
Pe stadioanele Moscovei și in ... culisele lor
TF7'

Cîte evenimente 
nu Se petrec in a- 
ceste zile pe sta
dioanele 'Moscovei, 
ta pasionantele în
treceri din cadru! 
Jocurilor Sportive! 
Dar parcă numai 
pe stadioane... 
Pretutindeni unde 
sportivii se întâl
nesc, se odihnesc, 
se plimbă, cre

ionul reporterului găsește nenu
mărate prilejuri de a intra în ac
țiune. Rezultatul? Carnetele pli
ne de însemnări. Să le răsfoim 
puțin împreună.
DOi PRIETENI, DOI ADVERSARI, 
DOI MARI SPORTIVI, SPEC

TATORI AI JOCURILOR
E greu de ghicit despre cine e 

vorba, nu? Marii sportivi aflați 
acum aici la Moscova sînt anga
jați doar în focul luptei, postura 
de spectatori pare atît de nepo
trivită pentru ei. Și totuși, n-am 
comis nici o inexactitate fiindcă 
este vorba de Vladimir Kuț și 
Gordon Pir ie. Ei, ce părere aveți?

„Țara sovietică 
este minunată" — 
iată părerea 
a doi soortivi 
din CEYLON

Scena aceasta am văzut-o repe- 
Undu-se de sute de ori In aceste 
zile... Doi sau trei participanți la 
Festival se opresc să admire pri
veliștea marii capitale sau să ia 
o fotografie. Imediat li se alătură 
alți trecători, făctnd roată in ju
rul lor. Sint micuți pionieri, ti
neri muncitori sau studenți, oa
meni in virstă care cu toții caută 
să profite de primul prilej pentru 
a stringe mina unui oaspete sau 
pentru a-i întinde carnetul cu au
tografe unde cel solicitat iși a- 
daugă semnătura in urma multor 
altora.

Pe oaspeți îl recunoști ușor 
după costumele uniforme ale de
legațiilor, după numărul de in
signe de pe reverul hainei, sau 
— cel mai simplu — după cu
loarea pielei cînd aceștia sint din 
țările sudice

Și, firește, aceștia din urmă 
sint cei mai solicitați și pentru 
ei o plimbare prin Moscova, dacă 
nu e făcută cu automobilul, riscă 
să se transforme intr-o... ședere 
pe loc

De pildă ieri în fața porții prin
cipale a stadionului Lujniki, ani 
urmărit amuzat cum doi tineri 
negri, după ce trecuseră de toate 
controalele, au fost pur și simplu 
sechestrați de o mulțime de spec
tatori moscoviți care i-au ținut 
„prizonieri" minute în șir. M-am 
amestecat și eu printre vînătorii 
de autografe ca să mă apropii de

[Continuare în pag. 2—3)

Subtitlul nostru se potrivește de 
m'nune acestor doi atleți care în 
ultimii ani au purtat acea splen
didă luptă pentru recorduri și su
premație în alergările de fond. 
Pirie a sosit la Moscova în noap
tea de marți spre miercuri. Prie
tenul său Kuț l-a așteptat la ae
roport și printre primele lucruri 
pe care i le-a povestit au fost im
presiile de la neuitatele întreceri 
din prima zi a concursului de atle
tism, lupta palpitantă dintre Ste
panov și Kașkarov, pasionantul 
duel Bolotnikov-Lawrence.

Cei doi atleți nu vor lua parte 
la competiții. Motivele nepartict- 
pării lor sînt însă diferite. Kuț 
nu s-a restabilit încă după boala 
de stomac (un început de ulcer) de 
care a suferit. Lui Pirie Federa
ția britanică de atletism i-a inter
zis să ia startul. Dar adversarii 
colaborării sportive internaționale 
nu l-au putut împiedica să plece 
la Moscova pentru a lua parte, fie 
și din tribune, la marile Jocuri 
Sportive.

CĂLĂTORIE DE... NUNTA
In sala de sporturi „Energia” 

poate fi văzută o pereche foarte 
drăguță și... tandră, pe care doar 
momentele de întrecere în fața 
mesii de tenis o mai despart. Doi 
tineri îndrăgostiți? N-ați greșit. 
Sînt Shirley și Brally Merett, din 
orașul englez Gloucester. Ei s-au 
căsătorit puțin înainte de plecare, 
iar acum sînt în „luna de miere”. 
Drumul la Moscova este chiar că
lătoria lor de nuntă. Organizatorii 
au aflat aceste amănunte Și 
s-au gîndit să facă tinerei pe
rechi o surpriză. In prima seară
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ÎWiesenmayer a realizat 
iun non record pe 400 m.

In finala cursei de 400 m. 
desfășurată ieri, Ion Wiesen- 
mayer a obținut un frumos suc
ces cucerind medalia de argint 
și stabilind un valoros 47,7 sec. 

\ Fotografia îl înfățișează riști-* J gînd seria sa din această probă. 
\ (Telefoto AGERPRE5) ' 

cei doi ping-pongiști englezi au 
găsit în camera lor un imens tort 
de ciocolată pe care era scris: „Vă 
dorim viață lungă și fericită”-..
SCĂPAT DE ..OBSESIA" CIU- 
KARIN, TAGASI ONO SPERA 

SA CIȘTIGE
Tagasj Ono, primul gimnast al 

Japoniei, a venit Ia Moscova cu 
speranța să ocupe locul doi. El 
păstra convingerea de nestrămu
tat că Victor Ciukarin, multiplul 
campion olimpic și mondial, nu 
poate fj învins. Vă închipuiți cît 
de ușurat a răsuflat el aflînd, 
chiar în clipa sosirii sale la Mos
cova, că de data aceasta Ciuka
rin nu-i va mai fi adversar, în- 
trucît s-a dedicat întru totul pro
fesiei de antrenor-

— Acum, se va putea „respira” 
în gimnastică, mărturisea Ono. 
Totuși, la retragerea lui Ciukarin 
de la planșa și aparatele de con
curs mă simt dator să aduc mul
țumirile mele acestui excepțional 
sportiv. La Helsinki m-am clasat 
al 12-lea. Dar acolo l-am văzut pe 
Ciukarin și învățînd de Ia el ara 
reușit ca la Melbourne să mă cla
sez pe locul doi, lipsindu-mi nu
mai 5 sutimi pentru a fi campion 
olimpic absolut. Titlul de onoare 
a revenit însă din nou, și pe me
rit, lui Viktor Ciukarin.

Asaltat în continuare de zia
riști, Ono a arătat că speră să 
cîștige, dar în nici un caz nu se 
poate considera dinainte cîștigă- 
tor. „Lipsește Ciukarin, au rămas 
însă străluciți! săi elevi: Șahlin, 
Muratov, Titov, Azarian, cu care 
lupta pentru întîietate va fi fru
moasă, dar grea” a declarat valo
rosul gimnast japonez.

Instantanee 
în zile de Festival

CLUBUL INTERNAȚIONAL 
AL STUDENȚILOR..

...s-a deschis marți în cadrul 
unei frumoase festivități. Seara, în 
Palatul Științelor, feeric luminat, 
tinerii dansau cu voioșie, cînd vo
cea crainicului a răsunat invitîn- 
du-i în sala cea mare. Orchestra 
clubului a intonat primele măsuri 
ale cîntecului compus special de 
studentul moscovit Lebedinski, iar 
un grup de tineri a intrat purtînd 
drapelele tuturor țărilor partici
pante la Festival. Programul clu
bului internațional studențesc este 
pe cît de bogat pe atît de intere
sant. El prevede 20 de seminarii 
și întîlniri pe specialități, 5 con
certe internaționale, 4 discuții 
prietenești, 15 seri de cinema, seri de 
dans și umor. Dintre temele puse 
în discuție cităm: „Universitatea și 
societatea". Rolul studențimii în 
lupta contra colonialismului", etc. 
Programul se va încheia printr-un 
mare carnaval studențesc.

AU ÎNCEPUT INTILNIRILE 
PE PROFESII

...o interesantă formă de discu
ție prietenească între tinerii parti
cipant! la Festival. Marți s-au 
întîlnit în rodnice consfătuiri ti
neri lucrători agricoli, mineri, ti
pografi și pielari-curelari.

UN EVENIMENT MĂREȚ, 
REMARCABII

Așa a caracterizat Festivalul 
cunoscuta actriță de cinema Lolita 
Torres, din Argentina. Ea a decla
rat : „Cred că e foarte greu de
imaginat ceva mai 
acest Festival. Cînd 
intilnesc mulțumită 
culturale și artistice, 

minunat ca 
popoarele se 
schimburi lor 

sînt convinsă
că ele se pot Înțelege, îndepărtind
astfel spectrul războiului. Festivalul 
este un eveniment măreț, remarca
bil. Mi se pare cu totul natural ca 
tineretul zilelor noastre să aspire
la pacea lumii, la eliminarea răz
boiului distrugător. Dacă tot tine
retul e perseverent în acest nobil 

scop, el va ajuta ca generațiile, 
viitoare să trăiască în pace și îe-- 
rictre”.

2.000 DE ARTIȘTI PLASTICI 
IȘI EXPUN OPERELE

t

Marți a avut loc deschiderea f 
mairii expoziții internaționale de» 
artă plastică și aplicată, care în-* 
mănunchează 3.700 lucrări de pictu-d 
ră, sculptură, grafică și artă apli-ț 
cată, reprezentîind opere ale unui! 
număr de peste 2.000 de artiștii 
plastici din 45 de țări Am avut! 
bucuria de a constata succesul de» 
care se bucură cele 168 lucrări? 
expuse de artiștii plastici romîni.

IN JURUL ACELEIAȘI MESE

Chiar în prima zi a Festivalului^, 
tinerii constructori, arhitecți și in-I 
gineri de la Institutul Mosproiectri 
au invitat la o reuniune priete-J 
nească pe tinerii americani pqirti-^ 
cipamiți la Festival. Reuniunea,, 
deosebit de reușită, va rătnîne» 
multă vreme în amintirea tinerilor 
sovietici și americani.

Medaliile cucerite ' 
ieri la Moscova 
de sportivii noștri
Medalia de aur: IOLANDA 

BALAȘ — săritura în înălțime 
— 1,66 m.

Medalia de argint: ION 
WIESENMAYER — 400 m. 
plat — 47,7 sec. (nou record 
al R.P.R., vechiul record lo« 
Moina 47,8 sec.).

Medalia de bronz: Echipat 
masculină de floretă compusă 
din: IOSIF ZILAHY. SORIN 
POENARU, TĂNASE MURE-- 
ȘAN. ATILA CȘJPLER Șl 
CORNEL PELMUȘ.



E
Unele articole 

apărute în presă.’ 
Invitație la mai' 
multă seriozitate

f__ r_l o constatare îmbucurătoare: crește
y. aștern 'semnătura în josul unui material de 

presă care se ocupă de sport. Ca mai vechi combatant pe acest front

bun începutSă facem de la ' 
numărul acelora care-și
piLOU vuiv V» —KJ'** — — - ------------- -------------- ------------- - - - • ' |

îmi fac o datorie colegiala saiutînd prezența alături de noi — bresiașiij 
gazetăriei sportive — a scriitorilor: Dan Deșlju, Haralamb Zincă, Al. 
Mirodan. De asemenea au apărut în ultima vreme nume noi de cro-l 
nicari sportivi ca: E. Obrea, R. Luchian, M. Zonis, I. Bere, E. Pitu- 
lescu (Scînteia Tineretului), Al. Nedelcu (Munca) și alții. Și acest fapt’ 
exprimă un mare adevăr definit, de altfel, cu multă vioiciune de AL| 
Mirodan în „Contemporanul" nr, 27 (561) și anume că sportul în 
ansamblul său reprezintă o caracteristică esențială a zilelor noastre ca( 
și... energia atomică.

Unele materiale dintre cele apărute recent au fost, pe bunaj 
dreptate, mult apreciate de cititori. Ne referim la schițele semnate ^e. 
Dan Deșiiu și Haralamb Zincă precum și Ia articolele din săptămînalull 
„Contemporanul" semnate, la rubrica „Sport" de Al. Mirodan. Primul 
articol semnat de acesta din urmă ne-a plăcut atît îneît am cerut auto-l 
rului dreptul de a-l reproduce și în coloanele „Sportului popular".

Se întîmplă însă că în numeroase articole semnate de noile I 
condeie („noi" în materie sportivă, să zicem) se strecoară o serie dej 
expresii, formulări și date greșite care sînt supărătoare, creează con
fuzii și nu servesc, după părerea mea, nici autorului, nici gazetei și... 
firește nici sportului, ca atare.

Fără a dori să intrăm în polemică cu autorii în cauză, socotim 
ca o datorie profesională să lămurim acele afirmații care ni se par 
mai criticabile, exprimîndu-ne, totodată, speranța că colegii noștri vor 
primi cum se cuvine critica noastră tovărășească.

Și acum să vorbim... la concret. In „Contemporanul" nr. 30 (564) 
din 26 iulie a.c., Al. Mirodan, semnează articolul „Și noi". In general 
acest articol, ca și celelalte două care l-au precedat, are o mare cali- 
tate : conține o serie de idei noi și interesante, scrise într-un stil vioi 
și atrăgător. El conține însă și inexactități, dintre care una ni se 
pare supărătoare. Ne referim la cele afirmate de Al. Mirodan privind 
tenisul de masă. Chiar de la începutul pasajului autorul afirmă că 
„tenisul de masă aparținea de drept, țărilor evoluate, cerînd finețe. Ne 
uitam de jos la Barna, Bergman, Leach". Or, lucrurile nu stau chiar 
așa. Al. Mirodan a uitat, sau pasă-mi-te nu știe, că nici Barna, nici 
Bergman nu sînt englezi, deși ambii sînt naturalizați cetățeni englezi. 
Barna — fenomenalul Barna — a fost ani la rînd campion ai lumii 
ca reprezentant al Ungariei și Bergman a fost mai întîi reprezentant al 
Austriei, țară pe care a părăsit-o de teama terorii naziste. In conti
nuare citim: „Pe urmă, ca la polul inaccesibilității înspre Rosalinde 
Rowe. Cambridge... Ceai... gazon. Te pui tu cu Anglia? Da, te pui! 
O fată, Angelica Rozeanu, s-a pus cu Anglia și. enervată, într-o zi a 
smuls titlul mondial, aducîndu-1 și păstrîndu-1 vreo șase ani de zile, 
aici, lîngă Chitila, cea mai bună din lume 1“

Aici, greșeala e și mai gravă. Orice iubitor de sport știe că: 
primo — Angelica Rozeanu a fost din totdeauna mai bună ca Rosa
linde Rowe, pe care a învins-o în toate partidele ; secundo: — Ange
lica Rozeanu împreună cu Sari Szasz și Luci Slăvescu au cucerit mult 
rîvnitul titlu în anul 1950. în finală jucînd cu echipa R. P. Ungare, 
echipa S.U.A., campioana din 1949, neprezentindu-se. Și am mai putea 
conj'nua înșirarea, dar nu mai e necesar. Și dacă este așa. ce mai 
Famine valabil din întregul pasaj? Să mă ierte prietenul Mirodan. dar 
se pare că numai ...Cambridge...Ceai...gazon. Și e păcat. Păcat de 
articolul din care se desprinde un înălțător sentiment de patriotism, de 
restul ideilor atît de frumos exprimate, de rubrica nouă a „Contem
poranului".

Nu era, oare, mai bine ca AL Mirodan să se fi documentat, cît 
cît. înainte de a pune mîna pe condei ?

Să trecem acum la alt autor. De data aceasta este vorba de un 
cronicar. Tinăr, (nu știu dacă și în ani dar sigur tînăr în meserie) ș 
dar aceasta nu-i în niciun caz o scuză. Tov, M. Zonis a fost trimisul 
special al „Scînteii Tineretului" la Sofia, la campionatul european de 
baschet masculin. Intr-una din cronici afirmă textual : „după un start 
modest: 0—2, băieții noștri preiau conducerea..." (vezi Scînteia Tinere
tului nr. 2529 din 25 iunie). Or, cine nu știe că Ia baschet 0—1 sau 
0—2 este nu „modest" ci ceva normal, foarte normal și că, în fond, nu 
reprezintă nimic. Doar nu e fotbal, unde 0—2 poate fi decisiv. Că nici 
zece puncte (5 coșuri) nu prea contează la baschet au dovedit-o ade
seori. din păcate, reprezentanții noștri care deși au condus la o astfel 
de diferență la pauză, au pierdut pînă la urmă.

Același ziar, într-un articol nesemnat, apărut în nr. 2557 din 27 
iulie și intitulat: „In preajma Jocurilor Sportive Internaționale de la 
Moscova" redă o declarație a dublului nostru campion olimpic Leon 
Rotman după care adaugă: „Este interesant de reținut părerea expri
mată de Rotman eg recordurile olimpice pe care le-a stabilit la Mel
bourne pot fi acum cu mult îmbunătățite". Greșea'a este pe cît de vizi
bilă, pe atît de supărătoare. Se știe că la canoe și în general la cano
taj nu se stabilesc recorduri. Aceasta din mai multe cauze între care 
amintim doar : adîncimea apei, puterea vîntuiui, înălțimea valurilor etc. 
care toate pot fi diferite. Or, se pare că ce știe orce amator de sport 
nu prea știe anonimul autor al articolului din „Scînteia Tineretului". 
Să nu mai insistăm asupra unui mic amănunt ca expresia „mai supe
rioare" folosită două rînduri mai jos de citatul reprodus de noi.

S-ar putea da și alte exemple la fel de edificatoare, dar problema 
ni se pare lămurită. O datorie elementară față de cititori, față de 
meserie, te obligă să te documentezi temeinic înainte de a scrie. Dacă 
nu faci așa. greșești față de cititori, față de ziarul Ia care scrii, față 
de tine însuți și riști să nu fi luat în serios.

Să nu ni se răspundă că am greșit și noi — subsemnatul sau 
tovarășii din colectivul nostru redacțional. O știm și am căutat mereu 
să învățăm din greșeli. Ale noastre și ale altora. Sperăm că și cei 
amintiți mai sus vor proceda la fel.

de

ȚICU SIM1ON

Marii maeștri sovietici au susținut 
mai multe simultane de șah 

în fața participanților la Festival
ț MOSCOVA 31 (Agerpres}. —

La Clubul internațional al stu
denților de la Moscova au avut 
loc în ziua de 30 iulie patru si
multane de șah. Campionul mon
dial Vasili Smîslov, fostul campion 
al lumii Mihail Botvinik, marii 
maeștri David Bronștein și Ti
gran Petrosian au jucat cu stu- 
denți din Suedia, Danemarca, Bul
garia, Islanda, Ungaria, U.R.S.S., 
Norvegia, S.U.A., Finlanda, Viet
nam, Belgia, Argentina, Anglia.

L Aspirantul Sanjeev din Buriat-

Mongolia, care 
cova, a reușit

Meciul de rugbi
România - Franța

așieptat cu mare interes
La biroul de presă al Jocurilor, 

l-am întîlnit pe cunoscutul ziarist 
francez Denis Lallane, comenta
torul de rugbi al ziarului 
L’EQUIPE, care cu cîteva luni în 
armă a urmărit pe stadionul 23 
August din București, memorabilul 
meci dintre echipele Rominiei și 
Franței.

El ne-a transmis dorința jucă
torilor redutabilei echipe a Fran
ței de a reedita în comparXi e- 

chipei noastre nivelul ridicat al 
jocului de la București și care cu 
siguranță va constitui o frumoasă 
propagandă pentru sportul cu ba
lonul oval.

Echipa Franței a sosit la .Mos
cova în cursul zilei de duminică, 
fiirid însoțită de cei-mai de seamă 
conducători ai rugbiului francez. 
Din echipă fac parte renumiții: 
Duffan, Domeneque, Dupuy, Man
ela, Van;er pe care i-am văzut 
jucînd și la București, și in plus 
o serie de alți jucători valoroși 
ca : Boulton, Selaya, Martine.
Căpitanul ecliipei este vechiul in
ternațional Jean Prat.

Țara Galilor și-a clădit forma
ția pe scheletul echipei Llanelly, 
cea mai valo*oasă echipă galeza.

WOLFGANG BEHRENDT

studiază la Mos- 
să obțină victoria 

în fața lui Bronștein. 
finlandezi Karttunen 
au terminat remiză cu 
fel ca și argentinianul 
fața lui Petrosian. Studentul ame
rican Klein a ' 
Bronștein, dar 
cu Petrosian.

In total s-au
de, dintre care 63 au fost cîștigateS 
de marii maeștri. 15 s-au terminat A 

'remiză și una a fost pierdută.

In jurul ringu’ui
♦ Ilie Dragnea a pierdut

Inovații interesante in
a antreno!

I0NESCUDUMITRU

jucători de lacompletată cu 
Swansea.

Echipa noastră, după ce cîțiva 
dintre componenții ei au suferit 
de gripă, se află acum în plenitu
dinea forțelor sale. Antrenorul 
echipei s-a fixat asupra for
mației de bază pe care o vom u- 
tiliza tn acest turneu. lat o: Buda 
(fundaș); Dobre și Ghluzelea (a- 
ripij; Penciu și Ilie (centri); Chi- 
riac și D. Ionescu (compartimen
tul deschiderii); Moraru, Palo- 
șanu, Florescu (linia a IlI-a); Ma 
rinache și Blăgeseu (linia a 11-a), 
Teofilovici, Iordăchescu, Co‘er 
(linia I-a). Rezerve sînt: Socules- 
cu ca taloneur, Doruțiu pentru li
nia a Il-a și Pircălăbescu pentru 
linia I a sau a IlI-a.

Nu este niciodată plăcut pentru 
un gazetar sportiv aflat peste ho
tare să-și înceapă comentariul a- 
mințind o înfrîngere. Din fericire, 
comunicîndu-vă că Ilie Dragnea 
a pierdut la puncte, după un meci 
foarte strlns, in fața sovieticului 
Radoniah, nu vă voi anunța și 
eliminarea lui din competiție, în- 
trucit, după cum probabil ați aflat, 
la turneul de box de la Moscova 
un boxer este eliminat de-abia 
după două înfrîngeri. Să sperăm 
că „bătrlnul" pugilist dincunovist 
va găsi resurse pentru a se men
ține pină la sfîrșit in întrecere.,.

Odată îndeplinită această obli
gație, cu care vă rămăsesem da
tor din ajun, din cauza închi
derii ediției, se cuvine să mă o- 
prese în mod deosebit asupra u< 
nui lucru care merită din plin o 
atenție specială: sala unde se 
desfășoară întrecerile pugilistice. 
A descrie o sală modernă și bine 
utilată a devenit o temă banală. 
Dar Palatul Sporturilor de la 
Lujniki reprezintă ceva cu totul 
deosebit. Intr-adevăr, această a- 
renă acoperită este de-a dreptul 
impresionantă, prin eleganța cons
trucției, prin confortul asigurat 
spectatorilor și prin instalațiile 
tehnice excelente. De jur împre
jurul sălii se află holuri spațioase, 
în care sint instalate garderobe și 
bufete (unde se vlnd în aceste 
Zile mii de sticle cu băuturi ră
coritoare). Capacitatea sălii este... 
variabilă: cele 13.000 de locuri pot 
■deveni cu ușurință 17.000, prin 
adăogarea unor scaune pe plan- 
șeul de la parter.

O curiozitate, care a suscitat
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Oaspeții de onoare

cu
N-aș fi avut poate ocazia să 

stau de vorbă cu cel mai bun 
automobilist italian, dacă nu mi 
s-ar fi spus că bărbatul înalt, că
runt și distins din fața mea este 
faimosul cîntăreț Tito Schipa. Fără

interpretul principal 
ca și din multe alte 

era un

Patru declarații... patru gînduri
WOLFGANG BEHRENDT

Un traumatism m-a împiedicat 
să particip la ultimele campio
nate eurooene. De aceea a IH-a e- 
diție a Jocurilor Sportive de la 
Moscova -va fi pentru mine prima 
competiție mai importantă după 
Jocurile Olimpice de la Melbourne 
unde am obținut medalia de aur. 
Mă aflu

(R. D. GERMANA—BOX) 

într-un rezultat corespunzător. 
Primul meu contact cu Moscova 
și cu prietenoșii ei locuitori m-a 
îneîntat pur și simplu. Delegația 
sportivă a Republicii Democrate 
Germane va face tot posibilul pen
tru a lăsa o cit mai bună impre
sie.in formă bună și sper

SANDOR IHAROS (UNGARIA—ATLETISM)

de 5.000 metri va oferi 
cele mai frumoase spec-

Proba 
unul din 
tacole ale întrecerilor atletice din 
cadrul Jocurilor. Victoria nu va 
fi deloc ușoară Eu voi concura, 
dar nu cred că voi cîștiga, deși 
foarte mulți îmi prezic acest lucru. 
Forma mea lasă încă mult de

1ANUSZ SIDLO

Viu pentru a patra oară la Mos
cova și de fiecare dată am găsit 
acest oraș tot mai frumos. hm 
este deosebit de plăcut să particip 
la a IlI-a ediție a Jocurilor pentru 
că am ocazia să întîlneșc aici pe 
vechii mei 
Kuznețov și 
Actualmente

prieteni Țibulenko, 
mulți alți sportivi, 

mă aflu în formă
MANOEL SANTOS

Studenții 
și Pekala

Smislov, la / Jocurile Sportive Prietenști de 
Susman în j la Moscova sînt o competiție mi

nunată mai întîi pentru că reu- 
pierdut part'da la 5 nesc t’ner’ din toate continentele, 
a terminat remiză ( Ar f>bine dacă aceste jocuri 

I s-ar desfășură in mod regulat in 
C capitale diferite și bineînțeles și 

juca-t 79 de parti- ja noj jn Australia. In ceea ce 
mă- privește eu nu sper la locul 
de onoare. Vreau numai să-mi îm-

dorit și numai voința de a învin
ge nu este îndeajuns, mai ales 
că am adversari atît de reduta
bili. Cit despre ceilalți atleți ma
ghiari, după părerea mea Rozsa- 
volgy (1.500 m), Szabo (5.000 m), 
și Klics (la aruncarea discului) au 
șanse de a ocupa un loc bun.
(POLONIA—ATLETISM)

bună. In cursul acestui sezon am 
reușit să arunc sulița peste 80 de 
metri. Totuși, recordul mondial al 
lui Daniel sen este încă foarte de
parte, și pentru a-l putea bate îmi 
trebuie „o zi bună", pe care sver 
s-o prind, poate chiar într-o com
petiție așa de importantă cum sînt 
Jocurile de la Moscova.
(AUSTRALIA—HALTERE)

bogățesc experiența care constituie 
garanția succeselor viitoare. In 
plus, am descoperit în Moscova un 
oraș îneîntător, cu edificii mărețe, 
cu monumente impresionante, cu 
minunate instalații sportive. Vă 
mărturisesc că nu de multe ori am 
trăit zile atît de frumoase ca 
cele de aici.

îndoială că 
din „Vivere" 
filme muzicale italiene, 
personaj demn de intervievat, mai 
ales că Schipa se altă la Moscova 
ca președiinte al juriului concursu
lui de canto al Festivalului. Ia- 
tă-mă deci alături de omul cărunt,, 
întrebîndu-1:

— „Signor Tito Schrpa?"
— „O, nuu! Deși italian 

nici o afinitate cu muzica, 
sportiv".

— „In ce disciplină?"
— „Automobilism. Mă numesc 

Pierro Tar uf fi".
Iată dar, cum o confuzie pe 

care n-aveam s-o regret m-a pus 
față în față cu unul din cei mai 
vestiți piloți contemporani ai spor
turilor cu motor. Tarutfi are la ac
tiv victorii în curse ca Raileul 
pan-american și Turul Sardiniei. 
Chiar anul acesta a obținut pri
mul loc în faimoasa „Miile Mi- 
glia", o veritabilă piatră de în
cercare a măiestriei și rezistenței 
conducătorilor.

Renumitul pilot italian practică 
motociclismul și automobilismul 
de aproape un sfert de veac. In 
1938 pe o motocicletă Gillerra, de 
500 cmc. a stabilit recordul mon
dial de viteză,

n-am
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Gheller și Szabo conduc
în turneul de șah din R. P. Polonă

Palatul Sporturilor
0 O sală fără precedent

CICLIȘTI

£ Semnificativa declarație 
atale Rea

PROBELE DE FOND PENTRU 
SE ANUNȚĂ DIRZ DISPUTATE

VARȘOVIA 31 (Agerpres). —
Turneul internațional de șah de 

i'la Szczawno Zdroj a continuat 
(la 30 iulie cu desfășurarea parti- 
/delor din runda a Iil-a. Reprezen- 
(tantul țării noastre, Victor Ciocîl- 
/tea, a întîlnit pe cunoscutul șahist 
1 polonez Dziedzie'owski. După 5

ore de joc partida s-a întrerupt 
intr-o poziție aproximativ egală.

După trei runde în clasament 
conduc marii maeștri Gheller și 
Szabo cu cîte 3 puncte fiecare, 
urmați de Ciocîltea cu două puncte 
și o partidă întreruptă.

aceea 
de la 

fitul re- 
rin su- 
sovietici 
tie pre
fă. Des- 
t există 
\adranul 
re ceas 
țndicînd 
nete nu 
tri care 
pe mă- 
vidă. In 
minute. 
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le-acum

U

familiar tuturor pugiliștilor 
zenți la Moscova.

Publicul moscovit se deosebește 
în mare măsură de publicul altor 
orașe mari, unde am asistat la 
reuniuni pugilistice. Nu se aud 
fluierături, manifestări zgomotoa
se, nici măcar tncurajări. La fa
zele frumoase, se aplaudă susținut 
,1a scenă deschisă", creindu-ți im
presia că te afli tn fotoliul unui 
teatru și nu în jurul unui ring pe 
care se înfruntă virtuoșii pumnu
lui. Boxerul iugoslav Miodrag Mi- 
trovic, cu care am avut ocazia să 
stau de vorbă, mi-a mărturisit că 
obiectivitatea și cunoștințele „în 
materie" ale publicului moscovit 
l-au uimit. In decursul celor două 
reuniuni de marți (și în prima 
zi au fost programate două reu
niuni. din cauza marelui număr 
de pugiliști), favoriții publicului 
au fost campionul olimpic Wolf
gang Behrendt, vechiul internațio
nal sovietic Aleksandr Zasuhin și 
spre marea noastră bucurie — 
„cocoșul" romin Nicolae Mîn- 
dreanu.

Și acum, pentru a încheia, aș 
vrea să vă împărtășesc părerea 
cunoscutului antrenor italian Na
tale Rea despre boxul rominesc. 
„Nu vreau să vă flatez, mi-a spus 
el, dar după Melbourne și Praga 
mi-am întărit convingerea că Ro- 
mînia este una dintre țările cele 
mai puternice în boxul amator 
mondial. Cred că un mare merit 
îi revine antrenorului Ion Popa 
pe care — văzîndu-l cum lucrează 
la antrenament — îl consider unul 
dintre cei mai pricepuți și mai 
conștiincioși antrenori pe care i-am 
cunoscut".

pre-

Pe străzile deosebit de animate ale 
Moscovei, printre numeroșii parti
cipant Ia cel de al Vl-lea Festival 
pot fi văzuți zilnic, strecurîndu-se 
în plină viteză, cicliști din diferite 
țări.

CO.XST. DUMITRESCU

ton masiv din care fac parte Schur 
și Braune (R.D. Germană), Hris- 
tov și Kolev (R.P. Bulgaria), Ka
pitanov și Nemitov (U.R-S.S), Guy 
De Jouckheere (Belgia) și mulți 
alți alergători cu experiența între
cerilor internaționale, o anticipare 
asupra șanselor în cursa cu pleca
rea în bloc (oricît de judicioase 
ar fi calculele) este greu de făcut.

In ceea ce privește proba pe e- 
chipe, cu plecări separate (în care 
Ia Festivalul de la Varșovia am 
ocupat locul IIJ antrenorul N. Voi- 
cu ne-a informat că, la unul din 
antrenamente, băieții noștri au 
realizat pe întreaga distanță a 
cursei o medie orară de 41 km. O 
cifră foarte bună, dat fiind tra
seul care cuprinde diferențe de ni
vel, precum și numeroase serpen
tine, unele 
dificile.

— Și în 
nostic este 
declarat C.
multe echipe sînt foarte bine pre
gătite. Țin însă să adaug că va ti o 
cursă extrem de dură, 
ferențele între primele 
fi cred de cîteva zeci 
sau chiar mai puțin,
multiplul nostru campion.

Proba pe echipe se aleargă în 
ziua de 3 august, iar cea cu ple
carea în bloc la 5 august.

dintre ele destul de

această probă un pro- 
greu de dat — ne a 

Dumitrescu — intrucit

•r

ui italian Pierro Taruffi

Cu toții se Îndreaptă spre Kurkl- 
no, localitate situată în împrejuri
mile Moscovei, unde se află circui
tul pe care se vor desfășura cele 
două probe de fond: 99,200 km pe 
echipe contra - cronometru și 
198,400 km., individual, cu plecarea 
in bloc.

Pe acest circuit au avut Ioc în 
ultimele zile antrenamente intense. 
Deunăzi, cicliștii romîni au făcut 
un sever antrenament în cbmpania 
sportivilor din R. D. Germană, R. 
P- Bulgaria și R. P. Polonă. A lost 
o repetiție generală „tare”, de-a 
lungul căreia nici un moment nu 
am avut impresia că 
antrenament ci la 
competiție.

După cîteva zeci
antrenamentul a fost — din pă
cate — întrerupt din pricina unei 
ploi torențiale care a făcut Impo
sibil pedalajul.

Din discuțiile care au urmat 
cestui antrenament întrerupt, a 
ieșit clar că întrecerile de fond 
anunță deosebit de disputate,
un pronostic apare cu totul ris
cant. Și, într adevăr, într-un ptu-

în care di- 
clasate va 

de secunde 
a încheiat

asistăm Ia un 
o veritabilă

de kilometri,

Ion Constantinescu (C.C.A.) învingător in prima etapă 
a circuitului ciclist al regiunii Ploești
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In acest 
și-au făcut 
denți din institutele de învățămînt 
superior. Am înțeles că admirabi
lele lor demonstrații interesau 
foarte mult pe Pierro Taruffi. 
Nu-mi rămînea decît să mulțu

mesc distinsului meu interlocutor 
pentru amabilitatea cu care mi-a 
răspuns la toate întrebările.

a- 
re-
se

iar

(Urmare din pag. l-a)

cel doi tineri. Am: nd oi purtau pe 
piept un ecuson rotund pe care 
am descifrat inscripția „Colombo 
football league".

Și iată-mă, întâmplător, pus in 
fața a doi fotbaliști din echipa 
Ceylonului cu care reprezentativa 
R. P. Romtne urmează să joace 
la 2 august in turneul de fotbal 
al Jocurilor.

De fapt, numai unul era jucă
tor în echipă (W. Sirrsena), fun
daș dreapta. Celălalt (W. Dalu
watte), este secretarul federației 
de fotbal din Ceylon. Amindoi au 
fost foarte bucuroși aflînd că sînt 
romin și rni-au pus pe loc zeci 
de întrebări referitoare la viitorii 
lor adversari de pe terenul de 
spori.

— Sîntem atît de fericiți că 
vom juca cu echipa României, cîș- 
tigătoarea ultimelor Jocuri — 
spunea Daluwatte. Noi avem o 
echipă tînără, o selecționată stu- 

avem 
Am 

ca să

dențească și bineînțeles nu 
pretenție la primele locuri, 
venit aci ca să învățăm, 
vedem cît mai mult".

După sport, bineînțeles, 
fia noastră a avut ca subiect prin
cipal — Moscova. Cei doi tineri 
din Ceylon Iși arătau înaintarea 
pentru tot ceea ce au văzut în 
capitala sovietică, mărețele clă
diri, largile bulevarde, stadioanele 
frumoase ca în vis..

discu-

-— Locuim Ia Universitatea Lo
monosov. Este o adevărată feri
cire să poți sta și învăța într-o 
asemenea clădire minunată. Noi, 
ca studanți, sîntem bucuroși că 
tineretul sovietic, colegii noștri, 
au la dispoziție asemenea posi
bilități de studii.

Și W. Daluwatte a continuat 
mărturisindu-mi cît de grea a 
fost ptnă'de curînd viața în Cey
lon, fostă colonie engleză, (ară 
exploatată fără milă. Influenta 
engleză, mereu în scădere, este 
totuși încă suficient de puternică 
pentru a mai face pe unii să 
creadă minciunile propagandei 
burgheze denigratoare la adresa 
Uniunii Sovietice. La plecarea 
spre Moscova, le-au fost spuse 
„verzi și uscate", „lucruri urite", 
despre sovietici, cum zicea W. 
S irr sena.

— Cît de fericiți sîntem că am 
venit totuși aici, spunea sportivul 
din Ceylon. Vedem acum cu ochii 
noștri realitatea, ne dăm seama 
că am fost mințiți și că țara so
vietică este minunată iar oamenii 
de aici doresc pacea la fel ca și 
noi.

Tînărul din Ceylon vorbea re
pede și exuberant însoțind cuvin
tele cu gesturi largi și o mimică 
foarte expresivă. Văzîndu-l cum 
vorbește îți dădeai seama că ex
primă convingeri profunde și că 
este Intr-adevăr străbătut de oeleste intr-adevăr străbătut de 
mai curat entuziasm tineresc.

Doi jucători coreeni 
ne vorbesc despre 

turneul de tenis 
de masă

In frumoasa___
loc concursul de tenis 
am întîlnit numeroase __
noscute ale ping-pong-uîui mon
dial. Berczik, Lestaf, Caffiero, 
Gantner, Leach, Ella Zeller, Eva 
Koczian și alți ași ai paletei au 
început marea lor întrecere. De 
data asta nu vă voi vorbi despre 
ei, ci despre cîțiva jucători de te
nis de masă care își fac debutul 
în arena internațională. Este vorba 
de jucătorii coreeni care cu ocazia 
Jocurilor de Ia Moscova participă 
la primul lor mare concurs inter
național.

— Da, ați remarcat just m-a în
trerupt pentru o clipă simpatica 
Pek-Ok-Hi, medic stomatolog la 
Phenian și campioana R.P.D. Co
reene. Luăm parte la primul nos
tru mare concurs. Spun mare pen
tru că avem foarte dese întifniri 
cu jucătorii din R.P. Chineză- Noi 
ne am pregătit destul de bine și 
sperăm ca în mijlocul atîtor cele
brități să învățăm lucruri cît mai 
folositoare, pe care să Ie facem cu
noscute în rîndul numeroșilor ju
cători din tara noastră.

Pek-Ok-Hi s a îndreptat spre 
una din mesele de tenis: îl ve
nise rîndul să joace. Dar în iurul 
nostru se strînseseră șj ceilalți 
sportivi coreeni, printre care, așa 
cum am aflat mai tirzîu, doi... e- 
terni fînaliști ai campionatului 
masculin, muncitorul Kim-Ton-Su 
și studentul Kim-Den-Sun. Primul 
a vorbit Kim-Ton-Su, care este tot
odată și antrenorul echipei:

— Sîntem încintați de Mos
cova. Am și vizitat în cele cîteva 
zile de cînd sîntem aici Kremlinul, 
mausoleul Lenin-Stalin universita
tea Lomonosov și, bineînțeles, me
troul — adevărat palat subteran, 

aveți? i-am între-

sală în

\ Rm. Sărat ?1 (prin telefon). As- 
t tăzi s-a dat startul în prima e- 
l diție a circuitului ciclist al regiu- 
/nii PIoești. Din Ploești au plecat 
) in etapa I-a 38 de concurenți de 
I la C.C.A., Energia București, Re- 
J colta București, Energia Ploești, 
S combinata Dinamo Progresul 
5 F.B., regiunea Galați și regiunea 
\ Ploești. Traseul etapei l-a a stră- 
/ bătut ruta Ploești-B-uzău-Rm. Să- 
\ rat (103 km.). Etapa a fost foar- 
r te agitată datorită faptului că ma- 
< joritatea cicliștilor au încercat de 

4 nenumărate ori să-și creeze avan- 
/ tajul necesar unei victorii confor- 
\ tabile. Cu toate acestea Ion Cons- 
f tantinescu (C.C.A.) nu a reușit 
1 decît ia sprint să-și adjudece vie-

tori a. El a acoperit traseul cu 2ti 
49:09. In același timp cu el atl 
sosit M. Voinea (Galați) și Ci, 
Văsîi (Ploești). N. Gri gone 
(C.C.A.) clasat pe locul IV a în
registrat timpul de 2h 
Petre Nuță (Energia) 
clasat în această etapă a fost cro
nometrat cu 2h 49:18. f 
primul loc a revenit reprezentativei 
C.C.A. cu timpul de 8h 29,03, ur
mată de regiunea Galați 8h 31:56, 
regiunea Ploești I 8h 32:17, etc.

Astăzi se aleargă etapa a Il-ăț 
pe ruta Rm. Sărat-Buzău-Brăi'la* 
Galați (176 km.).

49: 10 iaf 
al cincilea

Pe echipe

Ion Oprescu, corespondent

fotbal, NOTE, ȘTIRI
iana Cîmpina stadionul colectivu
lui sportiv Energia. Cu acest pri
lej se va desfășura un interesant 
program sportiv care cuprinde 
probe atletice demonstrative (cu 
participarea atleților și atletelor 
din lotul R.P.R.) și două jocuri 
de fotbal: C.C.A. București-Ener- 
gia Poiana Cîmpina și Antrenorii 
București-Antrenorii regiunea Plo
ești.

CUPLAJ LA 11 AUGUST 
IN BUCUREȘTI

Duminică 11 august se va des* 
fășura în București un foarte in* 
teresant cuplai fotbalistic: CC.A* 
Vorwărts Berlin și Dinamo Bucu-, 
rești-Spartak Sofia. Programul a* 
cesta va 
fotbal din 
călzire. cu 
începerea 
can categoria A.

TURNEUL SELECȚIONATEI 
ORAȘULUI ATENA

Cum se știe, echipa de fotbal 
a orașului Atena va susține in 
țara noastră, incepind de dumi
nică, trei jocuri: la Timișoara (cu 
Știința), București (cu Progresul) 
și Constanța (cu Locomotiva).

Grecii vor deplasa un lot va
loros de iucăiori, printre care nu
meroși internaționali. Șase dintre 
jucătorii anunțați forului nostru 
de specialitate au jucat la 16 iu
nie contra Romîniei la Atena; li
nia de fund Papoulidis-Linoxilakis- 
Anghelopoulos și înaintașii Der- 
maiis, Nestoridis și Panakis; alți 
trei și anume: fundașul Darakis. 
mijlocașul Theofanis și înaintașul 
Sar rrakis au jucat în echioa B a 
Greciei la 15 iunie la Bucu-

care are J rețt‘ de aceștia. în echi-
de masă, {Pe’e naționale ale Greciei au mai 
figuri cu- / jucat și portarul Aperghis, halful 

Nebidis și înaintașii Papantoniu 
și Stamatiadis. Astfel, că iubitorii 
de fotbal din Timișoara, Bucu
rești și Constanța vor vedea la 
lucru numeroși fotbaliști fruntași 
din Grecia.

Pentru turneul selecționatei Ate
nei a fost invitat arbitrul iugo
slav I. Mikulan.
INAUGURAREA STADIONULUI 

, DIN POIANA CÎMPINA
Duminică se va inaugura la Po

asigura iubitorilor de 
Capitală o bună... în* 

o săptămină înainte de 
campionatului republt-.

©tanosport

TURNEUL ECHIPEI 
LOKOMOTIV LEIPZIG

In afară de Vorwărts Berlin 
(care va susține al doilea joc nu 
la București, cum se anunțase ini
țial, ci la Cluj cu Dinamo Orașul 
Stalin la 13 august)', din R.D.G, 
ne va mai vizita o echipă: Loko
motiv Leipzig. Aceasta va evolua 
la 8 august la Arad în compania 
Flamurii roșii UTA șt la Bucu
rești la 10 august în compania 
Locomotivei Gara de Nord.

— Ce șanse 
bat.

— Răspunsul 
dat, a intervenit 
am venit să învățăm, să împrumu
tăm din tehnica și experiența ma
eștrilor care joacă aci. Printre ei 
trebuie să remarc în special pe 
jucătorii din Romînia. Am fi feri
ciți dacă debutul nostru ar coin
cide cu o comportare cît mai fru
moasă.

e foarte greu de 
Kîm-Den-Sun. Noi

14 variante cu 11 rezultate exacte 
și... nici una cu 12 rezultate! Fără 
îndoială od această „statistică” este 
destul de curioasă și la prima ana
liză S-dr părea că un singur meci 
este „vinovat” de această situație. 
Și totuși... variantele celor premiați 
pentru 11 rezultate exacte dovedesc 
contrariu. Pe... concret, situația se 
prezintă astfel: meciul I (Motor Karl 
Marx Stadt.Turbine Erfurt) a închis 
o variantă (1 în loc de 2); meciul 
II (Stahl Stalinstadt-Rotation Leip
zig) 2 variante (1 ți X ‘ 
meciul in (Motor Sud 
Fdrtscbritt Meerane) o 
în loc de 1); meciul IV 
ttsd-Motor Zwickau) o 
fn loc de 2); meciul V (Egri SC-Mis- 
colț VSC) 2 variante (ambele cu X 
în loc de 1); meciul IX (Budafoki 
EMTE.Cscpel Auto) 3 variante (două 
cu X, 2 și una cu X în loc de l)î 
Meciul XI (Gazgyar-Oroszlany USC) 
o variantă (2 în loc de X) și XII 
(Kobanyai Lombik-VSKE) 3 variante 
(două cu 1 și cna cu X în loc dc 2). 
După eum vedem, cu excepția me
ciurilor VI, VII, VIII și X, toate ce
lelalte 8 au reușit să încurce cel pu
țin o variantă, privind astfel 14 va
riante de a cbține 12 rezultate exac
te și pe unul din posesorii lor de a 
încasa un premiu de aproximativ 
154.040 lei!

Cu toate acestea „performanțele” 
nu au lipsit nici la acest concurs. 
Cea mai remarcabilă dintre ele este 
desigur cea obținută de participan
tul Costică ----- ” ” ’ 1
Rloești care pe un buletin dc 16 Iei 
(indice 4; 3; 9) a obținut două pre
mii I, patru premii II și două pre
mii III (a fost închis la o dublă: 
X,2 la meciul IX). De menționat că 
același participant a mai completat 
și 5 variante simple obținînd pe una 
din ele un premiu I (închis la me-

în loc de 2); 
Brandenburg- 
variantă (X 

(Motor Ober, 
variantă (1

Răianu din Nehoiu-

cim IX unde a avut X) și un pre- 
mill III. Fără îndoială că. p-uțini par 
ticipanți se pot mindrt cu o astfel 
de performanță care denotă nu 
mai multă pricepere ci și multă in
spirație!

După cuni vedeți, pentru a fi pre
miat este necesar în prinmî rînd să 
participi! 'Este ceea ce vă sfătuim să 
faceți neîntîrziat și dumneavoastră 
depunînduvă buletinele pentru con
cursul Pronosport nr. 31 din 4 au
gust. De remarcat că, la. concursul 
de duminică fondul de premii va fi 
majorat și cu cei peste GO.OCO lei re
portați de la concursul nr. 29. După 
cum vedeți o garanție sigură a pre
miilor mari care vor răsplăti pe cei 
mai inspirați. Un amănunt care nu 
trebuie trecut cu vederea este pari 
ticiparea la „0“ rezultate, deoarece 
la acest concurs vor fi acordate utj 
mătoarele premii speciale: o motoci
cletă de 350 cmc, o motocicletă de 
175 cmc și o motocicletă de 125 cmc. 
pentru primii trei participanți cu cele 
mai multe variante cu „4“ rezultate, 
iar prin tragere din urnă: o motoci
cletă de 125 cmc, 5 aparate de radio 
Și 2 aragazuri cu 3 ochiuri șl bute
lie.

O lată acum programul concursu
lui! Pronosport nr. 32 (etapa dan 11 
august 1957) : I.C.C.A. București —m 
Vorwărts Berlin (Pronostic la pau-i 
ză) ; n. C.C.A. București — Vor-: 
warts Berlin (Pronostic final) ; III. 
Locomotiva Constanța — Atena 
(Pronostic Ia pauză) ; IV. Loeomotf-. 
va Constanța — Atena (pronostic 
final) ; V. Ozdi VTK — Mdsoolț VSC 
(R.P.U.) ; VI. Egri SC — Hatvant 
VSE (R.P.U.) ; VII. Pereccsi Ba- 
nya-sz — Baglyasaljai Banyasz 
(R.P.U.) ; VIII. Bukkaljai Banyasz
— Salgotarjani Vasas (R.P U.) ; IX. 
Szekesfehervari Vasas — Csepel 
Auto (R.P.U.); X. Budafoki EMTE
— Oroszlanyi Banyasz (R.P.U.) ; XI.
SzaBitok — V.K.S.E. (R.P.U.) ; XII. 
Gazgyar — Kobanyaâ Lombik 
(R.P.U.) Meciuri de rezervă: A.
Nagykanizs-ai VSE — Soproni VSE 
(R.P.U.) ; B. Veszpremi MAv — Pa-’ 
pal MAV (R.P.U.).



Ultimele știri de la MOSCOVAIOLANDA BAL AȘ — medalia de aur;ION WIESENMAYFR — medalia de argint Reportajele de la Moscova au fost trains- 3 
mise telefonic de trimișii noștri speciali:

RADU URZICEANU. VĂLERIU CHIOSE. 
DIMITRfE CĂLIM AC HI RADU VOIA

Tricolorul țării npastre a urcat 
ieri pe cel mai înalt dintre ca
targe, în urma victoriei obținute 
de reprezentanta noastră Iolanda 
Balaș în proba de săritură in 
înălțime. Zecile de mii de spec
tatori au aplaudat cu căldură com
portarea sa. Pentru a doua oară, 
din cele trei ediții ale Jocurilor, 
Iolanda Balaș reușește să cuce
rească medalia de aur. Ea a in
trat în concurs ta 1,55 m. și a 
sărit apoi ia 1,60 m., 1,63 m., și 
1;66 m. reușind să treacă aceste 
înălțimi din prima încercare. Cea 
de a doua clasată, Maria Pisareva, 
a avut nevoie de cîte două în
cercări la 1,55 m. și 1,60 m., iar 
Valentinei Baltod i-au fost necesare 
3 încercări la 1.63 tn. și 1,66 m.

Cursa de 400 m. plat a fost, 
categoric, cea mai pasionantă în
trecere desfășurată ieri pe stadio
nul din parcul Lujniki. S-a ple
cat foarte tare! Conducerea a 
avut-o cehoslovacul Trousil. La 
intrarea în ultima linie dreaptă, 
reprezentantul nostru Ion Wiesen- 
mayer se afla al patrulea. Dar 
forțind in stilul său caracteristic 
a reușit să-și întreacă doi dintre 
adversari și i-a lipsit numai puțin 
pentru a termina cursa învingă
tor. Rezultatul său (47,7 sec.)

Handbal
Semnalul de începere al turneu

lui masculin de handbal a fost dat 
dimineață pe stadionul Burevestruk 
de către arbiirul romtn Mihai 
Szucik, căruia i-a revenit sarcina 
de a conduce meciul Atus-Bruck 
(Austria)—Finlanda. Partida s-a 
încheiat cu o comodă victorie a 
handbaliștilor austrieci: 22-8 (12-7).

După amiază s-au disputat în 
cuplaj meciurile R.D. Germană— 
U.R.S.S. și R.P. Romînă—R. Ce
hoslovacă.

Prezentîndu-se surprinzător de bine 
pregătiți reprezentanții Uniunii So
vietice au pus la grea încercare 
redutabila formație a R.D. Ger
mane, oare în cele din urmă a 
ebtinut victoria cu scorul de 19-17 
(8-7).

In jocul vedetă al programului 
primei etape, echipa reprezentativă 
a țării noastre a obținut o fru
moasă victorie între ci ud selecțio
nata Cehoslovaciei. Scor final: 
17-14 (10-6).

Echipa noastră a jucat in urmă
toarea formație: Sidea (Haber- 
pursch) — Zaharâ, Bătaeș, Dorica, 
Nițescu, Te! man — Stănescu, Mo
ser. Wagner, Sauer, Bulgaru. .4 
mai juc.~‘ Nodea. Golurile au fost 
marcate de Bulgaru (5), Sauer 
(5), Stăneseu (2), Nodea (2), Mo
ser, Wagner și Donca.

Tenis
Turneul de tenis a continuat 

ieri cu întrecerile din optimile de 
finală. Ne face plăcere să vă a- 
nunțăm o frumoasă victorie a 
compatriotuil'Ui nostru Gheorghe 
Viziru care, regăsindu-se în spe
cial în ultimele seturi, a obținut 
un succes deosebit întrecînd pe 
jucătorul chinez Mei-Fu-Cin și 
clasîndu-se astfel printre primii 
opt-jucători ai acestui turneu va
loros. El a crștigat cu 4—6, 6—3, 
4—6, 6—0, 6—1. Dintre celelalte 
rezultate se remarcă victoria lui 
Huber (Austria)' asupra lui Rad- 
zio (Polonia)' cu 3—6, 8—6, 1—6, 
6—2, 6—2. Alte rezultate: Javorski 
(R. Cehoslovacă) — Cin-Cen-Hua 
(R. P. Chineză)) 6—8, 6—4, 6—3, 
6—4; Krajcik (R. Cehoslovacă) — 
Gulyas (R. P. Ungară) 4—6, 
6—2, 6—4, 3—6, 6—2. Kumar 
(India) — Anisimov (U.R.S.S.) 
6—2, 6:—1, 7—5; Garrido (Cuba) 
— Alberg (Finlanda) 6—2. 6.—1, 
0-6. 6—3

Tot ieri a intrat in turneu (nu 
în optimi de finală) australianu' 
Howe. După o adevărată demons
trație de tenis el a întrecut cu 
6—1, 6—0, 6—0 pe sirianul Grai- 
gis. Trebuie să vă spunem că 
Gheorghe Viziru este pe cartea tui 
Howe

Reprezentanții noștri au obținut 
rezultate meritorii și în probele

constituie un nou tecord republi
can pentru care lui Wiesenmaver. 
exemplu de perseverență, seriozi
tate și dîrzenie, îi adresăm un 
sincer : bravo !

Iată rezultatele tehnice înregis
trate în ziua a doua a concursului 
de atletism: BARBAȚI: 400 m. 
finală: 1. Jirasek (Ceh.) 47,6; 2. 
Wiesenmayer (Romînia) 47,7 — 
nou record republican; vechiul re
cord era de 47,8 și era deținut 
de Ion Moina și Ilie Save!; 3. 
Trousil (Ceh.) 47,9; 4. Nikolski 
(U.R.S.S.) 48,0; 5. Kovacs (Ung.) 

de dublu bărbați. Viziru, făcind 
pereche cu maghiarul Gulyas a în- 
trecut cuplul sovietic Anisimov, 
Boițov cu 3—6, 6—3, 7—5, 6—4. 
Năstase și Cobzuc au realizat și 
ei o victorie prețioasă cu 6—1, 
6—2, 6—2 în fața perechii Mei- 
Fu-Cin, Cin-Cen-Hua (R. P. Chi
neză).

Rugbi
Miercuri după amiază s-a dat 

și semnalul de începere în turneul 
de rugbi. Participă echipele: Ce
hoslovacia. Llanely (Țara Gali
lor) și Romînia. Echipa Franței 
nu participă la turneu. Ea va dis
puta două partide, în afara com
petiției, cu reprezentativele țării 
noastre și Cehoslovaciei la 4, și 
respectiv, 6 august.

Miercuri după amiază — în pri
ma partidă — au jucat echipele 
Llanely și Cehoslovacia. Victoria 
a revenit rugbiștilar din Țara 
Galilor cu scorul de ' 35—9 (16-9).

Volei
Reprezentativa masculină de vo

lei a Romîniei a înregistrat ieri a 
doua victorie în turneul de califi
care iar echipa feminină și-a făcut 
debutul în competiție învingîrtd se
lecționata R. P. Chineze. Scorul 
realizat de băieți în fața ech'pei 
R.P.D. Coreeană: 3—0 (la 4, 1,6), 
Fetele au cîștigat cu 3—1 (15—12; 
11—15; 15—6; 15—6).

In celelalte meciuri au fost în
registrate următoarele rezultate: 
MASCULIN: R. P. Polonă — Ja
ponia 3—0 (Ia 3, 4, II), U.R.S.S.— 
Egipt 3—0 (la 2, 1, 0), R. Cehos
lovacă — R. P. Albania 3—0 (la 
5, 7, 1), R. P. Bulgaria — R. P. 
Chineză 3—1 (15—11; 15—8;
9—15; 15—10), Franța — Belgia 
(La Forestoise) 3—0 (la 6, 16, 10); 
FEMININ: R. P. Polonă — Aus
tria 3—0 (la 1, 1, 1), R. P. D. 
Coreeană — R. D. Germană 3—2 
(9—15; 7—15; 15—12; 15—13;
15—12). Cea mai importantă par
tidă a zilei s-a disputat Intre re
prezentativele Uniunii Sovietice și 
R. Cehoslovace. Ambele echipe au 
prezentat formații întinerite, care 
s-au comportat foarte bine. Volei
balistele sovietice s-au dovedit 
mai bine pregătite, mai subtile în 
plasarea mingii și au cîștigat cu 
3—1 (12—15; 15—11; 15—8:
15—101.

Baschet
După prunul meci susținut în 

cadrul turneului de calificare în 
compania reprezentativei Cehoslo
vaciei, echipa feminină de baschet 
a Romîniei a jucat ieri un meci 
ușor, avînd adversară reprezen
tativa Finlandei. Baschetbalistele 
noastre au condus din primul mi-

48,2; 6. Efifin (U.R.S.S.) 48.5.
100 m. finală: 1. Foik (Pol.) 
10,5; 2. Barteniev (U.R.S.S.) 10,6;
3. Bicivarov (Bulg.) 10,7; 4.
Thorbjornsson (Islanda) 10,8; 5-6. 
Plaskeev (U.R.S.S.) și Jarzem- 
bowski (Pol.) 10,9; 400 m. gar
duri: 1. Lituev (U.R.S.S.) 51,2; 
2. Iliin (U.R.S.S.) 51,3; 3. Sedov 
(U.R.S.S.) 53,9; 4. Haraldsson
(Isl.) 55,6; FEMEI: înălțime: 1. 
Iolanda Balaș (Romînia) 1,66; 
2. Pisareva (U.R.S.S.) 1,66; 3.
Ballod (U.R.S.S.) 1,66; 4. Cen
Sen-Sun (R.P. Chineză) 1,63. 5. 
Jencik (U.R.S.S.) 1,63; 6. Abad- 
jieva (Bulg.) 1,55; 100 m. finală:
1. Krepkina (U.R.S.S.) 11,9; 2.
Kohler (R.D.G.) 12,0; 3. Popova 
(U.R.S.S.) 12,0; 4. Weinmeister
(R.D.G.) 12,1; 5. Mayer (R.D.G.) 
12,2; 6. Decorfccaia (U.R.S.S.) 12.3, 
800 m. serii: seria l-a: 1. Otka- 
lenko (U.R.S.S.) 2:09,6; 2. Oțel 
(Romînia) 2:10,0; 3. Saszvari
(Ung.) 2:10,4; 4. Mullerova (Ceh.) 
2:11,1; 5. Gabor (Pol.) 2:12,1; 
seria a ll-a: 1. Ermoleaeva
(U.R.S.S.) 2:07,1; 2 Kazi (Ung.) 
2:10,1; 3. Donath (R D.G.) 2:11,3.
4. Levițka (U.R.S.S.) 2:12,7;
Buda (Rom.) 2:15.4. Primele 4 
clasate s-au calificat pentru fi
nala care va avea loc duminică.

nut și, manifestînd o evidentă su
perioritate au învins cu 55—23 
(32—13). Celelalte partide desfă
șurate între echipele feminine s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 
R. P. Chineză — Belgia 89—51, 
R. D. Germană — Franța (P.U.C.) 
44—36 (23—13), R. P. Bulgaria
- Belgia 76—24 (42—13).

La băieți, echipele f averile au 
învins, ca și la fete, la diferen
ță apreciabilă. Iată rezultatele: 
R. P. Ungară — Elveția 104—11 
(50—18), R. P. Bulgaria—Anglia 
101—46 (.45—27), Belgia—Tunisia 
79—25 (41—13), Franța I (PUC.)
— Siria 59—51 (27—19), Franța 
II (Cannes) — R. P. D. Core
eană 66—46, R. Cehoslovacă— 
Egipt 89—51 (49—27).

Peste 14.000 de moscoviți au asis
tat la partida de baschet dintre 
reprezentativele Uniunii Sovietice 
și Braziliei. Ei au plecat mulțu
miți de la această partidă c.aire a 
satisfăcut pînă și pe cei mai pre
tențioși dintre spectatori. Cam
pionii europeni, arătîndu-se supe
riori în special în apărare au cîș
tigat clar: 71—57 (37—32).

Lupte clasice
Gh. Szabad (cat. 52 kgr.) 

a învins la puncte pe Winkler (Au
stria), 1. Cernea și Fr. Horvath 
(ambii cat. 57 kgr.) au realizat 
victorii prin tuș în fața Iui Wer
ner (R.D.G.) și Muchiz Iosif (Au
stria), Gh. Dumitru (cat. 67) a 
întrecut la puncte pe Nesser (Elve
ția), D. Cuc (cat. 67) a terminai 
la egalitate (după contestație) cu 
Mahmud Kamil (Egipt), V. Bular- 
ca (cat. 73 kgr.) a învins la 
puncte pe Fischer (Austria), iar 
Fr. Ballo (cat. grea) introdus în 
ultima clipă în echipă a cedat prin 
tuș la Bogdan (U.R.S.S.).

In turneul de lupte (turul 11) 
reprezentanții noștri au înregis

Floretiștii noștri s-au comportat excelent 
cucerind medalia de

Turneul echipelor de floretă băr
bați din cadrul Jocurilor a luat 
sfîrșit ieri seară prin victoria pe 
deplin meritată a reprezentativei 
R. P. Ungare. Floretiștii noștri au 
obținut cea mai strălucită perfor
manță înregistrată de o echipă 
romînească în concursurile inter
naționale de pînă acum, cucerind 
medalia de bronz.

In finală s-au înregistrat 
rezultatele: R. P. Ungară — E- 
gipt 12—4, U.R.S.S. — Egipt 10—6 
și R. P. Ungară — U.R.S.S. 
9—4. R.P.R. — Egipt 9—-3, R. P. 
Ungară — R.P.R. 11—5, U.R.S.S.

Dobrescu și Puiu Nicolae Învingători, 
Dumitrescu învins pe nedrept

Miercuri seara, trei boxeri ro- 
tnîni au urcat treptele ringului: 
MIRCEA DOBRESCU, PUIU NI- 
C.OLAE și CONSTANTIN DU
MITRESCU. MIHAI STOIAN 
încă nerestabilit, a fost nevoit să 
forlaiteze în fața iugoslavului Ja- 
kovlevic. In limitele categoriei 
muscă, MIRCEA DOBRESCU a 
avut de înfruntat un adversar 
foarte greu în persoana iugosla
vului Stevan Palie, învingătorul 
moral al campionului european 
Homberg. DOBRESCU a acțio
nat in stilul său caracteristic, ad- 
judecindu-și detașat primele două 
reprize. Victoria la puncte a fost 
acordată in unanimitate reprezen
tantului nostru. In meciul următor, 
PUIU NICOLAE l-a întilnit pe 
egipteanul Abdulmah Mohamed, 
în compania căruia a făcut un 
meci bun, terminat cu o confor
tabilă victorie la puncte. O deci
zie profund eronată s-a dat în 
meciul CONSTANTIN DUMI- 

trat rezultatele: Szabad b.p. Vukov 
(R.P.F.J.), V. Popovict b. p. Bret- 
ner (Austria), Horwath b. tuș 
Dana (Elveția), Cernea meci nul 
cu Krale (R.D.G.) și Schultz meci 
nul cu Nasat (Liban).

Tenis de masă
Jucătorii noștri au obținut 

succese în întîlnirile susținute. 
Astfel Gantner l-a întrecut pe chi
nezul Lian Ti Tao cu 3—1 (13, 
—15, 13, 15), Harasztosi l-a eli
minat pe suedezul Johanson în 3 
seturi (19, 11, 16), iar Botner a 
cîștigat tot cu 3—0 (12, 15, 18) 
în fața unui alt jucător suedez 
Karlsson. Alte rezultate: Berczik — 
Merett 3—0; Kennedy — Robinson 
3—0 ; Fiu-In-Cen-Caffiero 3—0. 
In proba de dublu bărbați pe

rechea Botner—Agopian au învins 
cuplul finlandez Elonen—Grenholm 
cu 3-0 (16, 19, 16).

Echipa noastră de tineret a terminat la egalitate 
cu reprezentativa de fotbal a R.D. Germane: 2-2 (2-1)
A -a cum anticipam în ziarul 

n^it'u de ieri, tribunele stadio
nului din laroslav s-au dovedit 
neîncăpătoare pentru marele nu
măr de spectatori dornici să asis
te la meciul de fotbal R. P. Ro
mînă—R. D. Germană. Spectaco
lul oferit de cele două echipe a 
fost excelent și, așa cum ni s-a 
transmis, meciul a fost aplaudat 
la scenă deschisă. Echipa noastră 
a jucat excelent și a obținut un 
meritoriu rezultat de egalitate în 
fața R. D. Germane care, după 
cum se știe, prezintă prima echipă 
națională. Rezultat: 2—2 (2—1).

— R.P.R. 10—6. CLASAMENTUL 
FINAL: 1. R. P. Ungară 3 v.;
2. U.R.S.S. 2 v.; 3. R. P. RO- 
MINA 1 v.; 4. Egipt 0 v.

LA FETE AM REINTRAT IN 
LUPTA PENTRU MEDALII

Sorții care au desemnat ordinea 
meciurilor în concursul de floretă 
fete (se dispută direct finală cu 
participarea a șase echipe)' ne-au 
defavorizat. Astfel, în primele 
două meciuri a trebuit să întâl
nim echipa R. P. Ungară (cam
pioană mondială în 1955) și apoi, 

TRESCU (R.P.R.) — Wojciechow
ski (Polonia). Deși DUMITRESCU 
cîștigase indiscutabil primele două 
reprize, el a lost declarat învins,

Tot ziua de miercuri a adus pri
mele mari surprize la box. Astfel, 
campionul olimpic la „pană“, Vla
dimir Safronov, a fost învins la 
puncte de tînărul pugilist polonez 
Posterski, iar Andre Vaîrolatte 
(Franța), socotit unul din favo- 
riții categoriei semtușoară, a pier
dut în fața necunoscutului pugilist 
sovietic Tumniș.

Azi pe stadioanele 
din capitala Uniunii Sovietice

„Capul de afiș" îl deține, firește, 
tot atletismul. Azi, moscouiții 
și oaspeții prezenți în tribune, vor 
asista la întreceri de înaltă cali
tate. Prăjină... greutate femei (pen
tatlon)... lungime bărbați... 80 m. 
garduri (serii)... înălțime femei 
(pentatlon)... suliță bărbați... 80 m. 
garduri (finale).’. 110 m. garduri 
(serii)... 4x100 m. bărbați... 200 m. 
femei (pentatlon)... 400 m. femei 
(finală)... La baschet, echipa 
noastră masculină va întllni re
prezentativa Franței I (P.U.C.) 
La volei avem o î.ntUnire grea: 
cu reprezentanții R. P. Polone.

Reuniunile de box de astăzi pro
gramează și patru întîlniri în care 
vor evolua boxeri romîni. Nicolae 
Linca va încerca să-l depășească 
pe Ingold (Elveția) iar Maritițan 
pz Benejowski (R. Cehoslovacă). 
Nicolae Mindreanu și Francă au 
întîlniri grele. Primul boxează cu 
Kowalski (R.P. Polonă) iar cel de 
al doilea cu Liwowski (R.D. Ger
mană).

La scrimă începe concursul in
dividual la floretă bărbați. Fe
tele continuă întrecerea pe echipe 
din cadrul turneului.

La ciclism (pe velodrom), nata- 
ție, tenis, tenis de masă, lupte, 
continuă de asemenea întrecerile.

Golurile echipei noastre au fost 
înscrise de Biikossy și Mesza- 
ros II.

Indiferent de rezultatul pe care 
îl vor obține în meciul cu Ceylon, 
fotbaliștii noștri s-au calificat 
pentru turneul final.

♦
Iiată celelalte rezultate înregis

trate ieri în turneul de fotbal:
Ungaria—Liban 15—0; R.P. Chi

neză—Finlanda 3—0: Sudan— 
Austria 5—2 (3—1); U.R.S.S.—
Indonezia 6—1 (2—0); Cehoslova
cia—Albania 5—1 (2—1). Egipt— 
R.P.D. Coreeană 6—2 (1—1); Si
ria—Ceylon 9—4 (4—1).

bronz
U.R.S.S. (campioană mondială în 
1956)' Scrimerele noastre au 
pierdut ambele meciuri, cu 11—5 
față de R.P.U. (Tărăngoiu 2 v. 
Orb 2 v. Ștefănescu 1 v, Vicol 0 
v.) și cu 12—4 față de U.R.S.S. 
(Tărăngoiu 2., Neagu 2 v., Ște
fănescu 0 v., Orb 0 v ). In at 
treilea meci, întâlnind echipa Fran
ței care alinia pe Garilhe, Mail- 
lard, Leblanc și Negler (echipa 
olimpică mai puțin Delbarre)', am 
înregistrat o victorie concludentă 
cu 14—2. Astfel am reintrat în 
lupta pentru unul din primele 
trei locuri.


