studenții sovietici Mcrcu- 
iov la categoria mijlocie, și Hos
tia, la categoria semi grea, au în
registrat recorduri : - Silviu Cazan

Lucrările Congresului au conti
nuat după amiază, sub conducerea 
tov. A. Ardeleanu, locțiitor al mi
nistrului Comerțului Interior.

In numele Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum din R. P. 
Bulgaria. Kamen Kamenov, vice
președintele acestei uniuni, condu-: 
cătorul delegației cooperatiste din 
R. P. Bulgaria, a adresat Congre
sului un salut frățesc, urînd miș
cării cooperatiste din țara noastră 
o continuă dezvoltare.

Continuîndu-se discuțiile la ra
port, au mai luat cuvîntul Vasile 
Sterică, președintele Uniunii, re
gionale Suceavă, Viorica Aloises- 
cu secular al C.C. al sindicatului 
lucrătorilor din comerț și coope
rație, Koici Spasa, președintele gos
podăriei agricole colective din co
muna Socol, regiunea Timișoara,
I. Podoleanu, prim locțiitor al mi
nistrului Comerțului Interior, 
Herta Gross, colectivistă din co
muna Codlea, regiunea Stalin, G. 
Filor-eanu, vicepreședinte al Cen- 
trocoopului, ș.a.

Lucrările Congresului continuă 
azi, 8 august a.c.

(Agcrpres)

(R.P.R.), care s-a clasat de altfel 
pe locul III, obținînd medalia de 
bronz, Eremia Delcă (R.P.R.) și 
alții.

Fără îndoială, întrecerile de at
letism au suscitat cel mai mare 
interes printre iubitorii, sportului 
din R.P. Ungară. In cea de a doua 
zi a acestei competiții s-au reali
zat noi performanțe de valpare. 
Pe noi ne-a impresionat compor
tarea reprezentantului nostru Ha- 
ralambie Răcescu, ale cărui eforturi 
au fost încununate de succes, el cu
cerind primul loc la U km. marș 
și, bineînțeles, medalia de aur a 
Jocurilor. Și fiindcă am început cu 
un atlet tomin. trebuie să amin
tesc și despre Petre Zîmbreșteanu, 
clasat pe locul doi la decatlon, de 
Lia Manoliu și Gabriel Georgescu, 
care au ocupat locurile trei la disc 
și, respectiv, greutate. Performan
țele cele mai valoroase ale zilei 
au fost obținute de : Christa Seli- 
ger-Stubnik la 200 ni. (23.6 cea 
mai bună performantă europeană 
a anului), Gizela Kohler cu cele 
11 sec. la 80 m. garduri, Meyer 
cu 6.587 la decatlon și de ștafe
tele de 4X100 m. bărbați ale 
U.R.S.S. ș.i R.P P. cu 41,4.

TUDOR VOR NICU



Activitatea la fotbal Un nou record R.P.R. in cea de a doua zi a campionatului republican 
de juniori la natatie

Astăzi, în toată tara, se dispută 
întreceri fotbalistice in cadrul mai 
multor competiții. Pe primul plan 
sint partidele internaționale de la 
Petroșani și Baia Mare și în
tâlnirile din cadrul etapei a doua 
a campionatului categoriei A. Jocu
rile internaționale organizate în 
C'nstea „Zilei Minerului'' la Petro
șani, unde se întîlnesc Minerul 
Petroșani și Dorogi Banyasz 
(R.P.U.) și Baia Mare unde Me
talul din localitate va primi re
plica echipei Tatabanyai Banyasz 
(R.P.U.) se anunță deosebit de 
interesante și vor oferi desigur 
spectacole de valoare, la înălți
mea evenimentului pe care-1 săr
bătoresc.

Deși incompletă, prin amînarea 
jocurilor C.C.A.-Locomotiva Tg. 

.Mureș, Locomotiva Timișoara -

Au luat sfîrș t semifinalele 
camp ©natului de șah al Capitalei
Este ca, acum, după în

cheierea semifinalelor campionatu
lui de șah al Capitalei să aruncăm 
o privire retrospectivă asupra des
fășurării acestei interesante com
petiții.

De la început vom remarca că 
în comparație cu precedentele edi
ții ale întrecerii, actualul campio
nat a reunit la start pe cei mai 
buni șahiști ai Bucureștiuliii și, 
mai cu seamă, un număr mai mare 
ca oricînd de candidați de maeștri. 
Îmbucurătoare este, de asemenea, 
afluența tineretului care, partici- 
pînd în număr mare la această 
etapă, ultima dinaintea finalei, a 
obținut o serie de rezultate meri
torii. Vom nota cu satisfacție că 
din cei 12 jucători calificați pen
tru finală, tinerii ocupă II locuri, 
unul ’ singur revenind lui Henrich 
Capuscinschi, reprezentantul „vechii 
generații" a șahiștilor bucureșteni

Sub aspect tehnic, rezultatele în
registrate sînt *îu general bune, 
evidențiindu-se mai ales, printr-un 
joc de calitate candjdații de maeș- 
tru Edi Nacht și Gh. Gavrilă II, 
care au terminat de altfel neînvinși 

concursul. Trebuie să subliniem 
mai cu seamă modul serios în care 
a privit această competiție tînărul 

‘Nacht, recentul cîștigător al cam
pionatului armatei. Acesta este al 
doilea turneu consecutiv în care el 
ocupă primul loc, fără să piardă 
vre-o partidă. In totală contradic
ție cu comportarea sportivă a aces
tui jucător a fost atitudinea unor 
șahiști ca Liviu Țucă, Vasile Geor
gescu, Nicolae Andrițoiu, care nu 
s-au străduit suficient pentru a 
corespunde așteptărilor, furnizînd

Sport vii sovietici învingători 
în câmp onatele mondiale de parașutism
SAINT-YAND, 7 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 6 august a luat sfirșit cam

pionatul mondial de parașutism la 
care au- participat sportivii din 7 
țări ; Franța, U.R.S.S., Ceho
slovacia, Anglia, Italia, S.U.A. și 
Iugoslavia. Fiecare echipă era al
cătuită din cinci parașutiști. Nu
mai S.U.A. au fost reprezentate 
printr-un singur sportiv.

In cursul competiției s-a mani
festat superioritatea parașutiștilor 
sovietici și remarcabila lor măiestrie. 
Chiar după primul exercițiu, presa 
și cercurile sportive franceze au 
subliniat excepționala stăpînire de 
sine a sportivilor sovietici, măiestria 
for, spiritul de echipă și înalta dis
ciplină a tuturor membrilor echi
pei

In urma întrecerilor desfășurate, 
.pe primul loc în clasamentul pe 
achipe s-au clasat sportivii sovietici 
«ne au întrunit 1861,5 puncte din 
2000 posibile. Locul al doilea pe 
«chipe l-au ocupat parașutiștii ceho
slovaci — 1598,5 puncte, iar Ionul

Concurs atletic in
Budapesta (Agerpres). — M.T.I. 

trarustmite: Clubuil sportiv „Vas-as

SPORTUL POPULAR 
Pa®. 2-a Nr. 2471

Dinamo- București și Minerul Pe
troșani ■ Locomotiva Grivița Roșie, 
cea de a doua etapă a returului 
campionatului categoriei A sus
cită un deosebit interes. Intr-ade
văr meciurile Flamura roșie-Arad 
-Flacăra Ploești, Progresul Ora- 
dea-Dinamo Orașul Stalin, Meta
lul Hunedoara - Metalul Cimpia 
Turtii și Știința Cluj-Știința Ti
mișoara, deschise oricărui rezultat, 
pot aduce însemnate modificări 
configurației clasamentului.

Tot astăzi se dispută și cea de 
a treia etapă a „Cupei Orașelor” 
rezervată echipelor de tineret în 
cadrul căreia au loc următoarele 
jocuri : Reșița — Timișoara, Tg. 
Mureș — Cluj, Iași — Bîrlad, 
Ploești — Constanța, Orașul Stalin 
— București, Arad — Craiova și 
Galați — Bacău.

partide slabe. Dacă nu a excelat la 
tabla de joc, Livia Țucă a fost to
tuși „campion” al... neprezentări- 
lor, pierzînd numeroase— partide 
fără a veni la tablă. Acest șahist 
talentat nu este la prima sa aba
tere, fiind cunoscut ca un „recidi
vist1* în materie de retrageri din 
concursuri și neprezentări. Aceeași 
atitudine au avut-o S. Olteanu și 
A. Wexler, cate au pierdut de ase
menea multe partide prin forfait.

Iată acum clasamentul defini
tiv al celor două grupe : grupa I : 
1—2 Gavrilă Gh. 11 și Pușcașu O 
11 '/2 pot.; 3—6 Dimov D„ Maca- 
rie E., Nagy Z. și Zamfirescu P. 
10’/a pct.; 7—8 Pavlov M. și Schks- 
singher .1. 10 pct.; 9. Andrițoiu N. 
8 pct.; 10. Bozdoghină C. 7 pct.; 
11 —12 Gram D. și Țucă L. 5 pct.; 
13 Grtibea 1. 4*/2 pct.; 14. Carata 
M. 3‘/2 pct.; 15—16 Wexler A. și 
Țopa D. 1 pct.

Grupa Il-a: 1—3 Nacht E., Suta 
M. și Ciuciuc N. 12 pct. ; 4. Capus
cinschi H. 11 pct.; 5. Horvath L. 9 
pct.; 6—7 Budu A. și Micoară T. 
8'/2 pct.; 8. Stanciu T. 7’/a pct.; 
9—10 Opriș N. și Menas B. 7 
pct.; II. Szabo E. 5'/2 pct.; 12—13 
Văcărescu I. și Georgescu V. 5 
pct.; 14. Stenan A. 4’/2 pct.; 15. 
Păncutescu M. 3 pct.; 16. Olteanu
S. 2’/2 pct.

Din fiecare grupă s-au calificat 
I pentru finală primii 6 jucători. Nu- 

mărul finaliștilor va fi completat 
I de campionul Capitalei pe 1953 

(V. Ciocîltea) și de maeștrii din 
București : I. Bălanei, O. Troiane- 
scu, M. Rădulescu, G. Alexandre- 
scu și E. Reicher.

D. MUNTEANU

trei — echipa Franței cu 1487 
puncte.

In clasamentul general individual, 
primul loc și titlul de campion al 
lumii pe 1951 l-a cucerit parașu- 
tistul sovietic I. Fedcișin, maestru 
emerit al sportului. Din 700 puncte 
posibile el a întrunit 672. Locul al 
doilea l-a cucerit parașutistul so
vietic V. Mariutkin, maestru al 
sportului cu 610,5 puncte. Pe locul 
3 s-a clasat sportivul francez Cha- 
zak — 582,5 puncte, iar pe locul 
patru sportivul sovietic Kpsinov.

In campionatul mondial au parti
cipat de asemenea două femeii : 
sportiva sovietică V. Seliverstova 
și cunoscuta sportivă franceză Mo
nique Laroche. La această compe
tiție s-a manifestat marea superio
ritate a parașutistei sovietice care 
s-a clasat pe locul al 9-lea și a 
întrecut pe Monique Laroche cu 
139,5 puncte. Laroche s-a clasat pe 
locul al 19-lea.

Competiția a manifestat o mare 
creștere a măiestriei sportive a ti
nerilor parașutiști din Cehoslovacia 
care au cucerit locul al doilea îti 
campionatul pe echipe.

nocturnă la Budapesta
Cs’&pel“ organizează luni seara în 
nocturnă un concurs internațional 
de atletism la care vor participa 
atleți sovietici, chinezi, polonezi, 
germani, cehoslovaci și maghiari.

LUGOJ 7 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Azi au continuat probele de na- 
tație din cadrul finalelor campio
natului republican rezervat junio
rilor. Ziua a doua de concurs a a- 
dus un nou record R.P.R. realizat 
de tînărul înotător Carol Meder 
(Progresul Tg. Mureș). In proba 
de 800 m. liber el a îmbunătățit 
cu 21 sec. vechiul record, ce-i a- 
parținea tot Iui. Noul record: 
10:35,0. Celelalte probe s-au soldat 
cu următoarele rezultate: 100 m. 
bras cat. 1: 1. Liviu Birtolom
IConstructorul Buc.) 1:21,6, 2. A. 
Schmaltzer (Voința Buc.) 1:22,9,
3. A. Oanță (Dinamo Buc.) 1:23,3. 
100 m. bras junioare cat. I : 1. 
Iianelore Kraus (Progresul Orașul 
Stalin) 1:34,5, 2. Mania Bratu 
(Progresul Buc.) 1:39,1. 100 m. 
fluture junioare cat. I!: 1. Elisa- 
beta Bratu (Progresul Buc.) 1:34,9,
2. Natalia Miatov (Flamura roșie 
Lugoj) 1:43,8, 3. Agata Schmietz 
(Progresul Orașul Stalin) 1:43,9. 
■J00 m. liber cat. I: 1. Constanța 
Clmpeanu (Rez. de Muncă Buc.) 
7:05,1, 2. M. FOipescu (Voința 
Buc.) 7:20,2. 100 m. fluture juniori , 
cat. II: 1. G. Btajek (Știința Buc.) 
1:22,2, 2. A. Bank (Dinamo Buc.) 
1:24,2, 3-4. Aurel Bîrsan și Ion 
Lungulesou (FI. roșie Lugoj) 1:29,0. 
200 m. bras junioare cat. II: 1.

Pentru cicliștii 
care se întrec azi

întrecerile cicliste care se des
fășoară astăzi în Capitală în or
ganizarea consiliului sportiv re
gional Locomotiva și a colecti
vului Locomotiva PTT constituie 
pentru cicliști un bun prilej de 
a-și desăvîrși pregătirea. Fon- 
diștii, care de la terminarea 
campionatului RPR și-au între
rupt activitatea și-o reiau astăzi. 
Avînd în vedere câ în acest an, 
mediile orare înregistrate nu au 
fost mulțumitoare, fondiștii au 
datoria să lupte din toate pute
rile pentru realizarea unei medii 
orare cit mai ridicate. Aceeași 
problemă a timpurilor se pune și 
pentru alergătorii de pistă, care 
au realizat puține recorduri anul 
acesta. La aceasta a contribuit 
desigur și faptul că nu a fost 
organizat nici un singur concurs 
în care alergătorii de pistă . să 
facă tentative de record. In ca
drul unor concursuri au făcut 
tentative 2—3 alergători. Ei au 
luptat însă pentru recorduri ale 
pistei și nu pentru a obține noi 
recorduri republicane. Iată de ce 
alergătorii de velodrom trebuie să 
depună toate eforturile penftu a 
realiza timpuri mai bune.

Intîlnkiîe de fotbal 
dintre reprezentativele 

R.P. Bulgaria $i R.P. Polonă
SOFIA 7 (prin telefon). Dumi

nică (n.r. azi) la Sofia și Varșo
via, vor avea loc întîlniri inter
naționale de fotbal între repre
zentativele R. P. Bulgaria și R. 
P. Polone.

In capitala ,R.P. Bulgaria se în
tîlnesc echipele secunde ale celor 
două țări. Lotul de fotbal al R. 
P. Polone a sosit la Sofia, făcînd 
cîteva antrenamente de acomo
dare pe stadionul „Vasil Levski” 
unde se va desfășura meciul. 
Fotbaliștii bulgari s-au pregătit 
cu o deosebită grijă în vederea 
aoestei întîlniri.

In întîinirea de astăzi cele 
două reprezentative secunde vor 
juca în următoarele formații ;

R. P. Bulgaria: Videnov 
(Marinov) - Vasiliev, Panaiotov II, 
Enișeinov-Petkov, Hristov - Mihai
lov, Blagoev, Dimitrov, Ignatov 
Mila nov II.

R. P. Polonă: Wirobek-Turniok, 
Kaszuba, Hajosz-Zentara, Bienek- 
Sasiadek, Aniola, Kempny, Piatek, 
Wiszinewski.

Reprezentativele A ale celor 
două țări se întîlnesc la Varșo
via pe stadionul „Wojska Polskie- 
go". In această întîlnire vor fi 
aliniate următoarele formații:

R. P. Polonă: Stefaniszin-Ko- 
rint, Orlowski, Cihon-Suszcik, 
Grziwocz-Jezierski, Trampisz, Ko- 
kot, Cieslik, Mordarski.

R. P. Bulgaria: Josifov (Ghe- 
renski) — Rakarov, Manolov, Go- 
ranov-Boșkov, Stoianov-Milanov I, 
Arghirov, Panaiotov I. Kolev. Ja 
nev.

NESEUN POPOV

Astrul Gobel (Știința Bu<j 3:29,3,
2. E. Ghinea (Progresul Buc.) 
3:36,4, 3. Gabriela Puiu (FI. roșie 
Lugoj) 3:36,7. 800 m. liber seniori:
1. Carol Meder (Progresul Tg. 
Mureș) 10:35,0 nou record R.P.R. 
juniori cat. I., 2. G. Cociuban (Di
namo Buc.) 11:07,3. 3. N. Rujinski 
(Dinamo Buc.) 11:15,8, 4. Ovidiu 
Ioneaou (Dinamo Buc.) 11:46,6, 5. 
St. Patalo (Dinamo Buc.) 12:04,3,
6. Iosif Novac (C.C.A.) 12:06,9.
4 x 100 ștafetă mixt juniori cat. I:
1. C.C.Â. 5:1’5.0, 2 Flamura roșie

EL1SABETA BRATU

Echipa de baschet „1 august* din R. P. Chineză 
joacă azi la Cluj cu selecționata orașului

Al treilea meci pe care-1 va 
susține echipa de baschet „1 au
gust” din R. P. Chineză în ca
drul turneului pe care-1 între
prinde în țara noastră, se va des
fășura azi Ia Cluj.

Oaspeții vor întîlni selecționata 
orașului, alcătuită din jucătorii 
echipei divizionare Flamura roșie 
și cei mai buni jucători de la 
Știința, Metalul, etc. Pentru a- 
ceastă partidă, care este așteptată 
cu deosebit interes de localnici, 

(s-au făcut pregătiri speciale.
Echipa selecționată cuprinde pe

Aeromodelismul in tară
De curînd la S>meșeni-Cluj a 

avut loc un interesant concurs in
ter-regional de aeromodele. Această 
întrecere sportivă inițiată în cin
stea zilei de 23 August, de către 
organizația locală de, aviație spor
tivă, s-a bucurat de un deplin /suc
ces. La startul întrecerilor au fost 
prezenți 27 de concurenți din re
giunile Hunedoara, Cluj, Arad, 
București, Ploești. Regiunea 
Autonomă Maghiară și regiu
nea Stalin (regiuni partici
pante pe bază de invitație), 
printre care cunoscuții constructori 
de aeromodele Otto Hintz (R.A.M.), 
Racosi Tiberiu (C'luj), Ion Guiias 
(Arad) și alții.

Buna pregătire a concurenților 
a dus la obținerea unor rezultate 
tehnice dintre cele mai bune cu 
toate că timpul a fost nefavorabil 
unei competiții de aerotnodelism. 
Iată acum rezultatele înregistrate: 
individual: 1. Tiberiu Csergo
(R.A.M.) 503 pct.; 2. Otto Hintz 
(R.A.M.) 468 pct.; 3. Constantin 
Stere (Buc.) 446 pct.; 4. Matei Do
rin (Cluj) 419 pct.; 5. Alex. Bedo 
(R.A.M.) 404 pct.; 6. Ion Gutîas
(Arad) 403 pct.; 7. Mircea Trîm- 
bițaș (Cluj) 395 pct.

Clasamentul pe echipe: 1. Regiu
nea Autonomă Maghiară 971 pct.;
2. Cluj 805 pct.; 3. Arad 790 pct.;
4. București 675 pct.; 5. reg. 
Stalin 638 pct.; 6. Ploești 326 pct.;
7. Hunedoara 293 pct.

Campionatul republican
Întrecerea de atletism din cadrul 

fazei pe oraș a campionatului re
publican rezervat juniorilor și ju
nioarelor de categoria I-a și a 
Ii-a, desfășurată ieri pe stadionul 
Republicii, a prilejuit dispute dîr- 
ze. Iată cîteva dintre rezultatele 
tehnice înregistrate :

1(0 m. garduri juniori 17-18 a«<: 
Burghelea C-tin (T.D.) 18,0. Greu
tate junioare 17-18 ani: Vintilă 
Maria (Șt’ința) 10,28 m. Prăjină 
juniori 17-18 ani : Mățăoană Nico- 
lae (T.D.) 3,20 m. Prăjină juniori 
15-16 ani: I. Panait scu Ion (Loc.) 
2,85 ni., 2. Barbu Mircea (Progre
sul) 2,"fc m. 100 m. plat juniori 
17-18 ani: 1. Danciu Florin (Loc.) 
12,0, 2. Brătfăleanu (Metalul) 12,2. 
100 m. plat junioare : 17-18 ani : 
Strijec Eugenia (C.C.A.) 13,6. Lun
gime juniori 17-18 ani; Stănescu 

Lugoj 5:36,6, 3. Constructorul Buc. I 
5:41,8. 200 m. bras juniori cat. If: J
1. .4. Bank (Dinamo Buc.) 3:00,7, »
2. C. Chirvăsuță (Știința Buc.) . 
3:04,0, 3. J. Benedek (Progresul 
Buc.) 3:11.7. 200 m. mixt individual 
junioare cat. 1: 1. Agata Bolonl 
(Progresul Orașul Stalin) 3:37,0, i
2. Agneta Sobotka (Progresul Tim.) 
3:43,8. 100 m. liber juniori cat. I:
l. Cezar Danciu (Progresul Cluj) 
1:06,0, 2. D. Țintea (Rez. de Muncă 
Buc.) 1:06,8, 3. Ion Braun (Looo- 
motiva Trm.) 1:07,2. 200 m. bras 
junioare cat. 1: 1. Maria Braitt 
(Progresul Buc.) 3:24,0, 2. Ha- | 
nelore Kraus (Progresul Orașul 
Stalin) 3:24,1, 3. țnge Graef (Pro- ■ 
greșul Tg. Mureș) 3:44,6. 4x 100'.
m. liber junioare cat. II: 1. Con- ; 
structorul Oradea 6:29,2, 2. Știința 
Buc. 6:33.1. 4x100 m. liber juniori 
cat. II: 1. Știința Buc. 4:50,4, 2 
Rez. de Muncă Buc. 5:03,3, 3. Pro
gresul Buc. 5:11,6.

La sfîrșitul probelor s-au dis
putat următoarele meciuri de polo 
pe apă contând pentru campionatul ■ 
republican de juniori : Dinamo 
București — Flamura roșie Lugoj 
4-1 (2-0); c"::nfa București — [-
Constructorul Oradea 13-0 (5-0); 
Dinamo București — Voința Tg. 
Mureș 9-4 (5-1).

V. ARNAUTU

următorii jucători: Neciu I, Till, 
Sarosi, Neciu II, Russu, Șerban, 
Szebestyen, Szabo I, Szabo II, 
Chioreanu, Știrbu, Lorincz. Vor 
arbitra V. Borzon și Em. Fabri, 
ambii din Oradea.

înaintea meciului dintre echipe-, 
le „1 august” din R.P. Chineză 
și selecționata orașului Cluj, care ( 
se va desfășura de la ora 20,45 
pe terenul Locomotiva, va avea 
loc întîinirea dintre echipele femi
nine Știința Cluj și selecționata 
orașului Cluj.

De asemenea, a mai fost întoc
mit un clasament după cum urmea
ză: cea mai bună construcție Alex.. , 
Bedo (R.A.M.), inovație Martin 
Ferencz (Cluj), disciplină (Arad), 
cel mai tînăr concurent Babeș Vic-f’ 
tor (Cluj). *

La Orașul Stalin a fost organizat 
un concurs de aeromodele închinat " 
zilei de 23 August. La această’ 
competiție au participat 20 de con
curenți din cercurile de aeromode- 
lism Clubul central, Uz. de 
tractoare și Sovrompetrol. Iată re
zultatele înregistrate: individual: 1. 
D. Rotaru (Clubul central) 5936 
pct.; 2. Andrei Pali (Sovrompetrol) 
5819 pct,; 3. Dan Ștefan (Uz. trac
toare) 5693 pct. Pe echipe: 1. Clu
bul central 3689 pct.; 2. Uz. trac-i 
toare 3525 pct.; 3. Sovrompetrol:
2578 pct. Pionieri: 1. Aurel F1o-~ 
rescu (Clubul central) ; 2. Kun|
Waldemar (Uz. tractoare); 3. Nic. 
Dobrescu (Uz. tractoare).

Concursul s-a bucurat de o foarte 
bună organizare iar cîștigătoritor 
li s au distribuit premii și diplo
me. Pentru cea mai bună concep
ție a primit diplomă concurentul 
D. Rotaru de la Clubul central.

La concursul de Ia Codlea au> 
participat aeromodeliștii din comu
nele Rîșnov și Tohan. La indivi-b 
dual primul s-a clasat Gh. Arnăuț 
(Codlea), iar pe echipe locul întîi 
a revenit tot aeromodeliștilor din 
Codlea.

de juniori la atletism
Liviu (l.D.) 5.96. 80 tn. plat iinalăf 
juniori 15-16 ani : 1. Luscal VUctotl 
(C.C.A.) 9,4, 2. Dinescu Florin 
(Loc.) 9,5. 80 m. plat junioare 
15-16 ani: Stoica Alexandra (FI. 
roșie) 11,3. Greutate juniori 15-16 
ani: Duțu Virgil (Loc.) 12,56! 
800 tn. plat juniori 17-18 ani: Con- 
stantănescu Dan (T.D.) 2,07,1. 400 
m. plat juniori 17-18 ani: Pe
trescu Mihai (T.D.) 55,0. Disc ju
nioare 17-18 ani? 1. Tocitu Maria-' 
(Progresul) 27,55 m., 2. Slobo-I
zeanu Aurelia (FI. ro^ie) 27,55 nil 
1500 m. obstacole juniori 17-18 ani: 
Crăciun C-tin (Progresul) 4:47,6. 
înălțime juniori 15-16 ani: Chioj- 
dea Aurel (Progresul) 1,55 mj 
4x100 tn. juniori 17-18 ani: I. Tină- 
rul dinamovist 49,3, 2. Progresul
49,4. întrecerile continuă azi di- 
miineață ele la ora 8,30 pe stadio
nul Republicii.
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^MnNDîAU UNIVERSITARE DE VAR.Â
Concursurile republicane desfă

șurate în acest an, precum și 
întrecerile din cadrul campionatului 
de călărie al R.P.R., care au avut 
loc la Tg. Mureș, au prilejuit cons
tatarea unui evident progres al că
lărețelor noștri, dar, în același timp 
și a unor lipsuri a căror grabnică 
lichidare trebuie să devină o prin
cipală preocupare. Și acest lucru 
este cu atît mai necesar cu cit, nu 
peste multă vreme, călăreții noștri 
vor trebui să facă dovada bunei 
lor pregătiri cu prilejul concursu
lui internațional de călărie care 
va avea loc în acest an, la Ploești.

Sezisarea principalelor lipsuri 
constatate nu poate constitui decît 
un ajutor .pentru antrenorii de că
lărie și pentru fiecare sportiv în 
parte.

PREGĂTIREA PENTRU PROBELE 
DE DRESAJ

Mai întîi, cîteva constatări îmbu
curătoare: dresajul este în progres 
față de anul trecut, a crescut nu
mărul participanților la astfel de 
probe, pregătirea lor tehnică s-a 
dovedit a fi mai avansată, o parte 
dintre călăreți ridicîndu-se la o 
clasă superioară, prezentînd cai în 
probele de dresaj categoria B (pro
bă preolimpică). Dar, despre pre
gătirea călăreților noștri pentru 
proba de dresaj categoria B mai 
trebuie amintite cîteva lucruri. Ur
mărind, de pildă, întrecerea celor 
patru călăreți care și-au disputat, 
la această . probă, titlul de campion 
al țării ca și, în general, felul cum 
s-au prezentat călăreții noștri în 
compeliț’T.' din acest an, putem 
spune că trebuie luate următoarele 
măsuri: a) să se insiste mai mult la 
schimbările’de picior, care încă nu 
se fac corect; b) printr-o aplicare 
justă, fină și discretă a ajutoare
lor, ca și printr-o corectă armoni
zare și sincronizare a mișcării păr
ții de sus a corpului cu mișcările 
calului, să se realizeze schimbări 
de picior, lin, ușor, fără săltaturi 
pe partea dinainte, în sus și în jos 
sau lateral.

De asemenea, trebuie desfășurată 
o mai intensă muncă pentru îmbu
nătățirea „opririlor" a „mersului 
înapoi", a „primirilor" și „măriri
lor" de mersuri, care sînt execu
tate de multe ori incorect.

Această lipsă este specifică și 
multora dintre călăreții participan- 
ți la celelalte probe de dresaj (I și 
A) și tocmai de aceea este bine ca 
în rîndurile acestora preocuparea 
pentru lichidarea deficiențelor să 
fie mai mare, pentru a nu ajunge 
tn situația să le păstreze și atunci 
cînd vor trece în proba superioară

Concursurile de tir din cadrul Spartachiadei sindicale
La siirșitul săptăminii trecute 

s-a desfășurat la Iași etapa finală 
pe asociație la tir, organizată de 
asociația Progresul în cadrul în
trecerilor Spartachiadei sindicale. 
Concursul a avut loc pe poligonul 
Progresul-strand și s-a bucurat de 
participarea unui numeros lot de 
concurenți din regiunile București, 
Suceava, Galați, Bacău, Iași, Plo
ești, Cluj etc.

In ceea ce privește participarea, 
trebuie semnalat de la început că 
unele consilii sportive regionale 
ale asociației Progresul au privit 
cu nepăsare această întrecere spor
tivă și, datorită acestui fapt, re
prezentanții unor regiuni au lipsit 
de la concurs. Este cazul consilii
lor sportive regionale Progresul 
din regiunile Timișoara, Oradea,' 
Baia Mare, Bîrlad și Pitești.

Organizarea concursului a fost 
dintre cele mai bune, în această 
muncă evidențiindu-se în mod spe
cial delegatul asociației, sportivul 
fruntaș Ștefan Popescu, care prin 
priceipe.rea lui, a contribuit în mare 
măsură la buna desfășurare a con
cursului.

întrecerea a fost un prilej de 
afirmare a unor elemente tinere și 
talentate. Astfel, Ion Durnea, mun
citor la fabrica Proletarul d-in Iași, 
deși începător în acest snort, a 
reușit să se claseze pe locul al 
doilea. Alături de el, mai pol fi 
remarcați și Tudor Chiriac (Bucu
rești), Eufrosina Popovici (Cons
tanța), Aneta Gologan (Bacău), 
Rodica Savin (Iași), etc.

Clasamentele acestui concurs 
shut următoarele: băieți: 1. Anton 
Gotlteb (București) 237 puncte:
2. Ion Durnea tlași) 235 puncte:
3. Paul Popescu (București) 229 

de dresaj (preolimpică sau olim
pică).

Numeroase sînt și constatările ce 
pot fi făcute în urma desfășurării 
probelor de dresaj I și A Un exem
plu de pregătire conștiincioasă și 
bine pusă ia punct poate da tînă- 
rul călăreț N. Mihalcea, cîștigăto- 
rul campionatului la dresaj catego
ria A. 0 poziție corectă, care este 
determinantă mai ales la dresaj, 
o discreție și o mare precizie în 
aplicarea ajutoarelor, iată ce a reu
șit să-și însușească N. Mihalcea. 
Și aceasta l-a ajutat să obțină de 
la calul său, Leac, o corectitudine 
și o uimitoare ușurință în execuția 
mișcărilor.

Iată, în același timp, drumul pe 
care trebuie să-l urmeze călăreții 
tineri care, în multe cazuri, s-au 
dovedit departe de o asemenea pre
gătire. O frumoasă impresie a lăsat 
și dinamovistul Budișan, din a că
rui comportare pot fi, de asemenea, 
multe lucruri bune de învățat. EI 
are o poziție corectă în șea, lu
crează calm, aplică ajutoarele co
rect și cu ‘discreție. B ne lucrat, ca
lul său,. Murgu, răspunde cu ușu
rință la. ajutoare, avînd doar unele 
mici deficiențe de înlăturat, îndeo
sebi la primiri și la deconecta
rea gurii. Caii acestor doi călăreți 
pot fi însă foarte bine pregătiți 
pentru proba superioară, dresaj ca
tegoria B, și chiar pentru proba 
olimpică.

Revenind la probă de dresaj ca
tegoria B, trebuie spus că aici se 
simte mai mult decît oriunde și ne
cesitatea unu» mai mare număr 
de participant. la mai toate con
cursurile republicane ca și Ia cam
pionatul R.P.R. fiind văzuți aproape 
aceiași 3-4-5 concurenți. Această 
lipsă poate fi lichidată, bineînțeles, 
în timp, prin acordarea unei mai 
atente preocupări pentru o pregă
tire tehnică superioară a călăreți
lor carp iau parte la probele de 
dresaj categoria A și categoria I, 
unde numărul acestora este destul 
de mare.

In general, pregătirea pentru pro
bele de dresaj trebuie să constituie, 
și în viitor, un obiectiv din cele 
mai importante al ecliitației noa
stre. De asemenea trebuie folosite 
toate posibilitățile existente precum 
și dragostea pe care unii dintre 
sportivi o poartă acestor probe. Și 
apoi — lucru foarte important — 
nu trebuie uitat nici rolul însemnat 
pe care îl are dresajul în pregăti
rea călăreților parFcipanți la oricare 
dintre probele de obstacole. Aceasta 
este, însă, o problemă asupra că
reia vom reveni.

GH. NICULESCU 
antrenor

puncte; fete: 1. Rodica Savin 
(Iași) 233 puncte; 2. Elena Szabo 
(Regiunea Autonomă Maghiară) 
228 puncte; 3. Sofie Ițicovici (Iași) 
225 puncte. •

Acest concurs a avut o închi
dere festivă, în cadrul căreia au 
fost împărțite frumoase premii pri
milor trei clasați.

L1C.A COJOCARU 
corespondent

Poligonul de tir situat în parcul 
„Victor Babeș" din Cluj a găzduit 
întrecerile finale la tir ale asocia
ției Locomotiva. La acest concurs 
au participat toate echipele repre
zentative ale regiunilor, ceea ce 
constituie un frumos succes de 
mobilizare.

Organizarea concursului a fost 
bună, datorită sprijinului primit 
atît din partea consiliului central 
al asociației, cît și din partea co
mitetului orășenesc C.F.S. Din pă
cate însă, competiția nu a fost su
ficient popularizată în rîndurile oa
menilor muncii din Cluj, care au 
asistat în număr mic la întreceri.

In clasamentul individual, pe 
primele locuri s-au clasat în ordine 
următorii concurenți! băieți: 1. 
Marcel Alexandrescu (București) 
254 puncte; 2. Emil Loghin (Iași) 
239 puncte; 3. Adolf Iancu (Iași) 
230 puncte; fete: 1. Milica 01- 
tea-nu (București) 245 puncte; 2. 
Ana Szilagi (C'uj) 217 puncte;
3. Ileana Arany (Cluj) 216 puncte.

Pe echipe, clasamentul este ur
mătorul : 1. Cluj 1.069 puncte; 2. 
Iași 1.035 puncte; 3. Galați 965 
puncte

(De la subreduefia noastră)

ȘASE ATLEȚI DIN ȚĂRILE SUDICE
BUDAPESTA. — Zilele trecute 

a avut loc într una din sălile Sta
dionului Popular ședința tehnică 
care a precedat întrecerile de atle
tism. Se aflau acolo, alături de 
numeroși delegați și antrenori, 
cîțiva atleți din diverse țări, care 
nefiind însoțiți, aci la Budapesta, 
de antrenorii lor, veniseră ei în
șiși să asiste la definitivarea în
scrierilor, la tragerile la sorți, la 
lămurirea diferitelor probleme le
gate de această mare competiție 
atletică. Am remarcat astfel, in
tr-un colț al sălii, un grup de trei 
atleți din Chile.

I-am cunoscut prin intermediul 
secretarului ședinței care făcea a- 
pelul înscrierilor pe probe : 100
și 200 m. femei Elda Selame; 110 
m. garduri Aldo Vitali; decatlon 
Hernan Figueroa. Mai apoi, în 
pauză, m-am apropiat de ei și am 
înjghebat o discuție. Astfel, am 
putut afla mai bine cine sînt și ce 
au realizat: Elda Selame s-a cla
sat pe locul al treilea în alergă
rile de viteză Ia campionatele A- 
mericii de Sud desfășurate în acest 
an la Sao Paolo în Brazilia. Cu 
acest prilej, ea a obținut 12,2 sec. 
și 25,6 sec. Aldo Vitali este cam
pionul universitar al Americii de 
Sud în proba de 110. m. garduri, 
cu 15,6 sec., iar decatlonistul Her
nan Figueroa, campionul Americii 
Latine, a luat parte la această 
probă la ultimele două olimpiade 
(Londra 1948 și Helsinki 1952).

Primii doi au absolvit anul a- 
cesta cursurile institutului de edu-

Răsfoind fișele 
de clasamente...
Firește, este imposibil să vezi 

„totul" în aceste zile de între
ceri. Programul J.M.U.V. este 
foarte încărcat și nu poți fi pe 
toate terenurile deodată...

Dar cînd cunoști sportivii ale 
căror nume figurează pe ta
bele, știind cum se mișcă pe 
teren, atunci cu puțină imagi
nație poți reconstitui cum a de
curs lupta în cutare probă... Se 
întîmplă însă ca printre aceste 
nume să găsești unele cu re
zonanțe complet n-oi și atunci 
„filmul" imaginar e mai greu 
de reconstituit. Așa a fost ca
zul probei de înot pe 100 m. 
bras, unde pe locul I în clasa
ment am găsit pe Jutta Lan
genau (R. D. Germană) și nu 
pe maghiara Littomericzki, așa 
cum era de așteptat.

Jutta Langenau ? Cine să 
Sie oare ?... Numele nu-mi spu
nea nimic, în schimb cele 1:17,8 
mint erau suficient de elocvente. 
Dar cum arată această Lange
nau ? Probabil blondă, înaltă, 
sveltă, bronzată de soare, ca 
orice înotătoare germană, lată 
portretul ei gata pentru ziar, 
cu inevitabila mențiune a „nou
lui talent, recent afirmat, etc..."

Dar Jutta Langenau avea 
pregătite „surprizele" în serie. 
Cînd și-a întors obrazul ars de 
soare către gazetarul înarmat 
eu carnet și creion, acesta a 
trebuit să constate că făcuse 
drumul de pomană. Avea în 
față pe binecunoscuta record
mană de înot a R. D. G., Jutta 
Grossman...

— Bine, dar de ce... Lan
genau ?

— Simplu. M-am măritat în 
•.ursul acestei ierni.

— Felicitările noastre I Dar 
narcă Jutta Grossman era spe
cialistă la craul și nu la bras?

— Ei, vezi, și asta poate sur
veni în viața unei înotătoare 
Si dacă vrei neapărat o expli
cație pentru reportajul dumi- 
tale, scrie de exemplu că odată 
cu schimbarea de nume am ho- 
fărît să sch’mh și stilul. Mer
ge? Poți apoi să adaugi că în 
amîndouă privințele... am nime
rit-o bine I

— Sînt convins. Cel puțin la 
100 m. bras, e clar — 1:17,8

— Nu! 1:17,4 — acum două 
luni. în bazin acoperit, — ne 
corectează din nou proaspăta 
campioană mondială universi
tară Jutta Grossman-Langenait.

('D'9 In 

cu(u lizică, iar Figueroa este încă 
stud nt.

„Am auzit multe despre sportul 
din țările de democrație populară, 
unde tincrJul se bveră de mare 
înțelegere și de un larg sprijin. 
Am fost toți trei foarte curioși, 
ne a spus Aldo Vitali, să vedem 
cum este organizat aci sportul în 
general și, în mod special, cum 
este organizată activitatea sporti
vă a tineretului studios Pentru a 
putea veni aci la Budapesta, 
ne-am zbătut mult ca să ne pu
tem procura banii necesari călă
toriei. Dar nu ne pare rău. Da
tele și materialul documentar 'pe 
care-1 culegem aci, ne va fi de 
cel nuy mare folos în activitatea 
noastră viitoare".

Am pornit apoi cu noii mei prie
teni să vizităm Stadionul Popu
lar, care a stîrnit admirația fief 
căruia dintre ei. I-a impresionat 
nu numai construcția stadionului 
in sine, dar și mozaicul pardoselii, 
alcătuit din iot felul de scene de 
sport, fotografiile și desenele spor
tive care ornează pereții diferite
lor săli și culoare.

In dreptul camerei 22, ne-am 
oprit cîteva clipe. Pe tăblița de pe 
ușă, stătea scris: Directorul sta
dionului, Imre Nemeth I

Am ajuns și pe terasa unde se 
află instalată loja ziariștilor... In 
dreapta, mai departe, se vede lu
mina flăcării întrecerilor J.M.U.V. 
și care simbolizează, așa cum re
marca și Elda Selame, unitatea 
de nezdruncinat dintre tinerii dinAntrenorul echipei de polo a R.P. Ungare despre jocul reprezentativei noastre

In ultimii doi ani, jocul de polo a 
înregistrat în R.P.R. un vizibil 
progres. Fără îndoială că acest 
sport se practică de multă vreme în 
Romînia, dar adevărata lui dez
voltare este legată de ultimii ani.

Vă spun sincer că 1a Festivalul 
de 1a București, am crezut, la în
ceput, că echipa romînă nu va pu
tea rezista celorlalte echipe partici
pante. Părerea mea a fost insă 
dezmințită de rezultate și de în
treaga comportare a tinerei forma
ții care a constituit pentru mine o 
mare surpriză. In primul rînd 
ea a dovedit un extraordinar spi
rit de luptă, multă dîrzenie și im
portante cunoștințe tehnice și tac
tice. Am constatat de asemenea, 
cu prilejui vizitei la București, că 
nu numai prima formație știe să 
joace destul de bine, dar că exis
tă și numeroși tineri talentați pre
cum și antrenori care să-i în
drume.

Victoria dificilă obținută de echi
pa reprezentativă a R.P.U. la Fes
tivalul de la București se explică, 
în bună măsură, și prin jocul pres
tat de echipa romînă care i-a o- 
bligat pe componenții eclrpei noa
stre să depună serioase eforturi.

Și azi, în 1954, am crezut, mai 
înainte de a-i vedea la lucru pe 
jucătorii de polo din Romînia. că 
ei se află la aproape același nivel 
cu cel din anul trecut. Vă mărtu
risesc, cu multă plăcere, că și de 
data aceasta m- înșelat. Echipa 
R.P.R. — o spun în mod deschis 
— a progresat foarte mult. Ea a 
progresat, de data aceasta, în spe
cial în ceea ce privește tehnica și 
tactica.

Lăsînd la o parte faptul că tac
tica echipei R.P.R. a fost stabilită 
în urma experienței căpătate în jo
curile internaționale, formația Dvs. 
s-a prezentat la J M.U.V și cu 
cîteva noutăți. Din acest punct de 
vedere, țin. să subliniez că antre
norii Dvs. au urmat o cale bună.

Declarația mea nu ar oglindi pă
rerea unui specialist și bineînțeles, 
nu v-ar fi de folos, dacă ea nu ar 

lumea întreagă.
„Am văzut aci, la Budapesta, 

multe lucruri interesante, spunea 
Figueroa. N-am reușit încă să-l 
văd pe lozsef Kovacs, singurul 
atlet din lume care l-a învins pe 
Emil Zatopek pe 10 000 m. Vestea 
victoriei acestuia a constituit pen
tru sportivii din America de Sud 
o adevărată surpriză, deoarece din 
ianuarie de cînd Zatopek a cîști- 
gat la Sao Paolo crosul interna
țional San Silvestro, atletul ceho
slovac se bucură de cea mai ma-e 
popularitate. Am însă răbdare... O 
să-l văd pe Kovacs alergind peste 
cîteva zile în cadru! J.M U V.”

Printre atleții înscriși in această 
competiție se află și trei tineri 
negri din Africa Apuseană. Unul 
dintre ei, Charles Bruce. în vîrstă 
de 23 ani și originar din Gambia, 
este student la una din universită
țile din Londra. In loc ca el să 
plece în timpul vacanței în țara 
sa, a preferat, împreună cu ce 
lalți doi colegi ai săi. să vină ia 
Budapesta și să participe la' În
trecerile de atletism din -cdrii 
J.M.U.V. Cei trei atleți din Gam
bia s-au înscris pentru probele de 
sărituri. După ce au văzut însă 
Stadionul Popular, care i-a impre
sionat și pe ei într-o foarte mare 
măsură, au regretat că nu s-au 
înscris la mai multe probe.

„Este o adevărată plăcere să 
poți concura pe un asemenea sta
dion, ne-a spus Charles Bruce".

i
(de la trimisul nostru) 

conține și observații critice, la- 
tă-le:

Tactica echipei trebuie să fie 
mai variată, astfel ca echipa să 
poată face față cît mai multor si
tuații noi, ivite în decursul întîlni- 
rilor.

Pe de altă parte, am văzut în 
formație exact aceiași jucători de 
acum un an Oare dintre tinerii 
înotători, pe care i-am apreciat la 
București, nu s-au putut ridica alți 
jucători talentați care să vă îm
bogățească lotul reprezentativ? 
Cred că aceasta se poate realiza 
cu ușurință dacă se va duce o 
muncă intensă pe o durată de 
timp mai lungă.

Apoi, mai cred că jucătorii Dvs. 
fruntași trebuie să se întîlnească 
mai des cu sportivi din alte țări. 
Această măsură trebuie extinsă și 
la echipele de tineret și juniori, 
ca și la echipele asociațiilor. Noi 
folosim foarte mult această meto
dă, căreia îi datorăm multe din 
rezultatele noastre bune.

La rîndul lor, antrenorii trebuie 
să-și formeze o concepție unitară 
asupra metodelor de antrenament 
și să lucreze cu mai mult inte
res pentru sportivii din totul re
prezentativ, în loc să acorde cea 
mai mare atenție exclusiv pregă
tirii echipelor asociațiilor. Există 
suficiente competiții internaționale 
la care luînd parte, sportivii ro- 
mîni nu ar obține de la început 
cele mai bune rezultate, dar la 
care ar căpăta mai multe cunoș
tințe și experiența necesară.

Felicit pe componenții echipei 
R.P.R. pentru medaliile cucerite 
în actualele întreceri și sînt con
vins că în viitor ei vor cuceri șl 
altele. Le urez mult succes.

LAKY KAROLY
antrenorul echipei R.P. Ungare 

de polo
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fi A ZIIO-A EDSTSE A JOCURILOR 
WMDNDSA1E UtâVERSSTARE DE VARA

REZULTATE TEHNICE

Ziua III-a a întrecerilor
H. Răcescu, campion mondial universitar

de atletism

VOLEI 
R.P. 
15—11, 
A fost un 
în care

Ia 10 km. marș

Feminin :
Polonă 3—2

15—5, 3—15,
meci viu 

scorul a 
unei echipe cînd 

Jucătoarele noastre

BUDAPEST A (prin lele/onj. Și 
în ziua a treia a concursurilor de 
atletism au fost obținute o serie de 
rezultate deosebit de valoroase. 
Astfel, atletele germane Christa 
Seliger-Stubnik și Gisela Koh
ler au înregistrat remarcabile per
formanțe la 200 m. și respectiv la 
80 m. garduri.

Un «xcelent rezultat a marcat 
reprezentantul nostru Haralanibie 
Răcescu, care 
de aur și titlul de campion mon
dial universitar la proba de 10 km. 
marș. Alte rezultate bune au mai 
obținut Ana Șerban la 80 m. g., 
Savel și Stănel în seriile cursei de 
400 m. g. și Petre Zîmbreșteanu, 
care a cîștigat medalia de argint 
la decatlon. Iată rezultatele teh
nice: FEMEI. — 200 m.'finală :
I. Christa Seliger-Stubnik (R.D.G.)
23,6 sec., nou record mon
dial universitar, nou record al R. 
D. Germane; 2. Maria Itkina
(U.R.S.S.) 24,2; 3. Vera Krepkina 
(U.R.S.S.) 24,3; 4. Lerczak (R.P.P.) 
24,7; 5. Ulitkina (U.R S.S.) 24,8; 
6. Bocian (R.P.P.) 25,1; 80 m. gar
duri: Seria l-a: 1.
(U.R.S.S.) 11.2: 2. Ana 
(R.P.R.) 11.7; 3. Nemeth 
12.0; seria ll-a ■ 1. Kohler
II, 2 nou record al R. D. Germane; 

Erdodi 
Gisela

a cîștigat medalia

Gurevici
Șerban 

(R.P.U.) 
(R.D.G.)

2. Bocian (R.P.P.) 11,4;
(R.P.U.) 11.7; Finala: 1 
Kohler (R.D.G.) 11,0 nou record
mondial universitar și nou 
al R D.G.: 2. Gurevici (U.R.S.S.) 
11.3: 3. Elisaveta Bocian (R.P.P.) 
11,4: 4. Ana Șerban (R.P.R.) 11,6 
(la 0 1 sec. de recordul național) 
5. Erdodi (R.P.U.) 11,8: 6. Nemeth 
(R.P.U.) 12.0; disc: 1 Irina Beg- 
leakova (U.R.S.S.) 45,36 m. (42, 
68-44. 68-39,80-44. 70-43, 27-45, 36); 
2 Seredi (R.P.U.) 43,59; 3. Ma- 
noliu (R.P.R.) 42,46; 4. Kuznețo- 
va (U.R.S.S.) 42,23; 5. Vrabelova 
(R. Ceh.) 41,63; 6. Mihailova
(R.P.B.) 41,10 (nou record al

record

R.P.B.); PENTATLON: Greutate: 
Martinenko (U.R.S.S.) 12,01 ; Ara
lova (U.R.S.S.) 11,47; Sojorne
(R.P.U.) 11,31; Dunska (R.P.P.) 
10,81 ; Holarkova (R. Ceh ) 10,76 ; 
Somogyne (R.P.U.) 9,73; Odecnal 
(R.P.U.) 8,77 ; înălțime: Holarkova
l, 56; Dunăka 1,54; Aralova 1,50; 
Martinenko 1,47; Odecnal 1,44; 
Somogyne 1,35; Sojorne 1,35; 200
m. : Dunska 25.7 ; Martinenko 25,8; 
Aralova 26,0 ; Holarkova 26,8; So
jorne 27,1 ; Odecnal 27,1 ; Somo
gyne 27,6; (următoarele două pro
be ale pentatlonului se vor desfă
șura astăzi).

BĂRBAȚI: 200 m. finala: 1. 
Stawczyk (R.P.P.) 21,5; 2. Schro
der (R.D.G.) 21,6; 3. Baranovski 
(R.P.P.) 21.7; 4. Kolev (R.P.B.) 
21,9; 5. Szenkei (R.P.U.) 22,Q; 6. 
Holain (R.P.P.) 22,0; 400 m. finala:
1. Wiliam Bromberger (R.D.G.)
48,2; 2. Mach (R.P.P.) 48,3; 3. 
Mann (R.D.G.) 48,5; 4. Hierek
(R.P.P.) 48,9; 5. Necev (R.P.B.) 
49,3; 6. Makomaski (R.P.P.) 50,2; 
800 m.: seria l-a: 1. Lewandowski 
(R.P.P.) 1:58,4; 2. Szenigaîi (R.P.U.) 
1:59,1; 3. Renagel (R.D.G.) 1:59,2: 
seriali-a: 1. Tanai (R.P.U.) 1:56,2;
2. Potrzebovski (R.P.P.) 1:56,8;
3. Necev (R.P.B.) 1:57,1; 400 m. 
g.: seria 1-a: Iulin (U.R.S.S.) 
52,7; Ditner (R.D.G.) 52,8; Stanei 
(R.P.R.) 54,3; seria ll-a: Savel 
(R.P.R.) 52,7; Iliin (U.R.S.S.) 52,8; 
Bartoș (R. Ceh.) 53,2; 4x100 m 
finala: 1. U.R.S.S. (Tokarev, Rea- 
bov, Sanadze, Barteniev) 41,4; 2. 
R. P. Polonă (Kiszka, Stawczyk, 
Baranowski, Holain) 41,4; 3. R. P. 
Urfgară (Szenkey, Varasdi, Zaran- 
di, Goldovani) 41,5; 4. R. D. Ger
mană (Springer, Ertmenger, 
Schultz, Schroder) 41,7; 5. R.P.R. 
(Opriș, Măgdaș, Stoenescu, Wiesen- 
mayer) 41,9. Înălțime: 1. Jaroslav 
Kovar (R. Ceh.) 1,99 m. record 
mondial universitar; 2. Lewando-

(R.P.P.) 1,99 nou record al

R.P.P. ; 3. Stepanox (U.R.S.S.)
1,95; 4. Fabrikowski (R.P.P.) 1,95; 
5. Sitkin (U.R.S.S.) 1,93; 6. Saw- 
cinski (R. Ceh.) 1.91 ; 7. Merică 
(R.P.R.) 1,91 ; 8. Belcev (R.P.B.) 
1,88; 9. Li Ta Pei (R. P. Chineză) 
1,88, nou record_ al R. P. Chineze. 
Greutate: 1. Varta Ovsepian
(U.R.S.S.) 15,88 (15,87 — 15,87 — 
15,43 — 15,56 .— 15,13 — 15,88); 2 
Kovesdi (R.P.U.) 15,70; 3. Geor
gescu (R.P.R.) 15,49; 4. Mihalfi
(R.P.U.) 14,87; 5. Levai (R.P.U.) 
14,53 ; 6. Jang Sao San (R.P.Ch.) 
12,44. DECATLON: 110 m. g. : 
Mayer (R.D.G.) 15,7 ; Zîmbreșteanu 
(R.P.R.) 16,0; Figueroa (Chile)
16,4; Kertesz (R.P.U.) 16,5; Ju
ronov (R.P.B.) 17,0 ; Stefkovici
(R. Ceh.) 1-7,4; Padinski (R.P.P.) 
17,7; Laibner (R. Ceh.) 18,5; disc: 
Laibner 39,4)3 Figueroa 38,40 Zîm- 
breșteanu 36,56 Stefkovici 36,09 
Mayer 35,08 Juronov 33,85 Kertesz 
33,77 Padinski 29,90 ; Prăjină : Ma
yer 3,80 Stefkovici 3,60 Zîmbreș
teanu și Figueroa 3,40 Laibner .și 
Kertesz 3,20 Padinski 2,80 Juronov 
2,60. Suliță: Laibner 57,15 Figue
roa 52,63 Zîmbreșteanu 50,86 Stef
kovici 49,71 Juronov 49,02 Mayer 
47,45 Padinski 46,12 Kertesz 42,70; 
1500 m.: Kertesz 4:34,6 ; Ștefkovici 
4:35,6; Mayer 4:41,2; Zîmbreșteanu 
4:51,2; Padinski 4:51,6; Juronov 
4:57,4; Figueroa 5:02,6; Laibner 
5:03,6. După 10 probe punctajul la 
decatlon este următorul: 1. Walter 
Mayer (R.D.G,) 6587 pct. nou re
cord al R.D.G. ; 2. Petre Zîmbreș
teanu (R.P.R.) 5746 pct.; 3. Tibor 
Kertesz (R.P.U.) 5678; 4. Ștefko
vici (R. Ceh.) 5667; 5. Figueroa 
(Chile) 5656; 6. Laibner (R. Ceh.) 
5484 ; 7. Juronov (R.P.B.) 4934;
8. Padinski (R.P.P.) 4716.

10 Km. MARȘ. — 1. Haralanibie 
Răcescu (R.P.R.) 47:07,4; 2. Kol- 
lofzky (R.D.G.) 47:55,6; 3. Palotay 

(R.P.U.) 48:07,4; 4. Laszlo (R.P.U.) 
49:32,6; 5. Ferenczi (R.P.U.)
50:43,2.

R.P.R.- 
(13—15, 
15—12). 
disputat, 

fost favo
rabil cînd unei echipe cînd ce
leilalte. Jucătoarele noastre au 
dat dovadă de o deosebită putere 
de luptă și, în setul cinci, la 
scorul de 12—12 au reușit, cu un 
ultim efort, să-și adjudece victo
ria. In special, în această parte 
a jocului, s-au remarcat : Rodica 
Sădeanu și Tinela Pleșoianu. Au 
mai jucat : Natalia Todorovski, 
Doina Corbeanu, Adriana Honet, 
Taliana Avacum și Sonia Colce- 
riu. Înainte de ultimul meci pe 
care-l mai are de susținut, cu 
echipa R.P.U., echipa noastră se 
află pe locul II, după reprezen
tativa U.R.S.S.

R. P. Chineză — Austria 3—0 
(1,2,0) ; U.R.S.S. — R.P. Bulgaria 
3—0 (5,8,11).

Masculin (turneul final) : R. P. 
Bulgaria — R.
(15—12, 8—15,
15—8) ; R.P. 
3—1 (15—5,
15—12).

BASCHET. —
Chineză—Egipt 59—58 

Ungară—R. 
(46—33), ‘
(28—24), 

(31—29).

Cehoslovacă 3—2
14—16, 15—9,

Ungară—U.R.S.S. 
15—11, 11 — 15,

Masculin : R P. 
)—58 (27—30),

Cehoslovacă 
Austria — Liban 
Anglia—R.D:G.

»

Șerbu Neacșu (R.P.R.), care 
a ocupat locul II la cat, semi- 
mijlocie, obținînd medalia de 
argint, a înregistrat o remar
cabilă victorie in fața boxeru
lui sovietic Loginov. Iată un 
aspect din • această intilnire.

R. P. 
82—67 
68—39 
59—55

Feminin: R. P. 
Bulgaria 57—52 
Chineză—R. P. 
(24—20).

GIMNASTICA. — Exerciții impu- 
se-femei. Paralele :■ 1. Tass R.P.U. 
9,64 p., 2. Gulyasne (R.P.U.) 9,54 
p., 3—4. Kertesz (R.P.U.) și Ma
nina (U.R.S.S.) 9,47 p... 8—9. E. 
Leuștean (R.P.R.) 9,37 p., 
Țicu 9,30 p., 21. Vătășoiu 
27. Dobrovolski 9,00, 29. 
8,90, 31—33. Penciu 8,87 
Gyarfas 8,77 p.. Sol: 1. 
(R.P.U.) 9,57 p„ 2. Manina (U.R.
S. S.) 9,50 p., 3. Kertesz (R.P.U.)
9,47 p... 11 —12. Leuștean 9,37 p., 
23—26. Vătășoiu 9,14 p„ 27—30. 
Țicu-9,10 p., 34. Dobrovolski 9.00 
p., 37. Gyarfas 8,87 p., 38. Slavici 
8,84 p., 40. Penciu 8,74 p. Bîrnă : 
1. Laszlo (R.P.U.) 9,74 p., 2. Di
mova (R.P.B.) 9,70 p., 3—4. Ma
nina (U.R.S.S.) și Dirii (U.R.S.S) 
9,64 p...., 15—19. Leuștean 9,30 p. 
25—28 Țicu 9,14 p„ 30. Hoffman 
9,04 p., 31. Vătășoiu 9:00 p., 34— 
35. Gyarfas 8,g4. p., 40—41. Sla
vici 8,67 p„ 42. Penciu 8,27 p. 
Sărituri : 1. Manina (U.R.S.S.)
9,80 p., 2. Banhegyne (R.P.U.) 9,70 
p„ 3. Dirii (U.R.S.S.) 9,67 p...,17. 
Hoffman 9.20 p., 18—19. Leuștean

SZEPESSY - CRAINICUL
DESPRE MECIUL

ULTIMELE REZULTATE

Ungară—R. P. 
(30—22), R.f*.

Polonă 51—43

11—12.
9,20 p. 
Slavici 
p., 37. 
Banaty

9,17 
23—25. 
—31.
Țicu 8,87 p., 37. Penciu 
40. Slavici 8,50 p.

Clasament individual 
xercițiile impuse:

1. Manina (U.R.S.S.)
2. Tass (R.P.U.) 38,21 p„ 3.' Dbii 
(U.R.S.S.) 38,11 p..„ 10-12. Leuș- 
tean 37,28 p., 20. Țicu 36,74 p„
24. Vătășoiu 36,51 p., 32. Dobro
volski 36,07 p„ 35. Gyarfas 35,48 
p, 38. Slavici 34,91 p., 39. Pen
ciu 34,68 p. Clasament pe echipe : 
1.R.P.U. 226,75 p„ 2. U.R.S.S. 
226,38 p., 3.R. Cehoslovacă 218,48 
p.. 4. R.P.R. 218,19 p., 5. R.P.B. 
217,35 p.

HALTERE. — Cat. mijlocie: 1. 
Merculov (U.R.Ș.S.) 407,5 kg. nou 
■record mond. unic. (127,5 — 125— 
155), 2. Veselinov (R.P.B.) 369,5 
kg. (110—112—147,5), 3. Bochenek 
(R.P.P.) 355. kg. (110—110—135),... 
5. Vasarhelyi (R.P.R.) 315 (90— 
100— 125) ; cat. semi-grea : I. Kos- 
tia (U.R.S.S.) 410 kg. nou rec.
mond. univ. (125—130—155), 2. 
Roguski (R.P.P.) 367,5 (112,5-112,5 
— 142,5), 3. Dobrev (R.P.B.) 360 
kg. (107,5—105—147,5)... 5. Ere- 
mia Delcă (R.P.R.) 342,5 kg. (110 
rec. R.P.R.,—102,.5—130); cat grea:
1. Medvediev (U.R.S.S.) 440 kg. nou
rec. mond. univ. (140—132,5— 
167,5), 2. Bjalaz (R.P.P.) 377,5
kg. (110—120—147,5), 3. Slilviu
Cazan ("R.P.R.) 372,5 nou record
R.P.R. (112,5-112,5—147,5).

SCRIMĂ. ' "
Seria I-a :
3 v.; 2. Pavlovski (R.P.P.) 
Orlev (R.P.U.) 2 v., 4.
(R.P.R.) 1 v. Seria ll-a:
blocki (R.P.P.) 3 v., 2.
(R.P.U.) 2 v„ 3. Mustață (R.P.R.)
2 v. Seria III-a: 1. Kerestesz 
(R.P.U.) 3 v., 2. Kuzevki (R.P.P.)
3 v., 3. Pelmuș (R.P.R.), 3 v. Se
ria IV-a : 1. Uray (R.P.R.) 3 v., 2.

Twardokens (R.P.P.) 2. v., 3. Ko- 
louc (R. Ceh.) 2 v. Seria V-a: I. 
Piatowski (R.P.P.) 3 v.. 2. Hămory 
(R.P.U.) 2 ---------- '" 1
lia) 2 v,..„

.0 v.
Finala :

2. Hamory
(R. P. Polonă).

Concurenții noștri Uray și Mus
tață au fost eliminați din , semi
finale.

Sabie echipe: R. Ceh. — Eg'pf 
9-2, R.P.R. — Austria 8-8 (la tu
șuri 61-62), R.P.P. - R.P.U. 9-7.

Clasamentul îinal : 1.
gară ; 2. R. P. Polonă ; 3. R.P.R. 
(echipa : Uray, Szabo, 
Mustață); 4. Egipt; 5.
6. R. Cehoslovacă: 7. Australia.

P-. 2J—22. Vătășoiu 
Dobrovolski 9,07 

Gyarfas 8,94 p.,
8,80

după

38,41

e-

P-.

11ULI 'icvuiu

112,5—147,5).
Sabie individual.

1. Mentelenyi (R.P.U.)
' ' ' ’ 2 v., 3.

Szabo
1. Za-

Kardas

v., 3. O’Bnien (Auslra-
5. Tapaloaga (R.P.R.)

1. Kerestesz (R.P.U.),
(R.P.U.), 3. Pavlovski

SPORTIV DE LA RADIO BUDAPESTA — 
DE FOTBAL R. P. U. - R. P. R.

R.P. Un-

Petal uș,
Austria;

VOLEI. — Masculin: R.P. Chi
neză—Liban 3—0 (4, 0, 4); R. P. 
Mongolă—Olanda 3—0 (2, 5, 11); 
Austria — Iran 3—0 (3, 7, 4).
Turneul final : R.P.U. — R.P.R. 
3-2 (15-9, 5-15, 16-14, 11-15,
15-10); R.P. Bulgaria — U.R.S.S. 
3-0 (15-5, 15-13, 15-11); R. Ce
hoslovacă — R. P. 
(7-15, 15-13, 15-10, 
R. Cehoslovacă —
(10-15, 15-8, 15-7, 9-15, 16-14). Du
minică se dispută ultimele întîl-

Polonă 3—I
15-5). Feminin:
R.P. U. 3-2

niei : Fete: R.P.R. — R.P.U., R.P. 
Polonă — Austria, R.P. Bulgaria— 
R. Cehoslovacă, R.P. Chineză — 
U.R.S.S. Băieți: R.P.U. - R. Ceh., 
R.P.B. — R.P. Polonă, R.P.R. — 
U.R.S.S.

GIMNASTICĂ. — Clasamentul 
final la echipe femei se prezintă 
astfel: 1. U.R.S.S., 2. R.P.U., 3.
R.P.R., 4. R. Cehoslovacă, 5. R.P. 
Bulgaria.

BASCHET. — Feminin : R. Ce
hoslovacă — R.P. Ungară 52—47 
(28-29).

AZI PE STADIONUL POPULAR
Marele Stadion Popular din Bu

dapesta va găzdui astăzi ultimele 
întreceri ale celei de a XlI-a ediții 
a Jocurilor Mondia'e Universitare 
de Vară Incepînd de la orele 15.30 
vor avea țoc diferite prdbe din 
cadrul concursului de atletism. In 
jurul orei 17 va începe finala com
petiției de fotbal în care srlecțio 
nata tineretului din R.P R își va

disputa întiietatea cu selecționata 
tineretului din R.P.U. In pauza 
meciului de fotbal se va alerga 
ștafeta de 1 x 100 m. iar după ter
minarea
ultima probă atletică : 
pe 5 000 m. In jurul orei 
avea loc festivitatea de 
a celei de a XlI-a ediții a 
Mondiale Universitare de

meciului se va desfășura 
alergarea 
19.30 va 
închidere 
Jocurilor 
Vară.

Gyorgy Szepessy, crainicul spor
tiv al posturilor de radio Buda
pesta. nu este greu de găsit in zț,- 
lele acestea. Pe fiecare teren, în 
fiecare loc, unde se desfășoară în
trecerile Jocurilor Mondiale Uni
versitare, există un microfon la 
care vorbește Gyorgy Szepessy. Nu 
trec multe minute de la sfîrșitul 
unei competiții sau chiar în timpul 
desfășurării ei și poți asculta vocea 
lui Szepessy la difuzoarele din o- 
raș, în holul hotelului sau în camera 
unde locuiești. Deschizi «naratul 
de radio și îl auzi vorbind despre 
Temes, despre baschetbaliștii so
vietici. despre Homonnay sau despre 
Nicușor, interul echipei noastre de 
fotbal, Szepessy și glasul lui sînt 
prezenți pretutindeni. Oamenii îl 
înconjoară cu interes, pe crainicul 
sportiv, îi cer părerea sau îl mus
tră (da, da îl mustră!) pentru o 
transmisiune slabă.

In clădirea postului de radio 
Budapec’i îl vezi pe Szepessy veș
nic- grăbit, p'urtînd sub braț cutii 
cu benzi de magnetofon sau dis- 
cutînd aprins cu tehnicienii. Cînd 
pleacă la stadion, .șoferii postului 
de radio și-l dispută care din ei 
să-l ducă cu mașina.

In acest 
gesticulînd, 
rilor, luînd 
du-se cînd 
tofo-n trebuie 
cînd e o fază de gol Szepessy 
lipsește de nicăeri. Intr-adevăr, 
lipsește de nicăeri: azi l-am 
tîlnit și la Casa ziariștilor 
Budapesta. Găsise cîteva clipe li

fel, vorbind 
făcînd semne 

interviuri sau 
banda de 

schimbată

repede, 
jucăto- 

enervîn- 
magne- 
tocmai 

nu 
nu 
în- 
din

bere 
cuse 
frajii 
lumii, 
viuri

două reporîaje tre- 
ca să-și vadă con- 
din alîtea părți ale

și intre 
pe aici 
veniți
Da», în loc să ia el inter- 
i s-au luat lui. Unul din 

aceștia am fost și eu. Și oum 
Szepessy e renumit crainic de fot
bal l-am întrebat ^espre finala în 
care echipa noastra va întîlni se
lecționata tineretului maghiar.

— Care e pronosticul pe care-l 
dai? l-am întrebat.

— In ultimul timp nu mai dau 
pronosticuri. Marile competiții la 
care am asistat mi-au dovedit că 

așa cum cred că se spune și 
la dvs. — mingea e rotundă. Asta 
nu înseamnă că privesc rezultatele 
unei întreceri sportive prin prizma 
întîmplării, a norocului. Nu! Dar 
există o serie de 
de nebănuit, care 
zultatul in orice 
deci că duminică 
oricare din echipe, 
sînt de valori apropiate, 
văzut pe amîndouă jucind și mă 
bucur că voi retransmite pentru 
radio Budapesta repriză a doua. 
De altfel, cele două formații cu
prind jucători din reprezentativele 
naționale. Mai mult, în echipa 
noastră sînt aproape toate spe
ranțele fotbalului maghiar. In 
schimb și echipa romină cu Ene, 
I vane seu. Nicușor Toma este la 
fel de puternică. Cine va fi în
vingătorul se va putea afla în clipa 
în care arbitrul va fluera sfîrșitul 
jocului. O voi spune chiar și eu. 
La rîndlll lor, sportivii rornîni vor 
putea asculta transmisia acestui 

f

elemente, unele, 
pot schimba re

manent. lată 
poate învinge 

mai ales că ele 
Le-am

joc pe posturile dvs. de radio.
— Dar despre Intilnirca din 

septembrie, dintre primele echipe 
reprezentative ale țărilor noastre ?

Ei, asta e altcevaI Alunei 
juca alte formații. Ultimavor

dată i-am văzut pe fotbaliștii ro- 
rnini la Helsinki. A fost unul din 
cele mai grele meciuri susținute 
de echipa noastră. Cred că de a- 
tunci jucătorii rornîni au făcut pro
grese însemnate, îmi amintesc 
acum de un lucru pe care l-am 
discutat în Elveția. Am 
a unei că echipa romină, 
fi avut mai multe șanse 
fi calificat pentru turneul 
campionatului mondial, ar fi reușit 
in Elveția rezultate mai bune de- 
cît echipa R. Cehoslovace. Sporti
vii rornîni știu să lupte cu dîrze- 
nie. Ei, dar Cupa mondială a fost,. 
Va trebui să așteptăm o altă edi
ție.' Nu ? Pină una-alta, ne vom 
întîlni duminică. Varhidy, Szamus, 
Karpati. Csordas. Matrai și cei
lalți știu că joi rominii au învins 
echipa tineretului cehoslovac în 
care au jucat elemente consacrate 

- ca Hlavacek, Kacsanyi, Pazdera 
și alții.

Dar ora ermsiunîi sportive sc a- 
propia. Cu iuțeala lu Szenlgaly, 
Szepessy coborî scările, urcă în 
mașină și porni . spre Nepstadion. 
In clipa in care telefonez, jiin di
fuzorul aparatului de radio se a-wde 
vocea lui Szepessy, care vorbește 
despre întrecerea d ;:callon iștilor 
Meyer și Zîmbreșteanu...

susținut 
dacă ar 
și s-ar 
final al
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