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Deschiderea festivă a marii sărbători 

a tineretului lumii
la o privire 
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■MOSCOVA 28 (prin telefon de 
H trimișii noștri speciali).
■0-9.4 7.. Dimineața zilei de 28 
■«e, atît de așteptată, atît de 
Urită. a ținut să nu-i dezamă- 
■ascd pe moscoviți și pe miile 
B' de oaspeți oferind atmosferei 
Unerale de entuziasm un cadru 
Utural nu mai puțin sărbătoresc. 
Utarele, capricios in ultima vre- 
■e. s-a arătat de această dată 
■| rezerve, în toată frumusețea 
B^scăldlnd generos străzile, po- 

Bnd cu aur turlele străvechilor 
■serici, dîrtd strălucire acoperi- 
■ri/cr marilor clădiri — măreția
■ azi a Moscovei sovietice
■ Alai matinal ca oricind, zumze-
■ orașului vestea apropierea săr
itorii. Din primele ore ale dl- 
Uinetii. mascoviții s-au revărsat
■ străzile și ariereie principale
■ duc sore Lujniki, locul de care 
■< rămine pentru totdeauna legată 
Unintirea celui de al VI-lea Fes
tal.
■ ORA 11... Șiruri impresionante 
K autobuse și autoturisme por- 
■esc spre marele stadion ,.V. I. 
Benin". Ne aflăm în „convoiul 
motorizat" al delegației sportivi- 
■r români. Niciodată călătoria 
■nă la Luiniki — in mod obiș- 
Huri 8 minute cu metroul — n-a 
Burat atît. Dar niciodată drumul 
B? ne devenise familiar nu ni s-a 
■ăriri atît de minunat. Șirul de 
Autovehicule înaintează pe trei 
■oane prin coridorul viu format 
fe moscoviții înșirați de-a lun- 
tul a zeci de kilometri. Entuzias
mul este de nedescris. Fiecare de- 
fgație este primită cu aplauze și 
trale nesfîrștte, iar cuvintele 
■Al//? / DRUJBÂ" sînt pe buzele 
tcluror. In scurtele popasuri se 
firing sute de mâini, se oferă sute 
Ic autografe, se schimbă insigne. 
I ORA 14... Stadionul „V. I. Fe
lin" arhiplin, se aseamănă prin 
focul miilor de culori, cu baticu
rile purtate pe umeri de delegații 
la Festival. Din pilniile megafoa
nelor se revarsă melodii din mu 
lica popoarelor. Unul vesel cintec 
țerman îi urmează ritmul lent al 
Ine: melodii indoneziene, o can
țonetă italiană e succedată de o 
Inelopee africană sau de un vesel 
Tîntec popular rus. Deodată, vo
irea crainicului anunță: „Dragi 
Ipectatori, deschiderea Festivalului 
Intîrzie dintr-un motiv pe care 
Iară îndoială îl veți scuza : pe 
Ltrăzile Moscovei, delegațiilor 
pare se îndreaptă pe stadion li 
se face o călduroasă manifestație 
pe dragoste și simpatie din partea 
milioanelor de moscoviți".
I Intr-adevăr, delegații iși cro
iesc cu greu loc prin mulțimea 
kompactă. Ne rotim privirea a- 
Isupra „căldării" clocotitoare de 
entuziasm a stadionului Lujniki. 
lUn gazon splendid, de un co-, 
Uorit și o finețe rar intîlnite a-

Comunicările telefonice de la 
Moscova ne-au fost trans
mise de trimișii noștri spe
ciali :

RADU URZ1CEANU, VALE- 
RIU CH1OSE. D1M1TRIE CA- 
LIMACHI și RADU VOIA. 

coperă terenul. Dar. 
foarte atentă avem 
„gazonul" este de fapt un imens 
covor din pluș verde. Stadionul 
e dominat de două placarde imen
se. Citim pe una ,.DOBRO PO- 
JALOVATI" (Fiți bine veniți), sa
lutul pe care oamenii sovietici îl 
adresează oaspeților lor de pre
tutindeni. Pe celălalt panou stă 
scris cuvintul PACE in limbile 
rusă, chineză, engleză, franceză, 
germană și spaniolă.

ORA 15... In prelungite ropote 
de aplauze iși fac apariția in tri
buna oficială N. A. Bulganin. N. 
S. Hrușciov și alți fruntași ai vie
ții publice din U.R.S.S. Apoi, 
trompeții vestesc deschiderea ma
rii sărbători a tineretului.

începe defilarea. O mare de 
steaguri albe lasă să se vadă sce
na Festivalului: o floare cu 5 
petale felurit colorate, fiecare sim
bolizând cile un continent, iar 

toate laolaltă lumea strins unită 
în numele păcii și al prieteniei.. 
In urma insignei Festivalului, 
purtată de un grup de tinere îm
brăcate în costume albe, 
un „pachet" de defilanți 
gurile albe ale F.M.T.D., 
grup de fete în bluze 
fuste albastre pătrund pe . 
presară buchete de flori in calea', 
delegaților. Urmează un grup de 
stegari care revarsă pe stadion 
culorile naționale ale țărilor par-, 
ticipante la Festival. Deodată mii 
de baloane colorate se ridică spre 
cerul Moscovei. Lansate de pe. 
stadion și din împrejurimi, ele se 
întretaie in zbor cu miile de 
porumbei care săgetează aerul în 
toate direcțiile. Și începe defila
rea delegațiilor...

...Prima pătrunde 
delegația australiană 
albanezi, algerieni,

pășește 
cu stea- 
apoi un 
albe și 
pistă și

pe stadion 
urmată de 

argentinieni. 
Trec delegațiile tinerilor din Bur
ma, Belgia, Bulgaria, Brazilia. In 
acest timp, pe cele două panouri 
luminoase pe care se vor afișa în 
zilele următoare rezultatele com
petițiilor sportive, apare scris cu 
imense litere de foc cuvîntul 
M/R (pace). Delegațiile trec una 
după alta. Anglia... Ungaria... 
Vietnam... Haiti... Ajunși în fata 
tribunei oficiale, tinerii execută

lil drumul lor spre stadionul „V. I. Lenin" delegații R. P. Ungare formează obiectul unor vii 
manifestații de dragoste și simpatie

(TELEFOTO AGERPRES)

dansuri din folclorul țarilor res
pective, scandează lozinci de pace 
și prietenie. Delegația Republicii 
Democrate Germane impresionează 
in mod deosebit: trecind prin fața 
tribunei, tinerii aruncă spectato
rilor ursuleți de catifea (se știe 
că ursul este simbolul orașului 
Berlin). Trece apoi numeroasa de-

(urmare în pag. 4)

Azi pe stadionul My» I» Lenin“ din Moscova

4.000 de sportivi din 49 țări vor participa

■H
MM0A0AIixitl
MOCKBA■ 1957 U

la ora 18.30Astăzi, începînd de
(ora Moscovei), pe marele sta
dion „V. I. Lenin“ 
Uniunii Sovietice se 
ra

din capitala 
va desfășu- 

festivitatea de deschidere a 
’ celei de a IlI-a ediții a Jocurilor 

sportive internaționale prietenești 
ale tineretului. Aproape 4.000 de 

' concurenți din 49 țări aflate pe 
, cele cinci continente participă la 
’ aceste grandioase întreceri spor- 

tive, de amploarea Jocurilor Otim-
■ pice.

înaintea deschiderii Jocurilor
■ a avut loc o conferință de presă

Prin coridorul viu format din zeci de mii de moscoviți tree 
delegații Africii Negre. (TELEFOTO AGERPRES)

aceasta, 
a trimi

tă care au participat reprezentanți 
ai presei străine și sovietice. lata 
mai jos, în legătură cu 
corespondența telefonică 
șifor noștri:

telefon).MOSCOVA 28 (Prin
Ieri după amiază (N. N. sîmbă- 
tă) la centrul de presă al Jocu
rilor a avut loc o conferință de 
presă cu participarea ziariștilor 
sovietici și străini care urmăresc 
a llf-a ediție a acestor mari în
treceri sportive. Cu prilejul aces
tei conferințe de presă s-a citit 
declarația președintelui comisiei 
de organizare a Jocurilor, N. N. 
Romanov.

Redăm textul acestei declara
ții :

„STIMATI REPREZENTANT! 
Al PRESEI STRĂINE Șl SO
VIETICE

La 29 iulie pe marea arenă 
sportivă a stadionului central 
„V. I. LENIN" va avea loc des
chiderea festivă a Jocurilor prie-

ale tineretului

cu mare suc-

tenești ale tineretului. Aceste 
Jocuri, care pe drept cuvînt pot 
fi considerate printre cele mai 
mari competiții internaționale, 
reunesc tineretul sportiv și se 
află în atenția tuturor sportivilor 
și a iubitorilor sportului din țara 
noastră și de peste hotare. Jocu
rile tineretului au căpătat o 
frumoasă tradiție în arena inter
națională. Desfășurate pentru 
prima dată în 1953 Ia Bucu
rești și pentru a doua cară în 
1955 la Varșovia, ele au căpă
tat o mare autoritate printre 
sportivii tuturor țărilor lumii. 
Interesul pentru Jocuri este cu 
atît mai mare cu cît ele au 
un rol de seamă în dezvoltarea 
tuturor disciplinelor sportive 
contribuind la ridicarea măies
triei sportivilor și la întărirea 
prieteniei lor.

Organizațiile sportive sovieti
ce care au cinstea să organizeze 
cea de a IH-a ediție a Jocuri
lor internaționale prietenești ale 
tineretului sînt bucuroase că pot 
declara astăzi că munca între
prinsă pentru pregătirea Jocuri
lor s-a încheiat 
ces. In capitala patriei noastre 
— Moscova — au sosit și sosesc 
necontenit sportivi din toate cele 
cinci continente. In întrecerile 
din 23 discipline sportive vor 
lua parte reprezentanți a 49 țări. 
Nu putem cunoaște încă exact 
numărul participanților care vor_ 
fi prezenți la startul probe
lor. La Moscova sosesc la fie
care oră delegații sportive, e- 
chipe și sportivi. După înscrie
rile sosite Ia comitetul de orga
nizate se poate aprecia că la în
trecerile sportive vor lua parte: 
aproape 4.000 de sportivi. In a— 
fara celui de la J. O. numărul! 
participanților este cel mai mare; 
înregistrat Ia vreo întrecerei 
sportivă internațională. Cei mai' 
multi sportivi vor evolua la în
trecerile atletice, 
scriși concurenți 
baschet sportivi 
box din 20 țări, 
țări etc. Vor fi prezenți peste 
2.000 de arbitri, în rîndul lor nu- 
mărîndu-se 150 de peste hotare. 
Pentru conducerea juriilor de 
pel, a colegiilor de arbitri, 
și pentru a asista la Jocuri

In întrecerile
vor

în care sînt 
din 27 țări, 

din 18 țări, 
la haltere din

in
ia 
la 
18

a- 
cai 
ini

(urmare in pag.. 3)
..



Erțegan, președin
ție atletică grea a 
membru în Biroul

pozitiv faptul că
in ma-

Mai sint lipsuri
Concursurile de lupte de la 

Opaiija s-au desfășurat sub sem
nul noului regulament internațio
nal, aplicat cu această ocazie pen
tru a doua oară intr-un mare 
turneu internațional, de la intra
rea sa în vigoare. Din această 
cauză, și discuțiile pe marginea 
lui au fost mai numeroase și în 
bună măsură contradictorii. Mem
brii F.I.LA. ajlați la Opatija au 
vrut să afle părerea celor pre- 
zenți și au cerut chiar opinia 
scrisă a specialiștilor. In această 
privință am avut un schimb dc 
păreri cu M. ” 
tele Federației 
Iugoslaviei si 
EJ.L.A.

Ni se pare 
modificările survenite 
joritatea lor — contribuie la dina
mizarea luptei. Reducerea timpu
lui de luată de la 15 la 12 mi
nute, cu reducerea corespunzătoare 
a timpului de luptă la parter, 

noua poziție inițială de luplă la 
parter, neaplicarea pe viitor a 
punctelor de combativitate, sanc
ționarea prin avertismente a lup
tei pasive, sini măsuri menite să 
stimuleze lupta activă, să atragă 
noi pradicanți și spectatorii pe 
care acest sport i-a pierdut trep
tat. Dar de felul cum slnt apli
cate aceste măsuri depinde suc
cesul cauzei pentru care au fost 
luate.

Dar — șl în cazul de față exis- 
M un puternic și din păcate un 
neplăcut... dar — .legiuitor lî" 
(membrii comisiei tehnice) in loc 
să aducă clarificări la unele oro- 
Meme confuze, să închidă porțile 
■oricărei posibilități de interpretare 
personali din partea arbitrilor a 
regulamentului, etc. au introdus 
unele prevederi care — după pă
rerea noastra nu sini conforme 
rspiritului luptei și a bunelor inten- 
411 cu care s-a pornit la modifica
rea unor articole. Și dovada am 

■avut-o în parte chiar la ~ 
Bineînțeles nu ne referim 
.greșeli aproape inerente 
începui

Ne referim in primul 
noțiunea interpretabilă de ,.situație 
periculoasă". Pînă acum era con
siderată situație periculoasă tre
cerea și mai ales fixarea in pod 
a adversarului. Or, regulamentul 
modificai consideră situație peri
culoasă — în afara podului — 
chior numai atingerea saltelei cu 
umărul și capul, sau fixarea în 
această poziție. Dacă tehnicienii 
care au lucrat la întocmirea nou
lui regulament ar fi gradat — 
Înăuntrul noțiunii de situație pe- 

.riculoasă — acțiunile de care am 

.amintit șl ar fi punctai în con
secință (1,2, 3 puncte) poate că 
Mu s-ar fi născut discuții. Dar a 
■socoti la fel de periculoasă aiît 
trecerea prin pod cit și atingerea

Opaiija. 
la acele 
oricărui

rlnd la

Concursul republican de călărie 
dela Tg. Mureș

F "Wig. Mureș 28 (prin telefon). Vi- 
•neri, sîmbătă șt duminică s-an 
idesfășurat în localitate întrecerile 
idin cadrul- concursului republican 
ide călărie organizat în Reginnea 
'Autonomă Maghiară ta care au 

fJuat parte un număr -de 80 con- 
(eurenți cu 140 cai. Probele de 
['dresaj categoria „1“ șî Jk* des- 
Ffășurate în prima zi au revenit 
(călăreților militari. Remarcăm 

- comportarea lui V. Bărbuceanu 
pe caii Brebenel* 1 * 3 și Ropot clasat 
în primele două locuri la ambele 
probe. Concursul hipic- din loca
litate a scos în evidență dorința 

Vde afirmare a unor elemente ti- 
mere care profitînd de lipsa... 
imaeștrilor au „aisaltat“ în special 
’probele de obstacole -categoria u- 
rșoară. Așa se explică Taptul că 
’pe primele tr-eT locuri din proba 
'obstacole categoria „1“ întîlnlm 
ăde această dart:ă nume noâ: 1. 
/Aurelian Stoica (Rec. Ploești)) pe 
IFalnic 0 puncte timp 50,1 sec.-; 
22. Robert Boiangiu (Rec. Buc.)) 
3)6 Gheorghîța 0 p. 58,4 sec.; 3. 
r-R. Boiangiu pe Savata 3 p. 1,10.0. 
.Ajcelașf exemplu nl-1 oferă și 
3>roba de obstacole semi-ușoară 
«eria I-a unde pe primele dotră 
Tocuri s-au clasat doi călăreți de 
la Progresul Tg. Mureș: 1. C. 
T*all pe Kant cu 0 p. 1,33.3; 2. 
T. Zoltan pe Fetke 4 p. 1^2822. 
In seria U-a a aceleiași probe 
s au clasat în ordine; Gh. loja 
CC.SA. BucJ jie Alircca cu Q. p.

59,2 sec. M. Stancu (C.S.A. Buc.) 
pe Sunet cu 0 p. 1.03.9 și Gh. 
Langa (C.C.A.) pe Machedon 0 
p. 1.04.4.

Iată și celelalte rezultate în
registrate în acest concurs :

Proba durată: 1. Gh. Ghituran 
(OCA) pe Galon 18 obst. 2.03.8: 2. 
Gh. Langa pe Ropot 18 — timp 
2.04.7: 3. D. Velicu (OCA) pe Fildeș 
18 — timp 2.08.2. Proba pe 2 cai: 
1. Gh. Antohi (OCA) pe Bimbo și 
Rubin 4*4 P-! 2. Gh. Ghițuran pe 
Baron și Accident 4‘/2 p.; 3. Gh. 
Iuja pe Cornelia și Mircea 5% p. 
Dresaj cai. „C“: 1. N. Mar coci 
(COA) pe tKoheilan 126,66 p.: 2.
I. Oprea (CCA) pe Sulina 119,66 p.f 
3. P. Roșea (R. PI.) pe Necaz 
119,66 p. Dresaj cat. „B“: 1. I. 0- 
jrtațpe Sulina: 2. P. Roșea pe 
Necaz; 3. N. Marcocl pe Koheilan. 
Tsiatlon: 1. V. Bărbuceanu pe Ro
bot 198,64 p.î 2. A. Radar (R. PI.) 
pe Falnic iii p.; 3. C. Vlad (D. 
Pl.) 110 p. Obstacole cat. „U“: 1. 
Vladimir Fulger (OCA) pe Rapsod 
0 p. 1:03.3: 2. V. Bărbuceanu pe 
Văzduh 0 p. 1X16.0; 3. Gh. Langa 
pe Ropot 0 p. 1.07,5! Proba de 
ștafetă cai jumătate singe: Recolta 
Ploeșfif Lîipancti Radar șl Robu) 
3.22.6; 2. C.SM. București 3.39.5. 
Ștafetă cai pur singe: 1. C.C.A. 
(Antohi, Bărbuceanu și Langa) 
3A6.7.' 2. C.SA. Buc. 3134.5; 3.
Dinamo Ploești 3-38.6. Obstacole 
cat. „Mijlocie": 1. V. Bărbuceanu 
pe' Robot; 2. Gh. Antohi pe Rubin:
3. I. Ștuparu (D. pi.) pe Castor.

e V. KADAR

și in noul regulament de lupte!
saltelei cu capul și umărul și a 
le puncta la fel (2 p.) este o 
greșeală evidentă. Este clar pen
tru orice luptător că fixarea în 
pod este cea mai periculoasă si
tuație și pentru aceasta luptăto
rul în atac trebuie să primească 
maximum de puncte (3), iar pen
tru celelalte situații punctajul tre
buie să fie mai mic.

Meciul nul a pus capăt unei si
tuații care nu mai putea fi to
lerată, cînd arbitrii erau obligați 
să sedată cu orice preț un învin
gător. Deci o hotarire bună. Dar 
aplicarea nu ni se pare in între
gime fericită. Slntem de acord să 
fie acordat meciul nul tind pe 
foaia de arbitraj nu există nici un 
punct. Dar nu putem fi de acord 
ca decizia de meci nul să fie a- 
cordată cînd doi înotători la ega
litate de puncte fiind la sfirșUul 
celor 12 minute de luptă, nu au 
realizat punctele din acțiuni de 
valori egale. Să ne explicăm: să 
presupunem că fiecare din cei doi 
adversari a totalizat âie 5 puncte. 
Unul a reușit să-și fixeze adver
sarul in pod (3) și l-a mai tre
cut pe acesta odată prin pod (2), 
celălalt a realizat punctele dintr-o 
fixare la parter (1), un avertis
ment (1), o acțiune inoompletă 
(1) și o trecere prin pod (2). Mai 
valoroase sini acțiunile realizate 
de primul și deci lui trebuie să-i 
revină victoria. Tot în privința 
acordării meciului nul nu putem 
fi deloc de acord cu situația în 
care decizia respectivă este a- 
cordată ca urmare a faptului că 
părerile arbitrilor s-au îmoărtit 
(cite două buletine de fiecare cu
loare, sau cite 3 buletine roșii și 
3 verzi, sau cînd arbitrii scot — 
cum s-a tntimplai în meciul 
Solcz—O zel — fiecare die o cu
loare). La urma urmelor lupta se 
duce între doi sportivi și nu în
tre arbitrii și membrii juriului!

Un punct nevralgic l-a con
stituit juriul. In vechiul regula
ment sarcina principală a juriului 
era de a rezolva contestațiile ivi
te pe parcursul unei reuniuni. Prin 
noul regulament contestațiile sini 
interzise, iar juriului îi revine 
sarcina de a puncta t alături de 
arbitri. La o primă vedere hotă- 
rirea pare bună. S-a tmtîmplat 
insă Ia Opaiija unele cazuri care 
ne pun pe gloduri, fapt care l-am 
ridicat cu toată tăria lui M. Er
țegan. In juriu trebuie să jie a- 
leși oameni competenți (și nu ori
care conducător de echipă), pe 
cit se poate neutri (neapar- 
finind vreunei țări sau echipe 
concurind în turneul respectiv) 

și mai ales cinstiți. Aceasta ca să 
nu se mai întîmple ca o decizie 
cu 2—1 dală de arbitri în favoa
rea unui sportiv să fie atribuită 
celuilalt, 'din motive pe care este 
ușor să le bănuiți. Menirea juriu

lui este de a elimina greșelile ar
bitrilor și nu de a săvlrși el al
tele mai mari.

In , concluzie: comisia tehnică 
a F.I.L.A. ar trebui să revizuiască 
— după părerea noastră — regu
lamentul pentru ca acesta să co
respundă Intr-adevăr spiritului 
unei lupte active si mai ales co
recte, fără confuzii și nici posibi
lități de interpretări personale.

I. ȘEINESCU

TOMA 1LIE

rt

In organizarea asociației 
Știința s-a desfășurat ieri un 
concurs de haltere în cinstea 
Festivalului și a Jocurilor spor
tive internaționale de la Mos
cova. La întrecere au participat 
halterofili fruntași de la Dina
mo, Progresul și Știința. O 
performanță frumoasă a obți
nut halterofilul ION BALMAU 
(Știința), care în limpa cate
goriei cea mai ușoară a obți
nut un nou record republican 
112,5 kg. (v. r. Balmău 110 
kg.). La 
totalizat

Dintre 
remarcat 
greșul), 
sul). Denes Tiboldi (Din.imo) 
și Marin Lugojanu (Știința).
----- ----------- ------- -—---------- --

triatlonul clasic el a 
270 kg.

ceilalți halterofili s-au 
Ionescu Lisias (Pro- 

Isac Sterian (Progre-

Campionatul școlilor
PLOEȘTI 28 (prin telefon). — 

Duminică a avut loc în orașul 
nostru desfășurarea etapei a Il-a 
a campionatului republican al șco
lilor de tineret ta ciclism. Deși 
întrecerile au fost viu disputate 
nu vă pot transmite prea multe 
amănunte deoarece organizatorii 
nu s-au îngrijit să pună la dis
poziția corespondenților de pre
să o mașină 'cu care acdștia să 
urmărească cursele.

In proba de 60 km. contra-cro- 
nometru pe echipe, victoria a re
venit formației școlii 
din București care 
timpul de 1 h. 34:42. 
în clasament școlile
1 h. 36:02, Brăila 1 h. 37:07, Tînă-

de tinerel 
a realizat
Au urinat 

din Ploești

FOTBAL Note, știri, rezultate
PROGRESUL BUCUREȘTI 

ȘI C.C.A. AU JUCAT ' 
TENI

LA BUȘ-

telefon).— 
Progresul

prin
(4),

BUȘTENI, 28 (prin
Echipele bucureștene 

și C.C.A. au jucat astăzi în loca
litate două partide de verificare. 
Progresul a întîlnit formația Fi- 
roșie Spirt Fulger din campiona
tul orășenesc București, pe care 
a învins-o cu 11-0 (7-0),
golurile marcate de Ozon 
Smărăndescu (2), Mateianu (2), 
Banciu, P. Moldoveanu, Oaidă. 
Bucureștenii au întrebuințat for
mația: Birtașu—Gh. Toma, Cari- 
caș, Dobrescu—Ciocea, Știrbei — 
Oaidă, Smărăndescu, Mateianu, 
Ozon, p. Moldoveanu. In repriza 
secundă au mai jucat: Banciu, 
Leucă, loniță, Sima. Duminică 4 
august bucureștenii vor juca tot 
la Bușteni cu Energia Lupeni.

C.C.A. a întîlnit formația lo
cală Energia Bușteni de care a 
dispus cu 13-0 (7-0). Golurile au 
fost realizate de Alexandrescu (3), 
Bone (2), Tătaru (2), V- Moldovan 
(2), Constantin (2), Onisie și 
Costea. Bucureștenii au întrebuin
țat tot lotul: Voinescu (Toma) —

REȘIȚA 28 (prin telefon) — E- 
chipa locală Energia Reșița a în
trecut echipa maghiară M.A.G. Se- 
ghedin cu 6—5 (3—2). Meciul a
fost de o bună factură tehnică. Au 
marcat Mateon (3), Glămeanu, Ur- 
can (2), pentru Energia, Gymesi (2), 
Beker șiSebe pentru M.A.G. In pri
mul meci disputat în țara noastră 
MJk.G. Seghedin a întrecut joi la 
Bocșa Montană echipa locală E- 
nergia cu 3—2 (1—1).

ARAD 28 (prin telefon) — Se
lecționata orașului Gottwaldov (R. 
Cehoslovacă) și-a început turneul 

4 în țara noastră,> jucînd în localitate 
Zavoda II, Apolzan (Dragomires* gu. Flatus jpjie U.T.A. După un

VOINȚA A ÎNTRECUT 
LA BOX:

Meritat, dar cu emoții...
TRAKTOR (R. D. G.)
13-5

După o pauză care însumează 
mai bine de doi ani, spectatorii 
ploeșteni, vechi și statornici iubi
tori ai „sportului cu mănuși", au 
avut sîmbătă seara prilejul de a 
asista din nou la o interesantă 
reuniune pugilistică internațională. 
Și cum formațiile care se înfrun
tau _ VOINȚA (R. P. Romînă) 
și TRAKTOR (R. D. Germană) 
— se anunțau deosebit de puter
nice, motivul a fost găsit îndea
juns de convingător de către 
ploeșteni, pentru a-i aduna, în 
mare număr, în jurul ringului in
stalat pe stadionul „Energia". Iar 
cei care au venit n-au avut în ge
neral ce regreta, fiindcă au fost 
multe meciuri dinamice, iar re
zultatul (final; 13-5), deși era la 
un moment dat 8-2 în favoarea 
Voinței, s-a păstrat incert pînă a- 
proape de sfîrșit. Echipierii Voin
ței au manifestat o lăudabilă com
bativitate, Toma Ilie, Gh. Lache, 
A. Cristea și D. Boiangiu avînd 
merite incontestabile în recoltarea 
acestui frumos succes. Oaspeții, 
din rîndurile cărora s-au detașat 
excelentul tehnician Wolfgang La
ban. Horst Schinek și Edmund 
Mathaus, au impresionat printr-un 
box de calitate, fantezist și bogat 
în subtilități tactice.

Primul meci al serii (și cel mai 
spectaculos) s-a disputat între 
„muștele" Toma Hie (V) și Horst 
Schinek (T.). In 
Toma este foarte 
mult la corp, dar 
ripostează aproape 
gală. In repriza următoare, Schi
nek debutează cu „un-doi“-uri e- 
ficace, însă Toma plasează spre 
sfîrșit ctîeva „serii" în plin cu 
care restabilește echilibrul. Ultima 
repriză este la discreția lui To
ma, aflat în condiție excelentă, 
care.și surclasează adversarul, 
purtându-1 prin toate colțurile rin
gului și cucerind astfel o clară 
victorie la puncte.

La categoria cocoș, Gheorghc 
Lache (V), decis să învingă încă 
de la început, nu și-a cruțat for
țele, imprimînd încă din primul

primul round, 
activ, lucrează 
solidul Schinek
în măsură e-

de tineret la ciclism
Dmamovist 1 h. 40:28, Orașulrul Dmamoviist 1 h. 40:28, Orașul 

Stalin 1 h. 48:37.
Cursa individuală (cu plecare 

în bloc) pe 100 km. a fost cîști- 
gată la sprint de Petre Șoltuz 
(Orașul Stalin) cu timpul de 2 h. 
47:01. Iii același timp cu el au 
mai sosit D. Ionescu (Ploești), 
FI. Cucu (Buc.), M. Voinea (Brăi
la), 1. Cozma (T.D.), Gh. Tu
dor (Pl.), Alex. Sima (Buc.), Gh. 
Crăciun (Brăila), Ion Boch (Brăi
la) și Ariton Simion (Buc.).

Clasamentul general pe echipe, 
al etapei a 11-a, arată astfel: 
1. București 3 p.; 2. Brăila 4 p.; 
3. Ploești 5 p.; 4. Tinărul Dina- 
movist București 8 p.; 5. Orașul 
Statin 10 o.

Florian Albu, corespondent

cu), V. Dumitrescu—Onisie (Stai- 
cu), Bone (Jenei) — V. Moldovan, 
Constantin (Marin Marcel), Ale
xandrescu, Zavoda I, Tătaru (Cos
tea). Duminica viitoare campionii 
vor juca la Cîmpina cu Energia 
Aîoreni. Vinerea trecută, cu oca
zia unei excursii în Deltă, mili- 

. tarii au jucat la Tulcea cu selec
ționata locală pe care au întrecut-o 
cu 7-0 (5-0Ț.

Victor Zbarcea 
corespondent

1NTILN1RI INTERNAȚIONALE

mult 
de Ma

puterni 
sale la]

Ditmil
po

minut un ritm căruia adversarii 
său, Gerhard Muschak (T.), n 
i-a putut rezista decît ascunzîn 
du-se deseori în mănuși. Lachl 
și-a netezit drumul spre victori 
în ultima repriză, cînd a avut jri 
spirația să plaseze mai 
upercuturi, acuzate vădit 
schak.

Pimîndu-și în funcțiune 
cele (dar rudimentarele) 
terale de stînga, „pana" 
tru Boiangiu (V.) l-a trimis la 
dea în primele minute pe Gerhara 
Pomeranke (T.). Timorat, pugilis 
tul german n-a mai acționat în 
continuare cu destulă hotărîra 
permițîndu-i iui Boiangiu să obl 
țină victoria Ia puncte.

O adevărată demonstrație dJ 
box, aplaudată „la scenă deschisă" 
a făcut „semiușorul" german IFoî/J 
gang Laban (T.), care a dispus 
cu manifestă ușurință de S/arl 
Bogoi (V.). In limitele categorie 
ușoară, Constantin Gherasim (V.) 
a fost creditat cu o decizie la 
puncte, total eronată, în dauna lu 
Edmund Mathaus (T.). Meciul 
„semimijlociilor" Constantin Risș 
(V.) — Gunther Muller (T.)j
fun-d oprit pentru mai mult de 3 
minute, din cauza întreruperii cu
rentului electric, a fost declarat 
„non-coinbat". La categoriile ur
mătoare, Vasile Bogoi (V.) l-a în
trecut la puncte pe Gerhard Hass 
(T.), Paul Nickel (T.) a cîștigat 
prin abandon în rep. a Tl-a în 
fața lui Nicolae Alexandru (V.), 
Adolf Cristea (V.), în sensibilă a- 
meliorare de stil, l-a întrecut la 
puncte pe Rari Karnstadt (T.), 
iar Ian Petroff (N.) și Herman 
Wollner (T.) au terminat la ega
litate.

Remarcabile, arbitrajele prestju 
te de B. Robert (R.P.R.) și ■ 
Wilke (R.D.G ).

MARIUS GODEANU
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Iată cum arată un buletin Prono
sport cu 12 rezultate exacte la con
cursul nr. 30 (etapa din 20 iulie 19H).

I Motor Karl Marx Stadt—Tur
bine Erfurt (R.D.G.)
II Stahl Stalinstadt-Rotatjon Leip
zig (R.D.G.)
III Motor Sud Brandenburg — 
Fortschritt Meerane (R.D.G.)
IV Motor Oberlind—Motor “ ’ 
ckau (R.D.G.)
V Egri S. C. — Mișcolț
(R.P.U.)
VI Perecesi Banyasz—-Ozdi 
(R.P.U.)
VII Bukkaljai Banyasz—Hatvani 
V.S.E. (R.P.U.)
VIII Saigotarjani Vasas—Baglyasal- 
jai Banyasz (R.P.U.)
IX BudafokjEMTE—Csepel Auto 
(R.P.U.)
X Szallitok S. C.—Szekesfeher- 
vari VSC (R.P.U.)
XI Gazgyar—Oroszlanyi Banyasz.
S'. C. (R.P.U.) 
xn Kobanyai Lombik—VKSE
(R.P.U.)

La acest concurs au fost depuse 
proximativ 519.000 variante.

2

1

X

2

joc mediocru, în care totuși au fost 
mai buni, arădanii au învins cu 
2—0 (0—0). Au marcat Băcuț II 
din 11 m. (min. 48), și Varga 
(min. 90), S-au remarcat Sereș, 
Dușan, Băcuț II (FI. roșie), res
pectiv Langr, Vidliska, Kosnovski.

ENERGIA TG. MUREȘ-PECSI 
BARANYA 3-3 (1-1)

TG. MUREȘ 28 (prin telefon). 
15.000 de spectatori, record pentru 
orașul nostru, au asistat astăzi 
după-amiază la un splendid meci 
de fotbal între echipa locală Ener
gia și formația maghiară din ca
tegoria A Pecsi Baranya. Rezultat: 
3—3 (1—1). Cele 6 goluri, foarte 
frumoase au fost marcate de Jozsi 
(min. 17 și 60) și Tcrok (min. 65) 
pentru Energia, ’Kovacs ((min. 5 
și 48) și Virag. (min. 70) pentru 
Pecsi. Formațiile:

ENERGIA:’ STROE-Crișan, Na
gy, C. Szasz (Szekeli) GIER- 

Ll-NG, Kajlik (Bociardi)-Vass (A. 
Szasz), JOZSI, TOROK, VA- 
KARCS II, MESZAROS I.

PECSI: HAMORI-Farkas, KOC- 
SlIS, Csupac , (Komondi)-Hegyi 
(Scwarra), Kresz (Lovic)-Horvath, 
VIRAG, T.ehel, KAHUZSI, KO- 
VACS.
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Ultimele antrenamente, ultimele știri 
în ajunul începerii marilor întreceri sportive

PE LACUL HIMKI...

Splendida bază nautică a aso
cia^® Dinamo, de pe lacul Himki, 
se află de cîteva zile în centrul 
atenției iubitorilor sporturilor 
nautice. Aceștia vin într-un nu
măr impresionant pentru a asista 
la antrenamentele viitorilor com
petitori ai întrecerilor de canotaj, 
se interesează de construcția am
barcațiunilor, de antecedentele 
sportive ale fiecăruia dintre con- 
ctirenți, urmăresc prin binocluri 
antrenamentele fiecărui echipaj si 
cronometrează timpurile pe care 
acestea le înregistrează. Lacul 
Himki, care are 8 km. lungime și 
o lățime de 700 m. este un lac 
de acumulare, des străbătut de 
numeroase vaporașe, adevărate 
tramvaie nautice.

Reprezentanții țării noastre în 
întrecerile de caiac-canoe au în
ceput să se familiarizeze cu con
dițiile caracteristice ale acestui 
lac, deși primele antrenamente nu 
au fost tocmai atît de reușite. A- 
ceasta din cauza timpului nefa
vorabil și mai ales din cauza va
lurilor puternice ale lacului. Din
tre ei cea mai bună formă au a- 
rătat-o campionii olimpici Ismail- 
clue și Alexe, care au realizat la 
canoe dublu 1.000 m. timpul de 
4:43,0 și echipajul de caiac pa
tru (Grigore, Bardaș, Balint, O-

4000 de sportivi din 49 țări vor participa 
la deschiderea festivă a Jocurilor
(Urmare din pag l) 

calitate de oaspeți, la Moscova 
sosesc numeroși conducători ai 
federațiilor internaționale. Prin
tre ei se numără președintele fe
derației internaționale de haltere 
Bruno Nyberg (Finlanda), pre
ședintele federației internaționale 
de box Gremaux (Franța) și 
Russell (Anglia), președintele fe
derației internaționale de tenis 
de masă Yvor Montague (An
glia), președintele federației in
ternaționale de caiac canoe Pop- 
pelt (Cehoslovacia), vicepreședin
tele federației internaționale de 
lupte Hatta (Japonia), secretarul 
genera! al federației internațio
nale de baschet Jones (Elveția), 
secretarul federației internaționa
le de ciclism Vevel (Franța), re
prezentantul federației internațio
nale de atletism Knienițki (Ceho
slovacia), președintele federației 
internaționale de volei Paul Li- 
baud (Franța) și mulți alți re
prezentanți speciali ai forurilor 
sportive internaționale.

Jocurile sportive de la Moscova 
reprezintă simbolul unității și 
prieteniei milioanelor de tineri 
sportivi din toate țările lumii.

La scrimă, o
Pe șoseaua Leningradului, în ime- 

dia‘a vecinătate a clădirii colegilor 
noștri de la „Soviețki Sport" se 
înalță maiestuos palatul sporturilor 
„Aripile Sovietelor". Monumentala 
clădire ascunde în sinul său o 
imensă rotondă — sala de con
curs — cil o capacitate de peste 
5000 de spectatori și cu instalații 
moderne pentru desfășurarea per
fectă a întrecerilor de box, lupte, 
tenis de masă și scrimă. De alt
fel, pentru acest ultim sport a fost 
afectată sala pe tot timpul Jocu
rilor sportive ale tineretului. De 
la 30 iulie și pînă la 9 august, 

cu o singură zi de repaus (4 au
gust), scrimeri din 11 țări își vor 
disputa întîietatea la cele patru 

probe (floretă tete și băieți, spadă 
și sabie), la fiecare individual și pe 
echipe. Este, dacă vreți, cel maî 
„aglomerat" concurs dintre cele cu
prinse în programul Jocurilor. Nu
mărul mare al participanților și 
sumedenia de probe impuți ca ue 
lingă sala principală, să fie în
trebuințate și celelalte săli aile pa- 

prea) care tot pe 1.000 m. a în
registrat 3:28,0. De subliniat fap
tul că aceste rezultate au fost ob
ținute contra unui vînt puternic.

MIRCEA ANASTASESCU

In genera], în rîndurile sporti
vilor noștri domnește optimismul 
și toată lumea speră într-o hgură 
cît mai frumoasă, pe măsura re
zultatelor și succeselor obținute 
în ultimul timp.

Pînă acum, la întrecerile de ca
iac-canoe, este sigură participarea 
echipajelor sovietice, maghiare, ro- 
mînești și bulgare. De subliniat 
faptul că, sportivii bulgari debu
tează cu aoest prilej în întreceri 
internaționale de caiac-cano“. Mai

Din păcate, trebuie să remarc 
faptul că, din cauza amestecului 
unor anumite cercuri care se îm
potrivesc apropierii sportivilor și 
întăririi prieteniei dintre ei, au 
fost lipsiți de posibilitatea de a 
lua parte Ia cea de a III-s ediție 
a Jocurilor sportive internaționa
le prietenești ale tineretului spor
tivi din S.U.A., Danemarca, Nor
vegia, R. F. Germană și a Pe 
cîteva țări. Asemenea fapte nu 
se vor putea împotrivi însă do
rinței sportivilor de a întări prie
tenia dintre ei. Ne exprimăm în
crederea că cea de a II l-a ediție 
a Jocurilor sportive internaționale 
prietenești va aduce o mare con
tribuție la cauza dezvoltării spor
tive internaționale.

In ajunul deschiderii celei de 
a IlI-a ediții a Jocurilor spor
tive internaționale prietenești, sa
lutăm pe reprezentanții presei 
străine și sovietice care au mani
festat un interes atît de mare 
față de Jocuri. Sperăm că cu 
ajutorul dvs., prin agențiile și 
ziarele pe care le reprezentați, 
ideile unor întreceri internațio
nale asemănătoare vor găsi o și 
mai mare circulație în rindul 
sportivilor".

singură zi liberă pe tot timpul Jocurilor
latului, sala de atletism, cea de 
box, de lupte etc. In orice caz com
plexul „Aripile Sovietelor" se pre
zintă încăpător și minunat amena
jat pentru o competiție atît de 
grandioasă.

ECHIPELE DE FLORETA BĂIEȚI 
AU PRIMUL CUVINT...

Miarți, 30 iulie, scrtnierlî por
nesc la lucru. Drum lung și greu, 
dar care sigur va ocaziona un spec
tacol excepțional. începutul revine 
echipelor de floretă băieți. Urmea
ză apoi în ordine: 31 iulie — flo
retă bărbați și femei echipe; l au
gust: floretă bărbați individual și 
floretă femei echipe; 2 au
gust: floretă bărbați șî femei indi
vidual; 3 august: floretă femei in
dividual șl spadă echipe; 5 august: 
spadă echipe; 6 august; spadă in
dividual și sabie echipe; 7 august: 
spadă individual și sabie echipe; 
8 august: sabie individual ; 9 au
gust: sabie individual... In sfârșit 
se încheie întrecerile de scrimă, dar 

sînt așteptați sâ sosească repre
zentanții Cehoslovaciei și R.D, 
Germana.

BASCHETBAL1ȘTH NU MAI AU 
RABDARE...

Echipa feminină de baschet a ță
rii noastre a susținut sîmbătă o 
partidă de antrenament în com
pania echipei R.P. Chineze. După 
un joc frumos și rapid, echipa Ro- 
mîniei a obținut victoria cu sco
rul de -70—63 (42—38). O formă 
foarte bună au arătat: Teodora 
Predescu, Hildegard Eordogh șî 
Ștejania Tomescu. Din păcate în
să, în cursul acestui antrenament 
Viorica Antonescu s-a accidentat 
la umăr, iar Zamfirița Belli la 
gleznă. Este probabil ca ele să 
nu poată participa la primele 
jocuri ale echipei noastre.

Echipa masculină a Uniunii So
vietice, cu o formație remaniată 
față de aceea care a cîștigat re
cent la Sofia titlul de campioană 
a Europei, a jucat vineri în com
pania echipei turce Galala Sarai 
Sovieticii au învins cu 87—30 
(44—4). De remarcat că în pri
mul taim, jucătorii turci nu au 
înscris nici măcar un singur coș, 
cele patru puncte fiind realizate 
din lovituri libere. In al doilea 
meci susținut sîmbătă, echipa 
U.R.S.S. a obținut o nouă victo
rie cu 72—30 (31—15). Ambele 
meciuri au fost conduse de arbi
trul romîn Sigismund Ferencz. 
După cum se vede, baschetbaliștii 
se dovedesc nerăbdători: ei au șl 
început să participe la jocuri, a- 
micale deocamdată, pînă la în
ceperea turneului oficial.

SCURTE ȘTIRI
• In cursul zilei de sîmbătă a 

sosit la Moscova un lot de boxeri 
francezi sub conducerea cunoscu
tului antrenor Pierre Montani 
care a vizitat țara noastră cu pri
lejul întîlnirii Franța — Romloia. 
Grupul francez cuprinde numai 
patru pugiliști restul fiind reținuți 
de serviciul militar. Au făcut de
plasarea : Camarra (cat. cocoș), 
Vairolatto și Maolet '(cat. ușoa
ră) și Moussa Sangarre (cat. mij
locie).

Negrul Sangarre a fost deosebit 
de bucuros de întîlnirea cu boxe
rii romîni. El apreciază elogios 
boxul românesc, cu ai căror repre
zentanți a avut ocazia să se în
tâlnească de două ori (cu D. 
Gheorghiu și N. Linca).

• Tot sîmbătă au sosit echipele 
de box și polo pe apă ale Scoției,
• Azi este așteptata sosirea 

cunoscutului arbitru internațional 
de box, francezul Vaisberg.

o dată cu ele au luat sfârșit și 
Jocurile...

Insă pînă atunci mai este mult.

IANASE NfUgEȘANU,

j La cererea organizatorilor i

' Întîlnirea feminină de volei U.R.S.S.-Rominia 
in ultima zi a turneului ;

)
Neparticiparea echipei de volei a Bulgariei a făcut necesară J 

reprogramarea celor 8 echipe înscrise în competiție. La ședința i 
tehnică de sîmbătă seara, s-a stabilit ca toate echipele să formeze ’ 
o singură serie, în care să se joace după sistemul turneu. La cere- ) 
rea organizatorilor, delegații țărilor participante au fost de acord » 
ca meciul dintre echipele Uniunii Sovietice și Romîniei, să aibă loc j 
în ultima zi a întrecerilor, recunoscîndu-se că acest meci este cei < 
mai tare din întregul turneu și opune formațiile clasate pe primele * 
două locuri la ultima ediție a campionatelor mondiale din 1956 . 
de la Paris. Iată astfel programul meciurilor echipei noastre femi- • 
nine: 31 iulie, cu R.P. Chineză; 1 august, cu Polonia; 2 august, 
cu Austria; 3 august, pauză; 4 august cu R.P.D. Coreeană; 5 au
gust, cu Cehoslovacia; 6 august, cu R.D. Germană; 7 și 8 august, 
pauză. 9 august, cu U.R.S.S. •

In programul meciurilor masculine nu a intervenit nici un fel j 
' de modificare. Turneul de volei va avea loc în incinta stadionului t 

Dinamo. '
In cursul zilei de sîmbătă echipele noastre au susținut meciuri « 

de antrenament Fetele au jucat cu echipa Dinamo (campioana ' 
Uniunii Sovietice) din formația căreia au făcut parte Ciudina, Gor- { 
bunova. Smoleaninova. Jucătoarele sovietice au învins cu 3—2. Ace- * 
lași scor a fost înregistrat și în meciul de antrenament al băieților, 
care au întâlnit prima echipă a Uniunii Sovietice.

Uniunea Sovietică va prezenta la fete o formație mult renta- j 
niată, din care vor face parte numeroase jucătoare tinere. Cu cîteva . 
zile în urmă a avut loc un meci între echipa vechilor jucătoare și ‘ 
echipa celor tinere. Ultimele au învins cu 3—0.

O vizită neașteptată
Nicola FiJipov crede intr-o bună comportare a rutierilor noștri

Acum ci: ev a zile pe șoseaua 
Giurgiu—București se desfășura o 
adevărată întrecere dclistă. Deși 
sini recunoscuți ca mari amatori 
de ciclism, cei din Dala si Călu- 

NICOLA FILIPOV

găreni nu i-au putut totuși iden
tifica pe protagoniștii acestei ne
prevăzute competiții. U s-a părut 
la un moment dat că unui dintre 
alergători seamănă cu Gh. Șer- 
ban. dar au abandonai repede 

această presupunere, deoarece 
(mereu bine informați!) ei știau 
că respectivul rutier se află de 
cîteva zile la Moscova. Intr-un 
tirziu, după comentarii lungi și 
controversate, au ridicat din umeri 
a nedumerire. Nu-i cunoșteau!...

Nici situația noastră n-a fost 
mai puțin dificilă cînd, în aceeași 
după-amiază, cu cîteva ore mai 
tirziu, întîlneam In holul C.C.F.S.-

Scrimerii noștri sînt de-abia în 
fața startului. Un start foarte a- 
ncvoios pentru tinerețea lor, dar 
nu imposibil de trecut cu succes 
față de calitățile pe care le au 
și mai ales față de optimismul de 
care sînt cuprinși.

Mai înțîi intră pe planșe ecnipa 
R.P.R. de floretă băieți alcătuită 
din Tănase Mureșanu, Atilla Cs'p- 
ler, Iosif Zilahy și Sorin Poenaru, 
alături de formațiile U.R.S.S., R.P_ 
Ungară, R.P. Polonă, R. P. Bul
garia, Franța, Finlanda, R. Ceho
slovacă ș.a. La întrecerile indivi
dual© vor mai interveni șî trăgă
tori din Egipt, Italia, Chilei Dacă 
la floretă bărbați echipa noastră 

păstrează a patra șansă (pe baza 
calculului hîrtiei) după U.R.S.S., 
R.P. Ungară șî Franța, în schimb 
la întrecerile pe echipe feminine, 
care încep miercuri, formația noa
stră este cotată printre favorite a- 
lături • de redutabilele echipe ale 
ÎLR.S-.S, șl R. P; Ungare, 

ului pe cițiva dini re cei mai buni 
cicliști... bulgari. Instalați comod 
în fotolii ei priveau înciudați unii 
la alții. Deși era evident că ino- 
portunam — luînd ca scuză îndrăz
neala specifică meseriei noastre 
— ne-am adresat direct cunoscu
tului cicțist Nicola Filipov

— Cărui fapt datorăm neașten- 
tata voastră vizită ?

— Unei întîmplări neplăcute 
pentru noi. Am pierdut întrecerea 
cu... trenul care poartă delegația 
noastră la locurile sportive de la 
Moscova. Supraapreciind forțele 

noastre și subapreciindu-le pt cele 
ale... locomotivei am liotărtt ca 
de la Giurgiu la București să par
curgem distanța pe biciclete. Dar 
am sosit în gară după... închide
rea controlului. Trenul (ăsta-i 
adevărat ghinion!) și-a schimbat 
și ruta — din Chitită a plecat 
direct spre lașii — și iaiă-ne aci 
pentru a cere ajutorul forurilor 
dvs. Este pentru prima oară cînd 
cicliștii cer (oficiat.;,) .plasă"...

— Regret faptul că lucrurile 
s-au petrecut așa, dar trebuie să 
recunosc că există și puțin noroc 
In această întîmplare... de partea 
mea bineînțeles. Am acum posi
bilitatea să capăt informații des
pre întrecerile de ciclism chiar de 
la cițiva participant!. Să trecem 
deci la... faptei Ce lot prezentați 
la competițiile de la Moscova?

— Stoian Gheorghiev... Alexandr 
Gornacov... Asen Asenov,... Kolev, 
iată cîteva din speranțele ciclis
mului bulgar pentru Jocurile de 
la Moscova.

— Bănuiesc că și... Nicola Fili
pov este o speranță a bunei com
portări ?

— ...Infime, dacă vreți, fie și 
așa. Oricum selecționerii au avut 
în vedere comportarea. noastră 
în cursa București—Sofia și de 
aceea în lot veți întîlni multe 
nume de alergători bulgari care 
s-au evidențiat în „Cursa priete
niei romlno-bulgare". Dar îmi 
permiteți și mie o întrebare: care 
sînt reprezentanții dvs. la între
cerile de la Moscova ?

— C. Dumitrescu, A. Șelaru, 
Gh. Șerban, /, Vasile, St. Pore- 
ceanu, L. Zanoni...

■— Fără să vreau să vă măgu- 
. lese, trebuie să vă spun că forța 
£ echipei romlne va avea un cuvînt 

greu de spus mai ales în cursa 
de 100 km. contra cronometru pe 
echipe. Cred că unul din primele 
trei locuri este... deja acontat și 
nu m-ar . mira să-l obțineți chiar, 
pe primul.

N-am mai avut timp să-l asi
gur că și echipa bulgară este 
destul de puternică. Fuseseră & 
nimțați că pot continua călătoria 
spre Iași și firește se grăbeau să 
nu scape< și de data aceasta trek 
nul..,

h5 NAUM



Festivalul
(Urmare din oag. Ij

legație a Republicii Federale Ger
mane, urmată de tinerii din Cioru, 
și Grecia care defilează în același 
rind și de reprezentanții tineretu
lui din Egipt. India, Spania, Ita
lia. Mult aplaudate sînt delega
țiile R. P. Chineze si R P. Po
lone.

Privirile noastre se îndreaptă 
spre intrarea dinspre răsărit, unde 
apare un imens drapel al Repu
blicii Populare Romîne, în urma 
căruia un grup de tineri poartă 
stema scumpei noastre patrii, stea
guri albe și tricolore. Ropote de 
aplauze le dăruiesc spectatorii co
loanelor de tineri în costume na
ționale care execută diferite jocuri 
populare rominești. In urma a- 
cestora, o imensă placardă pe care 
scrie in rominește PACE ȘI PRIE
TENIE. La vederea acestor cu
vinte, mii de participanți care 

fuseseră la Festivalul de la Bucu
rești scandează, in limba noastră, 
PÂ-CE Șl PRI-E-TE-NI-E. Alți 
tineri poartă o placardă pe care 
stă scris ..PRIVET MOSCVICIA" 
(salut moscoviților). Sosește apoi 
coloana compactă a delegației 
noastre. Tinerii și tinerele ridică 
alternativ deasupra 
liste roșii, galbene și albastre, 
scandind: PACE Șl PRIETENIE, 
MIR / DRUJBA.

Intr-un entuziasm general trec 
alte delegații participante: Siria, 
Sudan. S.U.A., Tunis, Turcia, U- 
ruguai. Finlanda, Franța, Suedia, 
Cehoslovacia. Japonia. Tinerii ja
ponezi poartă o mare placardă ne 
care stă scris : NO MORE HIRO- 
SIMA (să nu se mai repete ce-a 
fost la Hirosima) Defilarea de
legațiilor este închisă de coloa
nele tineretului sovietic, care im
presionează prin eleganța costu
melor variația și bogăția culori
lor ca și Prin sobrietatea prezen
tării. Din rindurile compacte ale 
defilanților se desprinde un grup 
de fete care se îndreaptă spre 
tribuna oficială oferind flori con
ducătorilor statului sovietic.

Spre microfoane pășesc acum 5 
tineri, fiecare de oe un alt con
tinent • un brazilian, un indian, o 
fată din Africa Neagră, un aus
tralian și un francez. Ei salută 
Festivalul in numele tinerilor de 
pe toate continentele

In aplauzele asistenței intră oe 
stadionul din Lajniki ștafeta in
ternațională a Festivalului. După 
sosirea ștafetei, ia cuvintul Kli
ment Efremovici Voroșilov, pre
ședintele 
Suprem 
sat un 
ților la 
ziditului
U.R.S.S.. al guvernului și al in-

delegației

capetelor ba-

Prezidiului Sovietului 
al U.R.S.S., care a adre- 
călduros salut participan- 
Festival. In numele Pre- 

Sovietului Suprem al

a început
tregului popor sovietic el a urat 
miilor de delegați bun venit pe 
pămlniul Uniunii Sovietice și suc
ces deplin în desfășurarea minuna
tei sărbători a tinerei generații. 
„Vă puteți bizui pe poporul sovie
tic, care va sta în calea oricăror 
încercări de a se repeta ororile 
războiului, a spus K. E. Voroșilov. 
Tineri, păstrați pacea, stăruiți 
pentru menținerea ei, luptați pen
tru ea cu toate forțele voastre 
tinerești". Cuvintele de încheiere 
ale vorbitorului „Trăiască pacea 
în lumea întreagă" au fost aco
perite de aplauze nesflrșite care 
s-au transformat în urale și 
ovații. In clipa în care K. E. Vo
roșilov a încheiat, 25.000 de po
rumbei au început să zboare dea
supra stadionului. In timp ce pe 
cel mai înalt catarg se înălța 
steagul alb al Festivalului.

Spontan, din 130.000 de piepturi 
se înalță imnul F.M.T.D. Pe sta
dion se încing hore, in care se 
înlănțuie tineri din toate țările, 
iar spre cer se înalță baloane 
purtînd steagurile țărilor partici
pante.

Delegațiile părăsesc apoi tere
nul, lăsînd loc reprizelor de gim
nastică. Prima repriză este pre
zentată de tinerii și tinerele de 
la Rezervele de Muncă (3.200 de 
persoane) care prezintă exerciții 
de ansamblu de o rară frumusețe 
și precizie. Nu se sting bine 
ecourile aplauzelor și pe stadion 
apar într-o ținută impecabilă 1.200 
de studenți de la Institutul de 
Cultură Fizică „Leshaft" din Le
ningrad, care prezintă exerciții de 
ansamblu 
paralele) 
tuozitaie. 
ție este 
tinerețe".
membri ai celor mai bune ansam
bluri amatoare din toate republi
cile Uniunii desfășoară în fața 
noastră o admirabilă suită de 
dansuri. Demonstrația de gimnas
tică se încheie cu o impresionantă 
repriză executată de 5 000 de stu
denți ai Institutelor de Invătă- 
mînt Superior din Moscova, care 
în final înscriu cu trupurile lor 
cuvintul MIR dedesubtul unu: 
imens porumbel alb.

Festivitatea de deschidere a ce
lui de al VI-lea Festioal Mondial 
al Tineretului și Studenților Pen
tru Pace și Prietenie ia sfîrșit 
intr-o atmosferă de entuziasm de 
nedescris. Entuziasmul de pe sta
dion s-a răspîndit curlnd pe stră
zile Moscovei. La ora la care 
telefonăm. In fiecare piață a ma
relui oraș se desfășoară specta
cole și serbări, artificii multico
lore săgetează cerul printre fîșiile 
de lumină ale reflectoarelor.

și la aparate (bară șl 
de o extraordinară vir- 
Următoarea demonstra- 

intitulată ..Sa .înflorești, 
2.100 de tineri și tinere

Festivalurile raionale ale tineretului 
din Capitală

Spectatorul nelipsit din tribu
nele marilor stadioane din Capi
tală se întreba ieri pe bună drep
tate cine sînt tinerele și tinerii 
care la numai o săptămină după 
neuitatele finale ale Spartacbia- 
dei Tineretului, acum în plină va
canță competițională, fac să ră
sune din nou de voioșie Stadio
nul Tineretului, stadionul Fl. roșie 
Belvedere sau terenurile din par
cul Dr. Staicovici. Dar iată că și 
aici defilează sportivii în ritmul 
unui marș tineresc și domnește 
aceeași atmosferă de sărbătoare. 
Și s-au adunat atît de mulți ti
neri parcă ar fi... (ați ghicit), la 
un festival. Așa au început sîmbă- 
tă și duminică festivalurile tine
retului din raioanele Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. /. V. Stalin, V /. Le
nin și Z Mai din Capitală, închi
nate deschiderii celui de al VI-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Moscova. între
cerile sportive au ocupat un loc 
de cinste și în programul festi
valurilor raionale. Așa au fost de 
pildă meciurile de fotbal dintre 
echipele Energia Trust — Energia 
Electrofar (2—2)', Fl. R. C. Da
vid — Recolta Inst. Pasteur 
(1 —l), Fl. R. F. C. Gheorghiu-Dej 
— Progresul I.S.B. (5—1), întîl- 
nirea de popice unde Fl. r. M.I.A. 
a n trecut de aproape pe Loco
motiva M.T.N.A. (2074—2055), și 
proba de marș unde tînărul Al. 
Soătaru și-a îmbunătățit recordul 
personal (15:25,0). Aceeași ani
mate domnea în acel timp și pe

Stadionul Tineretului unde atleții, 
fotbaliștii și cicliștii iși disputau 
cu dirzenie întîiciatea 
raionului Stalin.

Mult aplaudate de 
spectatori prezenți în 
stadionului Progresul Dr. Staico
vici au fost și demonstrațiile fă
cute de loturile de lupte, trîntă 
și box ale colectivului sportiv E- 
nergia Mao Tze Dun.

in cadrul

numeroșii 
tribunele

I VASAS BUDAPESTA — VOIVODINA 
NOVISAD 4-0 (1-0)

> Duminică după-amiază în fața a 
peste 90.000 spectatori s-a desfășurat

. pe Nepstadion primul joc din ca- 
f drul finalei „Cupei Europei Cen

trale4*. Fotbaliștii de la Vasas au 
fost net superiori și au obținut vic
toria cu categoricul scor de 4-0.

I Golurile au fost marcaie ?n . rd ine 
de Bundzsak, Szjlagyi I., Csordas și 
Bundzsak. Arbitrul cehoslovac Vlcek

> a condus corect. Din cele două e- 
chipe s-au remarcat Csordas, Fe-

1 rendi, Raduly, Bundzsak și Kar- 
pati (Vasas), Veselinovicâ, Raikov,

( Krîsttci I și Krîstici II.
★

In cursul zilei de vineri s-a re- 
* întors în R.P. Ungară cunoscutul 
jucător internațional Groșits Gyula.

' El a declarat că a fost indus în 
eroare de propaganda calomnioasă a 

t cercurilor imperialiste și că se bu
cură că își va - relua munca și acti- 

. vitatea sportivă la Tatabanva.
; • Sîmbătă la Jena (R.D.G.) echi
pa Motor din localitate a întrecut 
formația maghiară Diosgyori Ve«as 
cu 3-2.

• Intre 3—17 august va avea loc 
la Budapesta un turneu de fotbal 
care se va desfășura în nocturnă 
și va fl dotat cu o cupă. Li com-

iI
i
I

Primul succes al
R. P.

MOSCOVA 28 (prin telefon de 
la trimișii noștri speciali). Sta
dionul „Torpedo" din Gorki a găz
duit meciul de fotbal dintre for
mațiile R. P. Romîne și Siriei. 
Partida a contat pentru clasamen
tul grupei a IV-a din cadrul op
timilor de finală ale turneului de 
fotbal al Jocurilor sportive inter
naționale prietenești.

La ora 18 30 tribunele erau ar
hipline. Locuitorii orașului Gorki 
au dovedit un interes deosebit pen
tru acest meci fiind dornici să-i 
vadă la lucru pe fotbaliștii romîni. 
care se bucură în U.R.S.S. de un 
frumos renume, mai ales după me
ciul nul reușit de prima echipă a 
R.P.R. în compania reprezentativei 
Uniunii Sovietice.

Iubitorii sportului cu balonul ro
tund nu au fost deziluzionați deoa
rece au asistat Ia un meci foarte 
frumos, în care echipa noastră și-a 
dominat net adversarul desfășu- 
rînd, în general, un fotbal spec
taculos.

Din primele minute inițiativa a- 
parține fotbaliștilor romîni. Și 
chiar hi min. 8 Copil III face o

Rugbiștii italieni împiedicați 
să plece la Moscova

ROMA. 28 (Agerpres). —
Cercurile sportive din Roma iși 

exprimă nemulțumirea în legă
tură cu refuzul autorităților ita
liene de a elibera din timp sporti
vilor italieni vize de plecare în 
U.R.S.S. Ziarul „Momente Sera" 

a publicat un articol in care cri
tică cu vehemență acțiunile gu
vernului.

„Sportivilor Ii s-a interzis să 
plece îa Moscova", — scrie ziarul. 
„Timp de peste o lună sportivii, 
printre care au fost nu numai cel 
mai buni rugbiști din Roma, ei 
și membrii celor mai puternice e- 
chipe din alte orașe ale Italiei, 
au făcut antrenamente intense, ne-

agîndindu-se la odihnă. Totul 
fost însă zadarnic".

IN CUPA GALEA

fotbaliștilor noștri în cadrul Jocurilor
Romînă Siria

Tinerii noștri temsmeii 
au fost mtreati de reprezentativa 

R. Celwsleme
BRATISLAVA 28 (prin telefon). 

— Duminică s-a desfășurat ultima 
întîlnire a turneului care avea să 
desemneze reprezentanta acestei 
grupe în finala CUPEI GALEA 
de ia Vichy. Este vorba de în- 
tîlnirea dintre juniorii cehi și cei 
romîni. La ora cînd am obținut • 
legătura telefonică scorul era de
3— 0 în favoarea reprezentativei 
cehoslovace în urma disputării 
următoarelor partide: Jelinek — 
Serester 2—6. 6—4. 6—1 (Serester 
a condus cu l—0 la seturi și
4— 2 în cel de al doilea set) ; Ne- 
rurska — Bacdan 7—5. 6—4 ;

Jelinek — Bardan 6—4, 6—1 
(Bardan s-a comportat din ce 
în ce mai slab deși în întîlnirca cu 
R.F.G., lăsase o impresie bună). 
In continuare se dispută ultimele 
două meciuri. în primul, acela din
tre Serester și Nerunka scorul fiind 
de 6—3, 8—9. De altfel aceste
două partide nu mai prezintă im
portanță, meciul fiind ciștigat de 
R. Cehoslovacă, iar tumeul de 
R.F. Germană, a acumulat
două victorii.

întîlnire a turneului care

petiție participă 7 echipe maghiare 
și echipa poloneză Ruch.

® Echipa Honved din Budapesta 
care întreprinde un turneu în R.D. 
Germană a învins cu scorul de 6-2 
reprezentativa secundă a R-D. Ger
mane. Meciul a avut loc la Dresda.
• Turneul echipei Ferencvaros- în 

Australia se apropie de sfîrșit. In 
ultimele jocuri echipa maghiari a 
învins cu 5-3 selecționata orașului 
Newcastle și cu 4-3 selecționata 
de sud a Australiei. Ferencvaros 
va susține încă două locuri în

4-1 (2-1)
insistență buturile adverse. Incursiu
nile atacanților romîni sînt însă 
oprite în ultimă instanță de por
tarul sirian care a manifestat în 
această partidă o formă foarte 
bună. Totuși, în min. 22 el este 
nevoit din nou să scoată mingea 
din plasă. O combinație Semenes- 
cu-Meszaros, se încheie cu un șut 
sec care scutură plasa : 2—0. Cu 
puțin înainte 
reprize Jabra 
2—1.

In repriza 
noștri continuă să domine copios 
și mai înscriu de două ori. In min. 
49 Seredai îl lansează în viteza 
pe Semenescu care urcă scorul la 

3—1. Cel care pecetluiește rezulta
tul final este Meszaros. El înscrie 
în min. 68 un gol foarte mult a- 
plaudat : 4—1.

lată și celelalte rezultate înre
gistrate ieri în turneul de fotbal: 
U.R.S.S.—Sudan 6—1 (3—1); R. 
P. Chineză—Liban 11—1 (5—i); 
Italia—Finlanda 4—0 (2—0) ; Al
bania—R. P. D. Coreeană 4—1 
(2—0) ; R. D. Germană—Cevlon 
15—0 (9—0).

Ș'cursă pe extremă, centrează
Ene II înscrie cu capul: 1—0 pen
tru reprezentativa R. P. Romîne. 
Urmează o serie de atacuri ale e- 
chipeî noastre care asaltează cu

de sfîrșitul primei 
reduce handicapul :

secundă fotbaliștii

fa preliminariile campionatului mondial de fotbal

U. R. S. S a întrecut
Finlanda cu 2—1 (1-1)

MOSCOVA 28 (prin telefon de 
Ia trimisul nostru).

Simbătă după amiază, pe stadio
nul Dinamo din Moscova, s-au 
întîlnit în cadrul preliminariilor 
campionatului mondial de fotbal 
echipele Uniunii Sovietice și Fin
landei. Meciul s-a caracterizat prin 
dominarea continuă a echipei gaz
de, a cărei linie de înaintare n-a 
putut însă fructifica numeroasele 
ocazii avute la poarta finlandeză.

In min. 35. la o acțiune pe ex- 
t-euia dreaptă, Tatușin trimite îna
poi la mijlocașul Voinov care, de 
la marginea careului. înscrie im- 
parabil • 1—0. Finlandezii au o pe-

rioadă de revenire și, cu un minut 
înainte de terminarea reprizei, 
centrul înaintaș Vanhonen egalea
ză: 1 — 1. La reluare, oaspeții fac 
un joc strict de apărare, reușind să 
mențină rezultatul pmă în min. 69 
cînd Igor Netto, căpitanul echipei 
sovietice, venit la înaintare, mar
chează punctul victoriei. Cu sco
rul de 2—1 a luat sfîrșit întîbii- 
rea. Echipa U.R.S.S. a fost urmă
toarea : Makarov — Ogonkov, Kri- 
jewski, Kuznețov — Voinov, 
Netto — Tatușin, Isatev, Simonian, 
Strelțov, Fomin.

Echipa de fotbal Vorwărts Berlin 
la București

internațional. In rîndurile ei acti
vează șase din membrii repre
zentativei de fotbal a R.D. Ger
mane. (Ager ores).

jocuri
C.C.A.

în compania 
și D-inamo

11 august, va

In prima jumătate a lunii au
gust fruntașa campionatului de 
fotbal al R.D. Germane, echipa 
VORWĂRTS BERLIN va susține 
la București, pe stadionul 23 Au
gust, două 
formațiilor 
București.

In primul joc, la 
loroasa formație germană va în- 
tilni echipa C.C.A., campioană a 
R.P. Romîne, urmînd ca la 13 au
gust să joace în compania echipei 
DINAMO.

Echipa 
una din 
mâții de 
și după 
samentul 
berlineză

VORWĂRTS Berlin este 
cele mai apreciate for- 
fotbal din R.D. Germană 
13 etape conduce în cla- 

campion'tului. Echipa 
are un bogat palmares

Australia. Echipa F.C. Austria — * 
care se află tot în Australia — a f 
învins cu 8-2 selecționata orașului % 
Wellington. J
• Federația cehoslovacă de fotbal f

a luat recent o serie de hotărîri j 
în vederea participării echipelor ce- f 
hoslovace la diferitele întreceri in- \ 
ternaționale. S-a decis ca echipa re- f 
prezentativă de juniori a R. Ceho- s 
slovace să ia parte la campionatele j 
eur-opene de fotbal pentru juniori, / 
care urmează să aibă loc în Italia. \ 
De asemenea s-a stabilit ca echipa / 
Dinamo Praga să în t îlnească pe te- l 
renul propriu formația engleză Wol- J 
werhampton Wanderers, iar echipa C 
de juniori a R. Cehoslovace să C 
joace la 26 octombrie la Praga cu > 
selecționata de juniori a R. D. Ger- v 
mane. /
• In continuarea turneului pe fi

care-1 întreprinde în R. Cehoslova- J 
că echipa egipteană de fotbal Za- r 
maîek Cairo a susținut la 25 iulie 1 
o întîlnire la Gotwaldov în compa- 2 
nia selecționatei regiunii Gotwal- C 
dov. Meciul s-a încheiat cu un re- / 
zultat de egalitate: 2-2, după ce la | 
pauză fotbaliștii cehoslovaci condu- % 
ceau cu 1-0. r
• in primele zile rle lunii au- 

gust echipa sovietică de fotbal Di- : 
namo Kiev urmează să plece în f 
Islanda, unde va susține mai multe S 
întîlniri prietenești.

SCURTf
• BRUXELLES (serviciul nostru

de radio). In cadrul unui concurs 
internațional de atletism desfășurat 
ieri în capitala Belgiei s-au înre
gistrat cîteva performanțe valoroa
se. Dintre acestea remarcăm r< «ui
tatul obținut de alergătorul francez 
Dohen (14,3 la 110 m. g., record 
egalat al Franței) și noul rtcord 
francez obținut * ——— - • —*
salt : 15,62 m.
de 14,92 m.).
• In cadrul ___ _______

dial studențesc de șah care se des
fășoară La Rejkyawick,- la 26 iulie 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate: U.R.S.S. — S.U.A: 2*/2-lIA (1). 
Bulgaria — Finlanda 4-0, r.p.r. — 
R.D.G. 21/2-l'/2, Ungaria — Ecuador 
2-0 (2), Danemarca — Austria 2-2.
• In cadrul cupei Davis, Brazi

lia a întrecut Israel cu 3-0. Ast
fel echipa Braziliei s-a calificat în 
finala, zonei americane unde va în- 
tilni reprezentativa S.U.A.
• La Hllversum în cadrul unul 

concurs de natație, înotătoarea o- 
landeză J. Koster, în vîrstă de 18 
ani, a obținut un nou record mon
dial la 1.500 m. : 20:03,1. Vechiul re
cord i-a aparținut cu 20:22,8.
• La Stockholm. înotătorul ame

rican Henricks a înotat într.un ba
zin de 
în 55.0.
• La 

conc urs 
alergat 
gWa> a 
Gilbert 
garduri 
runcat ciocanul 
ter (S.U.A.) a 
53,99 m.

Cunoscuții 
masă Oglmura 
care întreprind __ ______ ___ ______
Zeelandă au fost învinși de doi ju
cători „anonimi** neo-zeelandezî. 
Ogdmura a pierdut cu 2-1 la Jack- 
son, iar Tanaka cu 2-0 la TomMn- 
son.

de Btttstta la triplu 
(vechiul record era

campionatului mon-

25 m.. distanța de ISO m.

Manchester, în cadrul unui 
atletic, Kalik (Pakistan) a 

100 y. în 9,8, Hevson (An- 
obținut 2:21,5 pe 10M m., 
(S.U.A.) a alergat 120 y. 
în 14,1, Hali (S.U.A.) a a- 

la 64,39 m. iar Oer. 
aruncat discul la

jucători de tends de 
și Tanaka (Japonia) 
un turneu în Noua
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