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la numeroase competitiil
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Ziua de 23 August, marea sărbă
toare națională a poporului nostru, 
este întîmpinată de către sportivi 
cu remarcabile succese în muncă 
și în sport. In fiecare an, în zilele 
premergătoare măreței sărbători, 
terenurile de'sport de pe tot cu
prinsul țării pulsează mai puternic 
ca de obicei. Tineri și tinere, mun
citori, țărani, studenți, iau parte 
cu entuziasm la competițiile orga
nizate in cinstea lui 23 August.

Dorind să aflăm cum se pregă-

Tinerii noștri fotbaliști an obținut miercuri 
un rezultat valoros in compania echipei R.D.G.

tesc sportivii să întîmplne înt 
acest an ziua de 28 August, amf 
luat legătură cu cîteva comitete* 
regionale C.F.S. de la care aml 
aflat.. Dar, să dăm mai bine cu- 
vîntul localnicilor... •

Comitetul regional C.F.S. Stalin:; 
Pentru prima oară în regiunea; 

noastră se vor organiza mai multe* 
concursuri de tir cu participarea: 
tineretului din mediul sătesc. Ini
țiativa aparține inimoșilor sportivi 
din Codlea care vor organiza un 
concurs chiar la ei acasă- Dump 
nică 4 august prima manșă cu par
ticiparea sportivilor din Codlea, 
Hălchiu, Ghimbav etc. La nivel 
raional vor avea Ioc zeci de corn-, 
petiții și concursuri de atletism», 
volei și fotbal. La Sighișoara, se* 
va desfășura un mare turneu de 
volei, la Tîrnăveni vor avea loc 
turnee de volei și fotbal și un con
curs de atletism, iar în cadrul co
lectivelor Voința din întreaga re
giune vor fi angrenați în întreceri 
de fotbal, volei, tenis de masă și 
popice mii de sportivi începători”-

Comitetul regional C.F.S- Ba
cău: „Dintre acțiunile întreprinse 
în cinstea lui 23 August — și ele 
sint foarte numeroase — se re
marcă meciul de fotbal Diname- 
Bacău — Dinamo Sofia pe care-l 
vom organiza la II august. Vom 
mai organiza, apoi, o întîlnire de 
atletism între o selecționată a re
giunii noastre și una a regiunii1 
Ploești, cîteva concursuri locale de 
tir și o întîlnire feminină de hand
bal cu reprezentativa regiunii Con-i 
stanța”.

Comitetul regional C.F.S. Cluj: 
„Primele întreceri în cinstea lui’ 
23 Augusț s-au și desfășurat. Este 
vorba de un mare concurs de tir* 
organizat de statul popular regio
nal care a avut loc între 26—28: 
iulie. Au participat reprezentati
vele regiunilor Timișoara, Hune
doara, București, Iași, Stalin, Ora
dea. R.A.M. și Cluj. In zilele de 4 
și 5 august în cadru! „Cupei 23 
August” la natație orașul nostru 
va găzdui o competiție la care vor 
participa și înotători din regiunile 
Oradea, Hunedoara, Timișoara”»

»

Amănunte asupra meciului 
de la Jaroslav gț Astăzi, echipa noastră 
întîlnește echipa Ceylonului Ia Moscova
Tinerii noștri 

fotbaliști 
azi la 
ultimul 
cadrul 
IV-a, în

susțin 
Moscova 
joc din 

seriei a 
compania 

echipei Ceylonului. La aceeașj oră 
(17. ora Moscovei), dar în orașul 
Kalinin, echipa R.D. Germane pri
mește replica reprezentativei Si
riei. Indiferent de rezultatele a- 
cestor două partide, selecționata 
noastră de tineret și echipa R.D.G.
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MEDALII DE ARGINT
Canotaj academic

>< xenleld, Ste
$ Maria Bucur, Angela Co- 

dreanu.

dos, Felicia Urziceanu. Rita

l Medaliile cucerite 
ieri ia Moscova 

de sportivii noștri

4 + 1 RAME: Felicia Urziceanu, 
Rita Schob, Lia Togănel, 
Marta Kardos, Ștefania Bo
risov.

SIMPLU: Florida Ghiuzelea.
4+1 VISLE : Stela Stanciu, 

Titina Săiceanu, Emilia Ri- 
gard, Marta Jifcu, Ștefania 
Borisov.

DUBLU VISLE: Flori co Ghi*i- 
zelea, Maria Laub.

$8+1 : Lia Togănel, Marta Kar- 
dos, Felicia Urziceanu. Rita 

$ Schob, Sonia Bălan. Elza O- 
$ xenfeld, Stela Georgescu,

s-au calificat pentru turneul fi
nal. Singura problemă rămasă de 
rezolvat este locul pe care-4 vor 
ocupa aceste două echipe In 
fruntea clasamentului. Și are im
portanță locul 1 sau 2 pentru că 
în cazul cînd echipa noastră se 
clasează prima, atunci în sferturi 
de finală va întîlni echipa clasată 
pe locul doi în seria a Ill-a, pro
babil Albania; dacă ocupă locul 2. 
atunci va juca cu prima echipă 
clasată în seria a IH-a, adică 
echipa Cehoslovaciei.

In partida de astăzi, reprezen
tanții noștri vor evolua în urmă
toarea formație: Cozma-Stancu, 
Lazăr, Ivănescu-Bodo, Mihăilescu- 
Al. Vasile, D Munteanu, Bukossy. 
Dintdescu, Semenescu. Cum se 

jucătorii
Dintdescu, Semenescu. 
vede, sint folosiți toți 
rezervă, în primul rînd pentru a 
permite titularilor să se 
că înaintea turneului final, iar în 
al doilea rînd pentru a da și re
zervelor posibilitatea de a juca.

Partida de miercuri a fost una 
din cele mai grele susținute de 
noi pînă acum. Echipa R.D. Ger
mane — și cu acea sita revenim cu 
cîteva amănunte asupra întîlnirii 
cu fotbaliștii germani — este de 
fapt prima echipă națională, din 
care 8 jucători au jucat în sep
tembrie 1955 la București (3—2 
pentru R.D.G.), iar 10 jucători 
ai aceleași formații au participat 
la meciurile din cadrul campiona
tului mondial cu Țara Galilor și 
Cehoslovacia, susținute anul acesta

odihneas-

(Continuare In pag. 2)

Discuție amicală între sportivii romini — gimnastul Mihai Botez 
și ciclistul Gh. Șerban — și boxerii (râncezi Maolet, Camarra și 

Sangare.

Prietenie! Pe străzile Mosco
vei. în aceste zile de miez de 
vară, grupuri alcătuite din ti
neri din toate colțurile lumii 
sînt un spectacol obișnuit. 
Schimbînd autografe, cîntînd, 
glumind, împărtășindu-și unul 
altuia impresiile cu adevărat •a 
de neuitat, tineri și tinere de 
toate naționalitățile, de toate 
rasele, demonstrează că prie
tenia între popoare este o rea
litate indiscutabilă, că oamenii, 
tineri sau virstnici, doresc din 
toată inima să trăiască sub 
soarele păcii și al bunei înțe
legeri. Fotografia aceasta, 
„prinsă” intr-unui din parcu
rile Moscovei nu este oare o 
dovadă grăitoare?

Oaspeți de onoare

Vasili Smîslov
despre Festival, Jocuri și... șah'

Pe stadioanele Moscovei și în culisele lor
Să deschidem din nou carnetul 

de însemnări. Asupra cărui as
pect să te oprești mai tntii? Că
rui fapt să-i acorzi inttietate? 
Noroc că aci, la Moscova, nu 
prea ai timp să cazi in meditație 
și nici să-fi pui întrebări prelun
gite! Așadar, să desprindem din 
noianul de însemnări pe cele 
care... ne vin mai repede la în- 
demînăl

SILVIU CAZAN ȘI- URSUL

Mărfi dimineața, sportivii ro
mini, ei înșiși oaspeți la Moscova, 
au făcut oficiul de... gazde. In
tr-adevăr, la hotelul unde sint ca
zați sportivii noștri, au venit să 
ne viziteze sportivii din R. D. 
Germană. Gazdele s-au pregătit 
de cu vreme pentru acest plăcut 
eveniment, dar se poate spune că

nsci oaspeții nu s-au lăsat mai... 
prejos. De acest lucru ne-am con
vins atunci cînd l-am văzut pe 
sportivii germani intrind pe ușa 
hotelului: fiecare purta în brațe 
cite un dar pentru sportivii ro
mini. Preussger, Zirold, Behrendt, 
Janke și ceilalți renumiți repre
zentanți ai sportului din R.D. 
Germană aduceau daruri originale: 
mici ursuleți de catifea, reprezen- 
tind emblema orașului Berlin, 
Momentul împărțirii darurilor a 
fost punctat de multe întîmplări 
vesele, care au culminat atunci 
tind un urs de catifea, de pro
porții, oricum mai... mari, a fost 
luminat lui Silviu Cazan. Intere
sant este că oaspeții au cerut ca 
ursul să fie înminat neapărat lui 
Cazan De ce? Pentru că, avînd 
in vedere masivitatea sa. campio
nul nostru la haltere părea sin-

gurul in stare să ducă un urs în.., 
brațe!

COMPENSAȚIE

La probele de înot ale Jocuri
lor au sosit sportivi din multe 
colțuri ale lumii. 'Printre el se 
află și inotăioarea scoțiană Fran
ces Hogden care a realizat o per
formanță originală: a parcurs cu 
trenul mii de kilometri, pentru a 
înota... '100 metri. Cu adevărat, 
Frances Hogden s-a prezentat la 
startul probei de 100 metri liber, 
dar n-a izbutit să termine cursa 
pe un loc care să-i dea dreptul 
de a-și încerca șansele și în fi
nală. S-ar părea că Frances Hog
den are toate motivele să fie de
zamăgită. Realitatea nu este Insă

(Continuare în pag. 3J ;

Nimic mai plă
cut decît să întil- 
nești o veche cu
noștință a urnei cînd 
te afli pe străzile 
unui oraș străin.

De aceea, este ușor să-mi înțe
legeți bucuria cînd, pe șoseaua 
Leningradului. în drum spre Pa
latul de Cultură Fizică al Aripi
lor Sovietice, mi-a apărut silueta 
zveită a campionului mondial de 
șah Vasili Smîslov, care a fost 
oaspetele Bucureștjuhii la cril de 
al III-}ea turneu internațional de 
șah al R.P.R.

Stătea în fața unei frumoase 
mașini Pobeda pe care și-o cum
părase de curînd și aștepta un 
prieten ce se angajase să-l în
vețe arta conducerii. Spre bu
curia mea însă, prietenul îotîrzia, 
fapt care mi-a permis să-i pun 
cîteva întrebări campionului lumii. 
Am aflat astfel că marele maes
tru ia parte activă la Festival, ca 
invitat de onoare. Cu o seară 
înainte, el se afla la universitatea 
Lomonosov, susținînd un simultan 
la 20 de mese ou participanți la 
marea sărbătoare a tineretului. In 
fața sa se găseau studenți fran
cezi și englezi, muncitori chilieni, 
tineri africani și japonezi hotăcîți 
să opună o rezistență dîrză celui 
mai bun șahist de pe glob. Parte 
dintre ei au și reușit rezultate de 
egalitate și trebuie să recunoaștem 
că o remiză în fața campionului 
lumii reprezintă o performanță!

Dintre manifestațiile artistice 
ale Festivalului, campionul mon
dial este, firește, pasionat de con
cursurile de canto. Baritonul Smîs
lov ne-a mărturisit că- primul con
cert 4a care a participat l-a în- 
cîntart, pentru că a întîlnit în rîn- 
durBe tinerilor participanți voci 
admirabile, de maci posibiJități.

»— Dar despre Jocurile Sportive

nu ne spuneți nimic?
— Sini un pasionat al... fotba*- 

lului și îmi propun să urmăresc- 
intreg turneul, dar în speciat 
echipa Rominiei, care mi-a plăcui- 
foarte mult la ultima sa evoluție 
în Capitala U.R.S.S.

Am ținut, bineînțeles, să-l in
formez pe campionul lumii că de» 
data aceasta îi va urmări „la ltl* 
cru” pe tinerii noștri fotbaliști.

— Nu mă voi da In lături, 
continuă Smîslov, nici de la vi+ 
zionarea campionatelor de atle+ 
tism,' box, baschet, bineînțeles: 
dacă timpul mi-o va permite.

V, SMÎSLOV

— In altă ordine de idei, c® 
planuri șahiste aveți în perspec
tivă?

—• In curlnd voi pleca la> Viet 
na, ia campionatul european rfw 
șah pe echipe, apoi, in martio

(Continuare în pag. 2J



Activitatea internațională 
a motocicliștilor noștri

Anul acesta, motocicliștii noștri au avut prilejul să participe la 
o serie de importante competiții peste hotare. In genere, ei au obți
nut rezultate de certă valoare. De pildă, la Erfurt (R.D.G.) și, în 
Special, la concursul de Ia Liberec (Cehoslovacia), reprezentanții 
noștri au avut comportări excelente, care au contribuit la afirmarea 
motociclismuîui romînesc pe plan internațional.

In continuarea sezonului internațional, motocicliștii romini vor 
■mai participa la două importante întreceri. Astfel, trei dintre cei 
mai valoroși sportivi de la Dinamo, Ludovic SZABO, Mihai POP 
și Tudor POPA, se vor deplasa la Leipzig (R.D.G.) pentru a lua 
parte, în ziua de 18 august. Ia cea de a 30-a ediție a dificilei compe
tiții „Circuitul Saxoniei" (Sachsenring).

Apoi, un Iot mai numeros, alcătuind trei echipe, va participa la 
marele concurs de regularitate și rezistență „Cursa de 6 zile" care 
se va desfășura la SPINDLERUV MLYN (Cehoslovacia) între 15 și 
;20 septembrie. Competiția se află la a 32-a ediție și reunește anual 
-pe cei mai de -seamă specialiști ai acestui gen de întreceri din aproa
pe 30 de țări.

Simbătă și duminică la Constanța

CONCURSUL ȘCOLILOR SPORTIVE 
DE TINERET LA ATLETISM

Cochetul stadion din Constanța 
,-jva găzdui sîmbătă și duminică 
întrecerile dintre i 
școlilor sportive de tineret, 
atletism, din întreaga țară. Pen
tru a doua oară consecutiv, ora
șul de pe litoral a fost ales ca 
toc de desfășurare ai uneia din
tre cele mai importante competiții 
naționale rezervate tinerilor atleți.

Școlile de tineret reprezintă pen
tru atletismul nostru un prețios 
izvor de elemente noi, talentate, 
•capabile să obțină rezultate supe
rioare. Exemplul Viarbcăi Paz- 
■mani, din Oradea, una din ma
rile noastre 
în lungime 
cel al Ziiiei 
'Arad, cel al 
coperiți în 
edificatoare.

In rîndurile tinerilor atleți, in
teresul în jurul concursului de la 
Constanța este deosebit de mare. 
Se vor încinge, firește, aprige în
treceri pentru cîștigarea titlului 
de „cea mai bună școală de ti
neret din (ară". In același timp 
însă, pentru fiecare concurent în 
parte, concursul mai prezintă o 
miză atractivă, aceea că perfor
manța obținută cu acest prilej îi 
dă dreptul să aspire la un loc în 
-echipa reprezentativă de juniori a

reprezentanții tîlni puternicele echipe de juniori 
tineret, la ale Poloniei și Cehoslovaciei.

speranțe la săritura 
(5,25 m. la 16 anij, 
Veni zel, sulițașă din 
lui Mircea
asemenea

des-Stein 
școli, sînt

atleți, in-

Vasili 
despre 
Jocuri

(Urmare

Smisiov 
Festival 
șL- șah 
din pag. 1)

meciul revanșă cu1953, voi juca 
Botvinik.

— Cum priviți această a treia 
întâlnire pentru titlul suprem?

— Va fi mult mai dificilă de- 
ât cea care mi-a adus mie acest 
titlu. Cine il cunoaște pe Botvi
nik, cine-i știe voința excepțională 
și puterea de muncă inegalabilă 
înțelege că fostul campion mon
dial va depune toate eforturile 
pentru a-și recuceri „tronul".

Dar iată că și-a făcut apariția 
prietenul campionului mondial, în 
persoana căruia l-am recunoscut 
pe marele maestru lgor Bondarev- 
ski. Motorul Pobedei a pornit 
Prin geamul deschis, Smîslov 
mi-a adresat uîtîmeie cuvinte, ru- 
gîndu-mă să transmit, prin inter
mediul ziarului „Sportul popular", 
un salut călduros tuturor șahiș
tilor romini, tuturor 
din Romînia.

I

LA ÎNALȚ!

celor mai 
cursa de 
start șase

la Atena, sau 
internaționa- 
prilej. II aș-

RECORDUL LUMII
ME, ATIRNA DE UN FIR DE.

AȚA 1

CEA MAI PASIONANTA 
ÎNTRECERE...

sit de
rentelor
atleți, între înălțimea corpului și 
performanța obținută :
Stapanov (plonjon) 
Nilsson (plonjon) 
Kașkarov (plonjon) 
Dumas (ventrală) 
Sitkin (plonjon) 
Poliakov (plonjon) 
Davis (laterală)

Sînt impresionat mai mult ca 
orieînd. de ceea ce am văzut în 
aceste zile în tribunele stadionului 
V. I. Lenin. Atîția spectatori, per
fect obiectivi și fin cunoscători ai 
atletismului 1 Iată de pildă, mo
mentul în care pe tabela de afișaj 
au apărut rezultatele cursei de 400 
m. plat. Atunci, cînd în dreptul nu
melui lui Ion Wiesenmayer au fost 
însemnate cele 47,7 secunde, rea
lizate de el* aplauze izbucnite 
spontan î-au răsplătit noul record 
al Romîniei, și asta mai înainte 
chiar de a se auzi vocea crainicului 
concursului care a subliniat el în
suși acest record...

Aceleași aplauze au fost dăruite, 
,cu egală dărnicie, tuturor parti- 
cipanților, indiferent de naționali- 
Itate, indiferent de faptul că au 
fost sau nu învingători.

„In fața unui asemenea public, 
ieste cea mai mare încintare să 
concurezi*, ne-a spus după festi- 

Ivitatea de premiere, prima noastră 
i medalie de aur, lolanda Balaș

...a fost după aprecierile 
muîți dintre aoecialiști,

I 400 m. care a reunit la 
alergători de valoare apropiată. Sor
ții i-au dat lui Wieser.mayer cu
loarul 4, el fiind încadrat de cei 
doi cehoslovaci, Trousil și Jirasek. 
Am vorbit după cursă cu noul re
cordman a! țării noastre. Wiesen- 
mayer, deși obosit după efortul de
pus, era totuși foarte fericit. „Ah, 
dacă acest tur de stadion ar fi 
măsurat măcar 405 m. Atunci 
poate nu mi-ar mai fi scăpat vic
toria. Așa însă, atacînd totuși 
prea tîrziu, nu l-am mai putut a- 
junge pe Jirasek, care m-a învins 
de puțin. Ce să vă spun despre

lgor Kașkarov sărind. Imagine de la campionatele internaționale de 
atletism ale R.P.R. — ediția 1956.

(foto L. Tibor)
aceste 47,7 sec ? Ele, fără îndoială, 
mă satisfac! Cred totuși — fără 
ca prin aceasta să pot fi acuzat de 
lipsă de modestie — că sînt ca
pabil de rezultate și mai bune. Eu, 
sau poate altul, vom putea duce 
recordul țării chiar și sub 47,0 sec. 
Jocurile Balcanice de 
Campionatele noastre 
le ne vor oferi acest 
țepi cu încredere !". interes nici tabelul dile- 

realizate de unii dintre

ca săritori a acestor excelenți at
leți sovietici. Iat-o :

Stepanov Kașkarov
(născut în 1932) (născut în 1933)

1951 — 1,80
1952 1,85 1,82
1953 1,95 1,82
1954 1,93 1,90
1955 2,02 2,01
•1956 2,04 2,10
1957 246 2,13

După cum cred că nu este Hp-

TINERII NOȘTRI FOTBALIȘTI
MIERCURI UN REZULTAT

AU
VALOROS

(Urmare din pag. 1)

va-de R.D. Germană. Cunoscîtnd 
loarea și jocul atletic al fotbaliș
tilor germani, antrenorul echipei 
noastre C. Braun — cu care am 
stat de vo-rbă chiar joi dimineață, 
imediat după sosirea de la Jaro
slav (localitate situată la 300 km. 
de Moscova) — a îndrumat echipa 
spre un joc în formula 1—4—3—3. 
Această formulă era motivată pe 
de o parte de valoarea adversa
rului, iar pe de alta de starea 
fizică a jucătorilor noștri (aflați 
după 4 jocuri în 15 zile și 6318 
km. parcurși), și de indisponibili
tăți (Ene II).

Lucrurile însă, au mers mai 
bine decît se așteptau jucătorii 
noștri, care — profitînd și de 
•autoincrederea fotbaliștilor din 
R.D.G. — au preluat inițiativa în 
joc chiar de la început și curînd 
au avut o perioadă de dominare 
categorică. Dar, scorul l-au des
chis adversarii, prin Troger (min. 
32) dintr-o lovitură liberă, prin 
„zidul" prost format. Egalarea a 
survenit în min. 37 prin Seme
nescu (și nu Bukossy cum am re
latat dintr-o informație eronată), 
iar în min. 40 Meszaros II a ur-

- - - - - «_<■»-«.- - - - -
DIN TOATE SPCRTORflE

cat scorul
ros a ratat o ocazie mare în min. 
42, trăgînd în brațele lui Spicke- 
nagel. După pauză, echipa noas
tră continuă să aibă inițiativa, 
dar s-a simțit în atac lipsa lui 
Ene II (Bukossy jucînd prea lent). 
La un contraatac, R.D.G. egalează 
prin Troger (min. 75) care a spe
culat un „luft“ al lui Stancu. Și 
cu rezultatul de 2—2 s-a terminat 
partida în care echipele au aliniat 
formațiile: R. P. ROMINĂ (ti
neret): Dungu-Pahonțu, Stancu, 
Soare-Al. Vasile, Nunweiller-Co- 
pil, Meszaros, Bukossy, Seredai, 
Semenescu. R.D.G.: Spickenagel- 
Buschner, Schon, Muller-K. Wolf, 
S. Wolf-Asmy, Schroter, Troger', 
Kaiser, Wirth.

prietenilor 
V. CH.

la 2—1. Același Mesza-

ION WIESENMAYER

Perfect adevărat 1 Recordul mon
dial la săritura în înălțime poate 
fi întrecut cît de ctirînd și purtat 
undeva în jurul iui 2,20 m. (!!!), 
dacă nu chiar și mai sus... Extra
ordinar I Cu un an în urmă cînd 
Charles Dumas a sărit 2.15 m. 
toată lumea a fost de acord în a 
prevedea acestui record viață lun
gă... fericită. Dar nu a fost așa. 
Și cu cîteva zile în următ la Le
ningrad, Iurii Stepanov a adăogat 
un centimetru fenomenalului re
cord al Iui Dumas, cei 2,16 m. ai 
performanței sale făcînd să curgă 
multă, foarte multă cerneală. A- 
cum, în prima zi de atletism a 
Jocurilor, același Stepanov. de 
data aceasta în compania compa
triotului său, lgor Kașkarov, s-au 
luptat pentru un nou record la 
2,17 m. și numai puțin, extrem de 
puțin, le-a lipsit fiecăruia pentru 
a reuși, și pentru a se putea în
trece mai apoi și la 2,19 m.

Specialiștii sînt perfect de acord 
că din duelul Stepanov—Kașkarov 
vor răsări perfo-manțe de mape 
răsunet pentru săritura în înăl
țime.

Este interesantă, cred, evoluția

1,84 2,16 0.32
1,81 2,11 0,30
1,84 243 0,29
1,87 245 0,28
1,81 2,09 0,28
1,82 2,07 0,25
2,04 2,124 0,08

c.

Voleibaliștii 
shit deosebit de 

de primirea ce
ce discutam cu băieții 
noastră de volei asu-

O^onosport

O declarație a lui Paul Libaud, 
președintele F, I, V. B.:

„Sper că la 26 mai 1958 vom putea vedea 
la Paris meciul dintre echipele 

masculine de volei ale Franței și Romîniei”

In timp 
din echipa 
pra șanselor în meciul de a doua 
zi, s-a apropiat de noi un tînăr 
care într-o franceză perfectă și-a 
exprimat bucuria de a sta de 
vorbă cu sportivi romîni. După 
prezentările de rigoare am aflat 
că stăm de vorbă cu d'l. Kamal 
Halim, conducătorul echipei de 
volei a Egiptului Bineînțeles au 
urmat 
nuntiri, 
și dvs. cite ceva:

„Am o părere foarte bună des 
pre Romînia, pe care am vizitat-o 
în 1938 cu prilejul unui turneu al 
naționalei de baschet a Egiptului, 
al cărei căpitan eram. Păstrez 
cele mai frumoase amintiri despre 
capitala țării dvs. și despre spor
tivii romini. Noi, egiptenii, dorim 
și așteptăm cu multă nerăbdare 
reluarea pe scară largă a relații
lor soortive dintre țările noastre".

— Ce credeți despre participarea 
echipei de volei a Egiptului la 
Jocurile de Ia Moscova?

,Am prezentat aci o formație 
tînără care cred că va 
comportare bună. Nici

întrebări, 
dintre care

destăinuiri, a- 
vă vom relata

tanțd 
ce /i 
se&it 
extra 
diferi 
uneai 
gărill 
porta 
tățen 
pinaf

CATEGORIA B LA POLO
Meciurile de polo pe apă din ca- 

-<h-ul categoriei B disputate miercuri 
-în Capitală și restul țării s-au ter
minat cu următoarele rezultate : se- 
ria i: Flamura roșie Lugoj—Voința 
Timișoara 4—5 (1—1) ; Locomotiva
Timișoara—Voința Oradea 1—4 (1—3); 
Energia _ Cluj—Știința Timișoara
ie—0. Seria a Il-a: Voința Bucu
rești—Energia București 6—1 (3—1) ; 
Locomotiva Cluj—Voința Tg. Mureș 
6—4; Locomotiva Arad—Flamura 
șie Cluj

ro-
2—3 (0—2).

ATLETISM
după-amiazâ, la ora 

pe stadionul Republicii__
deschis săritorilor de înăl-

Astăzi 
are loc 
■concurs ______  __
tjime <Mn Capitală.

18, 
un

• Se reamintește participanților 
că fondul de premii al concursului 
Pronosport nr. 31 din 4 august va 
fi mărit cu 61.865 led, reportați de 
ia concursul nr. 30 din 28 iulie. 
Acest report nu face decît să asi
gure participanții de acordarea u- 
nor premii de valoare. Totodată, 
nu trebuie uitate nici premiile a- 
cordate variantelor cu ,,0“ rezulta
te : o motocicletă de 550 cmc., o 
motocicletă de 175 cmc. și o moto
cicletă de "" . ” ‘ ’
participant! cu cele mai multe va
riante cu „0“ rezultate, iar prin 
tragere din urnă : o motocicletă de 
125 cmc., 2 aragazuri cu 3 ochiuri 
și butelie și 5 aparate de radio. 
Programul concursului de duminică 
este alcătuit «lin meciul internațio
nal Știința Timișoara — Atena (pro
nostic final șl pronostic la pauză), 
un meci amical din R. D. Ger
mană : Motor Sud Brandenburg — 
Dynisimo Berlin, opt meciuri din ca
drul categoriei secunde a Cupei de 
vară R. P. U. și o întîlnire din 
categoria C a aceleiași competiții.

® Pista premiilor de la concursul 
Pronosport nr. 30 (etapa din 28 iu
lie) se va face în Capitală numai 
la Agenția Centrală Pronosport din 
Calea Victoriei nr. 9 vineri șl sâm

bătă începînnd de la ora 17.

125 cmc. primilor -trei

,0“ rezultate, iar prin

\ Printre oaspeții Moscovei, în a- 
L ceste zile se află și d. PAUL LJ- 
A BAUD, președintele Federației In- 
( ternaționale de Volei, o personall- 
s tate binecunoscută în sportul inter- 

C național și în același timp un bun 
/ prieten al sportivilor romîni. 
\ solicitat o declarație pentru 
/ torii noștri. Iată ce ne-a
'• d-sa :
(, „Despre valoarea tehnică a
- neului voi vorbi către finalul în- 
’ trecerilor. Pentru început mă mul- 
) țtimesc să remarc faptul că în a- 
i ceasta competiție se întrec nu mai 
■ puțin de 15 echipe, dintre cele mai 
I bune din lume. Sper că se vede în 

aceasta strădania Federației irrter- 
I naționale de a menține în perma- 
' nență interesul pentru volei, prin 

J- asigurarea unei cît mai prețioase 
% participări la toate competițiile.
9 Profit de ocazie pentru a-mi ma- 

C, nifesta dorința pentru perfectarea 
/ meciului de volei Romînia—Franța

l-am 
cîti- 
spus

tur-

la 26 mai 1953 la Paris. La acea
stă dată se sărbătoresc 50 de ani 
de activitate a F.S.G.T. și noi, Fe
derația Franceză de volei, vrem să 
cinstim această aniversare cum se 
cuvine. De aceea, sper că la 26 
mai 1958 vom putea vedea la Palais 
de Sports întrecerea dintre valo
roasa reprezentativă a Romîniei și 
echipa Franței. In ceea ce privește 
selecționata Franței care participă 
la întrecerile de Ia Moscova, vreau 
să precizez că este o formație al
cătuită din jucători tineri, deoa
rece prima noastră garnitură se 
pregătește pentru Jocurile Mondia
le Universitare de la Paris. Sin
gurul din prima formație este Chi- 
chine, dar nici el nu va juca, deoa
rece este accidentat. Oricum însă, 
sper că tinerii voleibaliști francezi 
vor face o figură onorabilă și vor 
dovedi că merită speranțele ce se 
pun în ei“.

avea o 
nu oot 

să-mi închipui că nu se va stră
dui din toate puterile să reprezin
te cu cinste Egiptul, deoarece ti
nerii noștri voleibaliști știu că ei 
reprezintă viitorul. Cei 10 jucători 
ai echipei Universității din Ale
xandria sînt toți tineri,'sub 21 de 
ani, talentați și plini de dorința 
de a se afirma.

Vreau să mai precizez, a con
tinuat dl. Katnal Halim, că unul 
din motivele pentru care am fă
cut această deplasare este dorin
ța de a fi orezenți și la marea 
sărbătoare a tineretului lumii. De 
asemenea am dorit să dăm oca
zia tinerilor voleibaliști egipteni 
ca, întrecindu-se alături de echi
pele Uniunii Sovietice, Romîniei. 
Cehoslovaciei, Poloniei etc., să în
vețe din tehnica maeștrilor voleiu
lui mondial".

Ultima întrebare adresată con
ducătorului delegației voleibaliști
lor din Egipt a fost legată de 
drumul acestora spre Capita.a L- 
niunii Sovietice :

„După ce am călătorit pe bordul 
„Gruziei" de la Alexandria la O- 
dessa, am parcurs cu trenul dis-

. ■
granl 
iși hl 
o zi I 
merii ■

:;ec;r« 

ini-t.-jB 
pe

■ ■ 
superi 
go\ :>.■! 
p< I 
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meda
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d ea șt
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iu!-.. “ 
victor 
sai tur 
ment 
d ucea 
ț ton ai 
meriți 
învie.
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mi: tal 
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luînd



Selecționata Atenei a sosit 
ieri la Timișoara

C Pregătirile fotbaliștilor Științei Timișoara 
© Noutăți de la Dinamo Orașul Stalin

Pe stadioanele Moscovei și in culisele lor
(Urmare din pag. 1)

tfășurare a 
e stirnește 
interes în 

'in capitala 
m adresat 
•ietic Niko- 
ntru a ne 

asupra a- 
petiții fot- 
eclarat el: 
.11 turneu- 
i firește în 
pe specta- 
numai ei 
a viziona 
căci jocu- 
la

te Germane și R. Cehoslovace. In
tre acestea se va da probabil lup
ta pentru primul Ioc.

Meciurile vor fi arbitrate de 27 
de arbitri de categorie unională. 
In colegiul de arbitri vor figura, 
de asemenea, cunoscuți reprezen
tanți ai arbitrajului din străinăta
te ca austriacul Grill și englezul 
Mann.

Nu-mi
succes 

f runtări 
țări"

Lenin- 
Gorki, 
o pro- 

care a

rămîne decît 
deplin acestei 
a fotbaliștilor

■— și-a încheiat cu amabili
tate scurta expunere, Nikolai La- 
tișev.

să doresc 
noi con, 

din atîtca

de loc așa. Neobișnuit de fru
moasă și de
Hogden s-a instalai repede in 
preferințele „extrasportive" ale 
publicului moscovit, căpătind ast
fel o notorietate cel puțin egală 
cu cea pe care ar fi avut-o dacă 
ar fi cîștigat cursa intr-un timp 
record! Frances Hogden nu s-a 
arătat insă prea uimită de „per
formanță" întrucit, foarte recent, 
cu puține săptămini înainte de a 
pleca la Moscova, ciștigase tui 
concurs de frumusețe organizat 
de ziarul „Daily Mail"..

EOX ȘI... MUZICĂ UȘOARĂ
Nu este un secret pentru ni

meni că „minusculul" campion

simpatică, Frances 
repede 

„extrasportive"

olimpic de box Wolfgang BehrendtC 
este un virtuos al... trompetei,/ 
fiind de altfel unul din membrii\. 
unei apreciate orchestre de jazz./ 
El și-a adus trompeta și la Mos-1 
coca, creind numeroase neplăcerii 
colegilor săi de cantonament, de-' 
oarece gustul repetițiilor îi vine\ 
tocmai in orele de odihnă! Ori-/ 
cum, Behrendt este nerăbdător să) 
termine turneu! de box. pentru a-și\ 
consacra apoi timpul liber concer-X 
tețor de muzică ușoară. „Și prin-C 
tre primele aș vrea să merg la/ 
cel al orchestrei Teodor CosmaA 
care se bucură la noi de multă\ 
prețuire". ✓

Pretutindeni, se desfășoară an
trenamente asidue și jocuri de pre
gătire și verificare. Iubitorii de 
fotbal urmăresc cu vie nerăbdare 
toate aceste pregătiri care apro-

C. .XESTORIDIS

PREGĂTIRILE DINAMOVIȘTI- 
LOR DIN ORAȘUL STALIN

O altă echipă care se pregătește 
cu multă rîvnă este tinăra for
mație a Lui Dinamo Orașul Stalin. 
Dinamovlștii se pregătesc alternind 
antrenamentele cu jocuri de veri
ficare. Adevăratele repetiții "gene
rale le vor face însă in partidele 
internaționale cu SpaTtak Sofia 
(7 august) șt cu Vorwărts Berlin 
(13 sau 14 august), ambele la 
Cluj. In aceste jocuri ca și în 
campionat, Dinamo va conta pe 
următorul lot de jucători: Bucur, 
Stamate, Szakacs II, Moarcăș, 
Hulea, Cincu, Țîrcovnicu, Hidișan, 
Campo, Dragomir, Drăgoi, Cse- 
gezi, Szakacs I, Mihai, Radulescu, 
Publik, Vătafu, Eftimie și Moțoc.

Pe scurt
ire 
ri 
um cîteva 
că în pre- 
îtrare sînt 

amănun- 
derea des- 
me condi- 
■t puse la 
itfel gazo- 
iaptă doar

Meciul Rominia - LIanely (Țara Galilor), un adevărat derbi

itățile in
ertei de a 
formează 
spectato

ri de fot- 
B Mă re- 
n, Ceylon

puternice 
campioană 
Jocurilor, 
Populare 

pele Uni- 
Democra-

N-ar fi nimic exagerat dacă aș 
afirma că — cu toată 
„concurență" pe care 
avalanșa de competiții, 
tropit pur și simplu 
Moscovei — jocurile de 
rămas totuși în centrul 
opiniei publice sportive 
tala Uniunii , Sovietice, 
echipelor naționale ale 
Italiei, Țării Galilor, Romîniei și 
Cehoslovaciei erau așteptate cu un 
justificat interes. Vă puteți deci

evidenta 
le-o făcea 
care a co- 
stadioanele 

rugbi au 
atenției 

din capi- 
Evoluțiile 

Franței,

surprinși au fost 
moscoviți aflînd mai 
echipa Italiei nu a

imagina cit de 
spectatorii 
întîi că 
putut face deplasarea pentru că 
guvernul Zoii i-a refuzat pașapoar
tele și apoi pentru că — deși pre- 
zenți la Moscova — rugbiștii fran
cezi nu vor lua parte la turneu.

NU ESTE DE PRESTIGIUL 
NOSTRU...

Vestea că echipa de rugbi

DO MEN EC H

nap

•va. Ceea 
mod deo- 

imagine 
ui c.ă, in- 
ilătoream. 
ea. toate 
mică im
ul de ce
rn intim-

OȘTRI FLORETIȘTI 
«EZENTAT CU CINSTE

_ a 
Franței nu va juca decît meciuri 
amicale a produs, așa cum era și 
normal,' multă dezamăgire. Cum 
s-a ajuns la această situație ? Con
ducătorii 
Delbert,
Federației Franceze de Rugbi, Ro
ger Leroux, selecționerul echipei, 
Adolphe Jauregui, secretarul gene
ral al Federației) au interzis rug- 
biștilor „tricolori" să joace cu 
rugbiștii care reprezintă Țara Ga
lilor. Motivul: această țară nu a 
venit la Moscova cu echipa repre
zentativă, ci a trimis o formație 
de club (LIanely).

Conducătorii francezi susțineau 
că nu este de prestigiul echipei lor 
să se întîlnească cu o echipă de 
club. In continuare ei au precizat 
că nu au nimic împotriva faptului 
să întîlnească echipele naționale 
ale Romîniei și Cehoslovaciei. Fi
rește o asemenea poziție 3 creat 
mari greutăți organizatorilor so
vietici care au arătat toată bună
voința pentru a rezolva echitabil 
situația încurcată oare se ivise. 
Astfel, după multe discuții s-a 
căzut de acord ca Franța să dispu
te două meciuri (cu Rominia și 
Cehoslovacia), ale căror rezultate 
nu vor conta însă în clasament u1 
turneului.

echipei franceze (Jean 
prim vicepreședinte a1

Mai mult chiar, linia de înain- 
taie a echipei gaieze este poate 
cea mai puternică pe care am 
văzut-o. Ca un amănunt în aceas
tă direcție pot preciza că în me
ciul cu Cehoslovacia ambii pilieri 
ai înaintării echipei 
marcat fiecare cîte o 
ceea ce nu-i un 
rugbi.

Iată dar unde 
adevărata cauză 
ducătorii echipei 
de acord să joace cu rugbiștii ga
lezi. După un sezon în care a suferit 
numeroase tnfrîngeri este desigur 
periculos pentru prestigiul „15-lui“ 
francez să joace cu o puternică 
echipă de club. Dacă cumva me
ciul se încheie cu un rezultat 
strîns? Nu e deloc onorabil...
O SEMNIFICATIVA DECLARA
ȚIE A UNUI ZIARIST FRANCEZ

Pe marginea acestui subiect am 
discutat chiar cu trimisul special 
al ziarului francez „L’Equlpe", 
Denis Lallane, venit la Moscova 
să urmărească evoluția rugbiștilor 
francezi. După ce a criticat atitu
dinea conducătorilor Federației de 
Rugbi, punînd-o pe seama fugii de 
răspundere, ziaristul francez mi-a 
spus că gestul este incalificabil și 
el nu poate ascunde totuși poziția 1 
greșită a acestora. „De altfel 
preciza Denis Lallane, în alte 
sporturi văd că echipele naționale I 
ale Franței joacă cu echipe de club 
și chiar Franța este reprezentată ( 
de echipe de club".
MECIUL ROMINIA—LLANELY, ' 

UN VERITABIL DERBI! <

LIanely au 
încercare, 

lucru obișnuit în

trebuie căutată 
pentru care con- 
Franței nu sînt

pie tot mai mult data începerii 
celei mai importante competiții 
de fotbal.

Mai fericiți, spectatorii timișo
reni au ocazia să reia drumul 
spre stadionul „23 August" chiar 
duminica aceasta, pentru a asista 
la

PRIMUL MECI AL 
SELECȚIONATEI ATENEI

Fotbaliștii greci, după cum ne 
relatează corespondentul nostru 
Al. Gross, au sosit la Timișoara 
ieri dimineață, venind cu un auto
car Pullman de la Belgrad. La 
S tumora Mor am: a sportivii greci 
au fost primiți de reprezentanți 
ai asociației Progresul și ai co
lectivului sportiv Știința Timișoa
ra. Delegația greacă, condusă de 
d. Vghenopoulos — președintele 
ligii ateniene de fotbal — cu
prinde 16 jucători, dintre care 
duminică vor intra ne teren ur
mătorii: Aperghis (Sarantakos)-
Papoulidis, Linoxilakis, Darakis- 
Nobidis, Dermatis—Stamatiadis, 
Theofanis, Saravakos, Nestoridis, 
Panakis.

Știința, care cu acest prilej va 
face prima verificare serioasă in 
vederea campionatului, va alinia 
probabil echipa: Fuchs-Zbîrcea, 
Brânzei, Florescu-Cojereanu, Tăna- 
se-Gîrieanu, Lereter, Ciosescu, Fi
lip, Boroș. Rezerve: Enăchescu, 
Moguț, Apter, Mazăre, Andreescu, 
Manei u.

VICTOR CIOCÎLTEA A OBȚINUT 
O NOUA VICTORIE IN TURNEUL 

DIN |R. P. POLONA
Maestrul internațional Victor Cio- 

cîltea continuă să aibă o compor
tare foarte bună în turneul inter
național de șah de la Szczawno 
Zdroj. La '31 iulie el a jucat partida 
întreruptă cu Dziedzielovski (R. P. 
Polonă) și, valorificîndu-și cu preci
zie avantajul, a obținut victoria. 
In urma acestui succes Ciocîîtea 
continuă să se afle în fruntea cla
samentului alături de marii maeștri 
Gheller (U.R.S.S.) și Szabo (R. P. 
Ungară) avînd cîte 3 puncte fiecare 
din tot atîtea posibile.

Zilele trecute a părăsit țara ple- 
cîn-d în R.P. Bulgaria un grup de 
sportivi ai A.V.S.A.P. pentru a par
ticipa la un concurs internațional 
de „poliatlon nautic“ organizat de 
asociația D.O.S.O. la Varna între 
3 și 11 august. Sportivii romîni iau 
parte pentru prima dată la un ase
menea concurs c e constă din 11 
probe printre care : ștafeta înot, 
trecerea unui obstacol de apă, vîs- 
lirea pe 2.000 m (viteză) și 10.000 
m. (rezisfență), regată la vele, arun
carea bandulei, semnalizare, trasul 
la parîme, tir etc.

La acest concurs și-au anunțat 
participarea echipe din U.R.S.S,, 
R.P. Unga<ră, R. Cehoslovacă, R.D. 
Genmană, R.P.F. iugoslavia, R.P. 
Albania, R.P. Bulgaria, R.P.D. Co
reeană, R. P. Chineză, R. P. Polonă 
și R. P. Romînă.

★
Cu prilejul unul concurs atletic 

desfășurat miercuri la K61n, atletul 
Germar (R. F. Germană) a stabilit 
un nou record european în pro
ba de 200 m. plat cu timpul de 
20”5/10. El a întrecut astfel cu o 
zecime de secundă recordul deți
nut pînă acum de Futterer (R.F. 
Germană). In același concurs Ger
mar a egalat și recordul european 
al probei de 100 m. plat care a- 
parține tot lud Futterer cu rezulta
tul de 10”2/10.

„Extrasportivii’* au ■««
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Franța (Nelter, Cazaban,

provocat 
Minatorii, 
rei favo-

rite,
Barbezat și Bertot) și chiar pe cel 
al Poloniei (Ridz, Riss-Orski, 
tranke Diearaokens), au debutat 
anevoie în meciurile finale. Atilld 
Csipler s-a accidentat în primul 
meci, cel cu U.R.S.S. și nu a oo- 
ținut nici o victorie. Inutil au 
cîștigat Zilahy trei asalturi, Mu- 
reșanu, două, sau Poenaru. unul, 
pentru că floretiștii sovietici ne-au 
întrecut cu 10—6. A urmat me
ciul cu R. P. Ungară, desigur cel 
mai greu. Csipler nu s-a putut 
prezenta, echipa nu a avut rezer
vă! In ultimul moment s-a ape
lat ’a serviciile sabrerului Pe'mus 
care a făcut lot ce a putut și a 
obținut o victorie, la fel ca Mure- 
șanu și Zilahy, în timp ce Poenaru 
a învins de două ori. Am pierdut 
și al doilea meci. Urma ultimul și 
singura șansă de a obține totuși 
o medalie. Egiptul, formația care 
de mulți ani are un cuvînt hotă- 
ritor de spus în campionatele 
mondiale, trebuia întrecută pen
tru a ne asigura locul trei. 
Ga și în meciul cu Franța sau în , 
cel cu Polonia, tinerii noștri s-au ■ 
întrecut pe ei! Au zdrobit rezis
tența scrimerilor egipteni și au 1 
realizat repede cele nouă victorii 
■necesa-re (Zilahy 3 Mureșănu 3,' 
Poenaru 1, Csipler 2). Medalia 
de bronz le-a revenit pe merit., 
Ea reprezintă o primă încununare! 
a unei formații tinere care a în
ceput să urce spre cuilmile mates-; 
triei sportive și ale consacrării 
internaționale!

ADEVĂRATUL MOTIV: 
VALOAREA JUCĂTORILOR 

GALEZI l-A... GONIT 
PE FRANCEZI!

Meciul de astăzi dintre repre
zentativa țării noastre și rugbiștii 
din Țara Galilor se anunță decisiv 
pentru primul loc al seriei. In spe
cial.duelul celor două „pachete* de 
înaintași va fi — fără îndoială — 
pasionant, ținînd seama de valoa
rea înaintașilor galezi 
celor romîni care nu 
București i-au pus în

LIanely este o formație extrem 
de puternică (scorul cu care a în
trecut Cehoslovacia este concludent _____ v .
în această privință), care poate pe’Jnaîntașif francezi.’ 
reprezenta cu cinste rugbiul din 
Țara Galilor. Din echipă 
fundașul Terry Davies, 
turile" John Howells,
Wiliiams, Cyril Davies, 
William Rhys și Henri
Toți aceștia au făcut parte din se
lecționata națională a Țării Gali
lor, care în aprilie la Paris a 
învins Franța cu 19—13.

și de forța 
de mult la 

dificultate

fac parte 
„trei-sfer- 
Raymond 
înaintașii 
Morgan.

pare decla- 
cunoscutul

Semnificativă mi se 
rația lui Domenech, 
jucător francez, cu care am stat de Â 
vorbă (țjipă meciul LIanely—Ceho- r 
slovacia : „Fără discuție că înain- 1 
tașii galezi sînt cei mai buni din ( 
lume. In ultimii ani ei ne bat cu / 
regularitate. Părerea mea sinceră > 
este că deși avem de-a face cu o J 
echipă de club, ea ne poate învinge \ 
și pe noi și pe rugbiștii romîni". f

SORIN POENARU 1OSIF ZILAnl

Anul trecut, in mai multe arti
cole de o vehemență puțin obiș
nuită, ziarul francez de sport 
.i'Equipe" lua atitudine împo
triva extrasportivilor, a acelor 
firme care nu au nici o contingență 
cu sportul, dar care au impus 
curselor cicliste un caracter mai 
mult de caravană publicitară de
bit de competiție sportivă. Spunea 
ziarul citat că firmele în cauză „vor 
să scoată din aceste curse maxi
mum de randament publicitar" și 
că „O astfel de situație este inad
misibilă pentru anul viitor (n.n. 
1957) și FFC nu 
poate să tolereze 
o asemenea pro
miscuitate". E clar, 
nu? Ca o conclu
zie, ziarul „tEqui- 
pe“ — organiza
tor a! tuturor ma
rilor întreceri cicliste din Franța, 
inclusiv Turul Ciclist — hotăra eli
minarea extrasportivilor din aceste 
întreceri și — mai mult — nead- 
miterea la start a acelor cicliști 
care concurează pentru vreuna 
din firmele comerciale. Hotărirea 
a avui efectul unei adevărate bom
be, jăcind multă vîlvă.

Se pare insă că totul a fost 
numai... o furtună într-un pahar 
cu apă, iar hotărirea organizato
rilor Turului Franței a constitr't.. 
baza unei viitoare înțelegeri cu 
extrasporiioii. Și că așa stau lu
crurile a dovedit-o situația din 
Turul Franței recent terminat. Ex
trasportivii au găsit același cîmp 
larg de acțiune, au năpădit pur 
și simplu caravana cicliști, au 
dominat șoselele, starturile, sosi
rile și... coloanele ziarului „l'E- 
quipe" care a pus la dispoziție și 
un redactor specialist in proble
mă! Iar cicliștii au continuat să 
alerge pentru diversele firme co
merciale, pe tricourile lor fiind ti
părite nu cuvintele Franța, Italia,.

Belgia etc., etc., ci Hellyet, St. 
Raphael Quinquina, Peugeot ș. a.

Astfel și Turul Franței din a- 
cest an a servit mai mult concu
renței comerciale decît concurenței 
soortive. A fost suficient să ne 
aruncăm privirile asupra cîtorva 
numere din ziarul „I’Equipe" ca 
să ne facem o imagine asupra a- 
cestui lucru. Pe lingă redarea mai 
mult sau mai puțin senzațională 
a per,orman(ei unui ciclist sau 
ahuia. întâlnim în ziarul amintit ia 
loc de cinste și cu lux de comen
tarii diverse... reportaje cu iz 

publicitar. Se scrie 
textual că „Turul 
n-ar mai fi Tur, 
dacă cicliștii nu ar 
fi precedai de cu-i 
tezătorii motoci- 
diști acrobați ai

Caruselului Cinzano...", că fără 
Veri good Soda, ciclistul x nu ar 
fi putut cuceri celebrul pisc Gali- 
bier, că „faimoasa" cintăreață 
Paola lansează pentru amatorii 
produselor case! Buiagaz-Propa- 
gaz... „Sini nebună", că reprezen
tantul firmei „Porumbelul călător’ 
— îmbrăcăminte — împarte cen
timetre, bricege, brichete și... fruc
te proaspete, că produsul casei 
Perrier, apa carr face „pschitf, 
rămîne cea mai bună etc. S-a a- 
juns astfel la situația că diversele 
autovehicule ale firmelor comer
ciale să inunde pur și simplu ca
ravana, să încurce cursa, să dea 
naștere la accidente.

Ne-ar interesa tare mult să a- 
flăm dacă ziarul „I’Equipe" care 
a făcut acel aspru rechizitoriu 
imixtiunii de netolerat a extra- 
sportivilor în viața ciclismului 
francez, își menține părerea? Răs
punsul — văzînd faptele — nu 
este greu de aflat...



Ultimele știri de la MOSCOVA
d Canotoarele noastre au cucerSt 32 medalii de argint @ Ella Zeller 
eliminată în proba de simplu ® Campionul olimpic Behrendt (R. D. G.) 
eliminat din turneul de box • Tînăra alergătoare Eliseeva (U. R. S. S.) a învins-o 

pe Kohler (R. D. G.) în proba de 80 m. garduri

^Reportajele de la Moscova au fost transmise 
^'telefonic de trimișii noștri speciali: RADU 
SjURZICEANU, VALER1U CH1OSE, 
<?D1M1TR1E CAL1MACH1 și RADU VOIA

Aîte reziritate de valoare in cadrul sntîecarikjr ite atletismVÎSLAȘELE SOVIETICE ÎNVINGĂTOARE IN TOATE PROBELE
— CANOTOARELE NOASTRE Al! CUCERIT 22 MEDALII DE ARGINT —

Lacul Himki nu s-a dovedit o 
gazdă prea prietenoasă pentru 
vîslațele care și-au disputat în- 
tîietatea în finalele de canotaj a- 
cademic (valuri mari și vînt pu
ternic), concursul trebuind să fie 
chiar întrerupt la un moment dat 
din cauza furtunii. In toate cele 
5 probe victoria a revenit vîslașe- 
lor sovietice care au confirmat și 
de data aceasta înalta lor valoare.

FLORICA GH1UZELEA

Ella Zeller eliminată de Ivanova (Bulgaria)!!!
întrecerile de tenis de masă de 

Joi au furnizat cea mai mare sur
priză de pină acum a Jocurilor. 
Este vorba de înfrîngerea jucătoa
rei noastre Ella Zeller de către 
reprezentanta Bulgariei, Ivanova. 
Incep nd jocul timid, cu o inex
plicabilă și nejustificată teamă de 
adversara sa, care îi este cu mult 
inferioară, Ella Zeller a întrebuin
țat o tactică greșită, angrenîn- 
du-se în jocul de țăcăneală, care
i-a  convenit de minune Ivanovei. 
Scor final 3-1 (21—13, 13—12,
9—15, 8—6) pentru Ivanova. Alte 
rezultate: Geta Pitică — Hubl 
(Austria) 3—1, Elliot (Scoția) — 
Marta Tompa 3—2; simplu băr
bați ; Berczik — Harasztosi 3—0 
(21, 16, 18), Kennedy — Boitner

FLORETISTELE NOASTRE
A rămas zadarnică excepționala 

performanță realizată de echipa 
noastră feminină de floretă în fața 
reprezentativei Franței (victorie la 
categoricul scor de 14—2). Inuti
litatea nu se datorește faptului că 
în meciul următor învinsele noas
tre au întrecut Ungaria, actuala 
„medalie" de argint a Jocurilor, 
cu 9—7, ci faptului că echipa 
R.P.R. a pierdut pentru două tușe 
întîlnirea cu Austria. (Scor 8—8, 
favorabil Austriei care a totalizat 
44 tușe primite, față de cele 46 
ale formației noastre I). Aceeași 
inconstanță care în repetate rin- 
duri s-a manifestat la floretistele 
noastre a căror valoare reală le 
permite să stea alături de frunta
șele lumii, ne-a frustat ieri de o 
nouă medalie la Jocuri. Dacă Ma
na Vicol, Ecaterina Orb și Gli- 
cneria Ștefănescu nu au dat satis
facție în meciurile cu U.R.S.S. și 
R.P.U., în meciul cu Franța și 
mai apoi în cel cu Finlanda se 
părea că am găsit formula de e- 
chipă care să ne asigure cel pu
țin medalia de bronz: Vicol, Orb, 
Țărăngoiu și debutanta Cecilia 
Neagu. Dar pînă la urmă numai 
debutanta s-a menținut pe o po
ziție constantă și mulțumitoare. 
Eugenia Țărăngoiu a „căzut" în 
meciul cu Austria (0 vj, iar Vi-

ÎN TURNEUL
Intîlnirile de simplu masculin 

din cadrul optimilor de finală ale 
competiției de tenis s-au soldat 
cu următoarele rezultate: Howe 
(Australia) — Senbom (R. Ceho
slovacă) 6—3, 6—1, 4—6, 6—3; 
Pimenthal (Venezuela) — Moser 
(U.R.S.S.) 6-3, 6—2, 6-4; Ray 
Carridos (Cuba) — Andreev 
(U.R.S.S.) 4-6, 7-5, 6-4, 6-2.

In sferturile de finală ale probeî 
de dublu bărbați, în partida dintre 
Javorski-Krajcik (R. Ceh.) — Gh. 
Viziru-Gulyas (R.P.R.—R.P.U),

Canotoarele noastre au ocupat lo 
cui doi în toate probele cucerind 
22 de medalii de argint. In prima 
probă echipajul sovietic de 4+1 
rame a ocupat primul loc cu 3:24,8 
Pînă la 500 de metri au condus 
vîslașele noastre (Felicia Urzicea- 
nu, Rita Schob. Lia Togănel, Mar
ta Kardos + Lutz Ștefania-Bori- 
sov). Pe a doua jumătate a pistei 
ele au avut însă un punct slab și 
au fost depășite. In final n-au 
putut reface în întregime timpul 
pierdut clasîndu-se pe locul doi la 
8 zecimi de secundă: 3:25,6. Pe 
locul trei Finlanda 3:35,6.

Proba de simplu a fost cîștigată 
de Emilia Muhina (U.R.S.S.) 3:53,4, 
Florica Ghiuzelea ocupind lo
cul doi cu 3:59,6, înaintea polo
nezei Maria Makovska 4:04 8. Pe 
ultima parte a cursei Florica Ghiu
zelea nu a mai insistat prea mult 
deoarece urma să participe și la 
proba de dublu vîsle. O cursă sim
plă în care vîslașele sovietice au 
condus tot timpul a fost cea de 
4 + 1 vîsle. Ele s-au clasat pe prt-

3—0, Gantner — Popov 3—0 ; la 
dublu femei, perechea Ella Zeller- 
Geta Pitică s-a calificat în semi
finale. învingînd cu același scor 
(3—0) cuplurile Rougagnou — 

Alber (Franța) și Kunșina-Beclend 
(U.R.S.S. — Australia).

Voleibalistele poloneze au întrecut
Miile de spectatori prezenți iert 

după amiază pe terenurile de vo
lei ale stadionului Dinamo, au a- 
sistat la cel mai dramatic și tot
odată cel mai frumos meci de pînă 
acum al turneului feminin dc volei 
disputat între reprezentativele Ro- 
mîniei și Poloniei. Ambele echipe,

AU RATAT LOCUL ni
col nu s-a achitat de sarcinile sale 
de trăgătoare nr. 1 a echipei. 
Vicol a întîlnit în ultimul asalt 
din meciul cu Austria pe Eberth. 
Scorul era 8—7 pentru noi. Chiar 
o victorie a austriecei la scorul de 
4—2, ne asigura totuși victoria 
prin tușaveraj. Vicol nu a realizat 
cele două tușe. Eberth a cîștigat 
cu 4—0, echipa noastră a pierdut 
meciul cu Austria și totodată locul 
III în această aprigă dispută. Ne
plăcut desnodămînt după atîta 
trudă 1

In ultimele meciuri s-au înre
gistrat rezultatele: R.P.R. — Fin
landa 11—5 (Vicol 4 v, Neagu 
3 v, Orb 2 v, Țărăngoiu 2 v); 
Austria — R.P.R. 8—8 (Neagu 3 
v. Orb 3 v, Vicol 2 v, Țărăngoiu 
0 v) ; R.P.R. (Vicol 4, Orb 4, Nea
gu 3, Țărăngoiu 3) — Franța
14—2; Franța — R.P.U. 9—7, 
U.R.S.S. — Franța 11—5, Austria 
— Finlanda 9—7; U.R.S.S. — 
R.P.U. 9—5. CLASAMENTUL FI
NAL: 1. U.R.S.S. 5 v, 2. R.P.U. 3 
v, 3. Franța 3 v, 4. R. P. RO- 
MINA 2 v, 5. Austria 2 v, 6. 
Finlanda 0 v.

DE TENIS
pînă la ora convorbirii telefonice 
prima pereche conduce cu 10—8, 
7—5, 5—5. De subliniat jocul foar
te bun al lui Viziru, care nu e a- 
jutat însă suficient de partenerul 
său. Intr-o altă partidă perechea 
Huber-Kumar (Austria — India) 
a dispus după o splendidă demon
strație de perechea Lei-Bu-Ci — 
Ciu-En-Tua (R. P. Chineză) cu 
6—2, 6—4, 6—2. 

mul loc cu 3:24,2 urmate de canotoa
rele noastre (Stela Stancu, Emilia 
Rigard, Titina Săkeanu, Marta Jif- 
cu + Lutz Ștefania-Borisov) cu 
3:29,8. O luptă interesantă s-a dat 
pentru locul trei între canotoarele 
poloneze (3:38 0) și cele din 
R.D.G. (3:38 2). Deosebit de spec
taculoasă a fost proba de dublu 
vîsle în care echipajul sovietic a 
cîștigat cu numai 2 zecimi de se
cundă: 3:34,0 față de vîslașele 
noastre. Florica Ghiuzeiea și Ma
ria Laub au condus în prima parte 
a cursei, au fost întrecute de so
vietice, apoi au recuperat mult 
și finalul a prilejuit o sosire strin- 
să. Pe locul trei Finlanda 4:04,2.

Ultima probă a finalelor de ca
notaj academic feminin a prilejuit 
o nouă victorie a sportivelor so
vietice care după primii 500 de 
metri au luat conducerea, echipa
jul nostru nemai forțînd alura mai 
ales că 4 dintre componente re- 
simțeau oboseala din proba la 
care concuraseră înainte (4 + 1 
rame). Clasamentul: 1. U.R.S.S.
3:10.4; 2. R.P.R. (Lia Togănel, Mar
ta Kardos, Felicia Urziceanu, Rita 
Schob, Sonia Bălan, Elza Oxen- 
feld, Stela Georgescu. Maria Bu
cur + Angela Codreanu) 3:13,2; 
3 R.D.G. 3:23 0.

prezentindu-se în plenitudinea for
țelor lor, au prilejuit un specta
col de toată frumusețea în care 
victoria a revenit voleibalistelor 
poloneze cu 3—2 (6—15, 15—7, 
12—15, 15—13, 15—13).

Așa cum se întrezărea încă de 
la primele antrenamente făcute în 
capitala Uniunii Sovietice, echipa 
feminină a Poloniei se prezintă 
complet schimbată în bine, deve
nind o formație redutabilă. După 
cum ni s-a transmis, ele au lăsat 
în meciul de aseară o impresie ad
mirabilă. Atacurile echipei noastre 
s-au lovit de un zid aproape de 
nepătruns — apărarea polonezelor.

La dramatismul acestui meci s-a 
mai adăugat și... o foarte puter
nică furtună care a început exact 
după terminarea celui de al doi
lea set, atunci cînd jucătoarele 
noastre conduceau cu 2—1. Me
ciul a fost reluat după o oră și 
jumătate.

Cele mai bune jucătoare: Kris-

In ziua a treia a întrecerilor de 
atletism au fost înregistrate, în 
continuare, o serie de rezultate 
bune Iată cîteva dintre acestea: 
BĂRBAȚI : lungime : 1. Grabowski 
(Pol.) 7,46; 2. Cen (U.R.S.S.)
7,40; 3. Miller (lug.) 7,25; pră
jină: 1. Cemobai (U.R.S.S.) 4,50;
2—3. Bulatov (U.R.S.S.) și Preus- 
sger (R.D.G.) 4.40; 4. Waszni
(Pol.) 4.30; 5. Lesek (Iug.) 4,30: 
suliță: 1. Sidlo (Pol.) 80,12; 2. 
Kopyto (Pol.) 76,70 ; 3. Kuznețov 
(U R S.S.) 76.44; 4. Țîbulenko
(U.R.S.S.) 71.01; 4x100 m.: 1.
U.R.S.S. (Tokarev. Plaskeev, 
Konovalov. Barteniev'j 40,2; 2. 
Polonia 40,8; 3. Islanda 42,9;
110 m.g. serii: seria l-a: 1. Vesel- 
ski (Ceh.) 14,7; 2. Kaburov
(Bulg.) 14,7; 3. Mihaiiov
(U.R.S.S.) 14,7; seria a H-a: 1. 
Lorger (Iug.) 14,5; 2. Stolearov 
(U.R.S.S.) 14.8: 3. Petrov

Baschetbaliștii noștri nir se regăsesc
In turneul de baschet reprezen

tativa masculină a țării noastre 
a dispus de Franța I (alcătuită din 
jucătorii de la P.U.C.) cu 59—52 
(25—20). Jucătorii noștri au con
firmat însă forma slabă arătată în 
partida cu Ungaria, obținînd vic
toria cu destule dificultăți. Sin
gurii care s-au remarcat au fost 
Nedef și Cucoș. Față de modul 
cum s-a comportat pînă acum e- 
chipa noastră masculină, este greu 
să-i întrevedem perspective bune 
pentru următoarele partide.

Din formația franceză s-au e-

echipa României

tina Wleczial, Barbara Szpyt (Po
lonia), Sonia Colceriu (cea mai 
bună jucătoare de pe teren), Ro
diră Sădeanu, Natalia Cernat (Ro
mînia).

Iată și celelalte rezultate: MAS
CULIN : R.P.D. Coreeană — Bel
gia 3—0; Albania — R.P. Mon
golă 3—1; Bulgaria — Austria
3—0; Polonia — Italia 3—0 (ne- 
prezentare). FEMININ: R-P.D 
Coreeană—Austria 3—0; UJț.S.S. 
— R.D. Germană 3—fl; (la 12, 
8. 9).

Noi succese ale
întrecerile de lupte clasice con

tinuă în mijlocul unui interes 
crescînd. Sportivii romîni rețin 
atenția amatorilor acestei disci
pline prin frumoasa lor compor
tare. Iată principalele rezultate 

obținute ieri în tururile 2 și 3: cai. 
52 kgr,: Gh. Szabad b.p. Abdul 
Masiri (Siria), cat. 57 kgr.: I. 
Cernea pierde la puncte la Petrov 
(R.P.B.), cat. 62 kgr.: M. Sodcz 
b.p. Urdl (Austria) și Jalbert 
(Ft.J, cat. 67 kgr.: Gh. Dumitru 
face meci egal cu Ailanen Veiko

Dobrescu, Trancă, Linca și Negrea 
in semi-Hnale la box

La box, o știre importantă: în- 
trucît numărul mare de înscrieri 
ar fi aglomerat programul reuniu
nilor (marți seara au fost 20 de 
meciuri, ceea ce este excesiv), co
misia de organizare a decis mo
dificarea regulamentului inițial, 

în sensul ca eliminarea unui bo
xer să se producă după o singură 
înfrîngere.

Dintre pugiliștii romîni care au 
evoluat joi, numai M. TRANCA 
și N. LINCA au terminat victo
rioși. Primul a recoltat o muncită, 
dar frumoasă victorie la puncte 
asupra lui Liwowski (R.D. Ger
mană), iar N. LINCA a dispus 
prin K.O. în prima repriză de el
vețianul Ingold. N. MINDREANU 
a pierdut de justețe la talentatul

(U.R.S.S.) 14.8; FEMEI: 80 m.g.:
1. Eliseeva (U.R.S.S.) 10,8; 2.

Kohler (R.D.G.) 10.8; 3. Bîstrova 
(U.R.S.S) 11.0; 4. Grunvald
(U.R.S.S.) 11,1; 5. Liu Iui-in (R. 
P. Chineză) 11,3; 6. Ana Șerban 
(Romînia)' 11,3; pentatlon: după 
trei probe conduce Bîstrova cu 
2.659 p. (13,30 m. greutate; 26,2 
sec. 200 m; 1.55 m. înălțime).

Sorokin: 57,1 la 100 m liter!
Ieri la bazinul din parcul Luj- 

niki o singură probă de înot: fi
nala la 100 m. IibeT bărbați. în
vingător sovieticul Sorokin, care 
cu timpul de 57,1 a adus patriei 
sale o nouă medalie de aur, un 
record unional și un altul al... 
Jocurilor. Pe locul II, Lin-Cin-Ciu 
(R.P. Chineză) 58.1 ; 3 Nikolaev 
(U.R.S.S.) 58.2.

viidențiat americanul Veinberg și 
Rat. De menționat că probabil că 
nu-1 vom mai putea utiliza pe 
Nagy care s-a accidentat. Alte 
rezultate; Belgia — Anglia 82—52 
(31—24), Franța II (Caen) —• 

Finlanda 63—41 (30—18) 11

J Principalele întreceri 
de astăzi

FOTBAL: Sel. de tineret a 
R.P.R.—Ceylon

HANDBAL: R.P.R.—Austria
(băieți) și R.P.R.— U.R.S.S. 
(fete)

BOX: meciuri în cadrul semi
finalelor

RUGBI: R.P.R.—Țara Galilor
BASCHET: R.P.R. — R.P.D.

Coreeană (fete) și R.P.R. 
— Siria (băieți)

VOLEI. R.P.R. — Austria (fete) 
și R.P.R. — Franța; 
(băieți)

SCRIMA: turneul individual de 
floretă băieți și fete 

TENIS DE MASA: meciuri în 
turneul de consolare, sfer
turi de finală simplu băieți 
șl fete

LUPTE: întîlnîri în cadrul 
semifinalelor.

luptătorilor romini
(Fini.) și b.p. Mandadi Mtirsak 
(Siria), D. Cuc b.p. Berger (Aus
tria), cai. 73 kgr.: V. Bularca b.p, 
Nasuh (Siria), cat. 79 kgr.: V. 
Popovici b.t. 1’39” Saftafi (Siria)', 

Dintre celelalte rezultate, ra- 
marcăm victoriile realizate de ti
nerii luptători sovietici Karavaiev 
(cat. 57 kgr.) și Selîchin (cat 
62 kgr.) asupra lui 1. Hodos 
(R.P.U.) — camp, olimpic — șl 
respectiv — I. Polyak (R.P.U.) 
campion mondial.

pugilist polonez Kowalski, iar V. 
MARIUȚĂN a cedat după un meet 
confuz, cehosloxacului Benejowski.

In semifinalele competiției, care 
se dispută azi, s-au calificat deci 
M. Dobrescu, M. Trancă, N. Lin
ca și Gh. Negrea (care n-a boxat 
încă). Alte rezultate importanta: 
cocoș: Zasuhin (U.R.S.S.) b.p. 
Behrendt (R.D. Germană); Kim 
En Hon (R.P.D. Coreeană) b.p. 
Pasamonti (Italia); semiușoară : 
Walczak (R.P. Polonă) b.p. Mi- 
tev (R.P. Bulgaria); semimijlocie: 
Sebftk (R. P. Ungară) b. opr. ră
nire Potesil (Austria); Bergstrom 
(Suedia) b.p. Dormar (Scoția).

Finalele competiției au loc sîm- 
bătă seara.


