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Daruri pentru 
marea sărbătoare

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Apropierea ma
rii sărbători națio
nale a poporului 
nostru — 

23 August 
zește în 
oamenilor 
un val de 
asm creator 
se răsfrînge în toa
te domeniile de ac

tivitate. Citind ziarele, ascultând 
radio-jurnalele, vizionînd filmele 
care prezintă actualitatea în imagini, 
dar mai ales poposind în mijlo

cul harnicilor muncitori din fabrici, 
uzine sau de pe ogoare și șantiere, 
poți admira cuprinzătorul tablou al 
nenumăratelor fapte prin care po
porul nostru intîmpină cea de-a 
XII l-a aniversare a Zilei eliberării 
patriei de sub jugul fascist.

Vizitând Bicazul, găsești Bistrița 
abătută din făgașul eî milenar 
care adăpostește acum fundamen
tul marelui bara). La Hunedoara 
afli cu bucurie că marele furnal 
de 700 m.c. a dat — nu de mult — 
cea de a 2.000-a șarjă. Pe ogoarele 
patriei, spicele grele de rod au 
luat de mult drumul batozelor, pur
tate de mîini harnice. Știința noa
stră se mîndrește cu o nouă cu
cerire; terminarea reactorului ato
mic de 2.000 k. w. Dincolo de gra
nițele tării la Moscova — orașul 
care găzduiește cel de al Vl-lea 
Festival al tineretului si studenți
lor și cea de a III-a ediție a Jocu
rilor sportive internaționale prie
tenești — tinerii sportivi ai pa
triei noastre luptă cu ardoare pen
tru a înțîmpina ziua de 23 Au- 
<ri(st cu frumoase succese în în
tâlnirea cu sportivi de renume eu
ropean si mondial. Mulți dintre ei 
au urcat podiumul învingătorilor 
pe treapta cea mal înaltă, făcînd 
din nou cunoscut numele nafriei în 
lumea sportivă. Pe pieptul unora 
dintre reprezentanții 
Jocurile de la Moscova 
ște medalia de

2$AMHST

ziua de 
— tre- 
inimile 
muncii 
enfuzi- 

care SRfiAN Al COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT DE PE UNCĂ CONSILIUL OE MINIȘTRI 
$1 AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

--------

120 de minute de 
joc pentru desemna
rea primului finalist 
la fotbal 
de argint 
handbalistele

Medalii
pentru

noastre
la hal-
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Surpriză 
fere O 
ușoară a echipei fe
minine

victorie

d e volei a

Jocurile sportive de la Moscova
continuă în ritm susținut

La rugbi victorie muncita a echipei R. P. R

rugbi a îiifre-

R.P.R. Baschet
bali șt ii
vinși de buf gări după 
un meci foarte dis-

romîni î n-

putat.

noștri la 
străluce- 

aur a Jocurilor 
— prețios trofeu, simbol al înaltei 
valori a sportivilor romîni.

Exemolul sportivilor aflați în a- 
ceste zile la Moscova este urmat 
cu entuziasm de sutele de mii de 
tineri sportivi din orașele și sa
tele patriei, care — alături de suc
cesele realizate in muncă — se 
pregătesc să întâmpine ziua de 23 
August participînd la tradiționalele 
competiții organizate în întreaga 
țară. Acum, în prag de mare săr
bătoare, tineretul sportiv al pa-

(Continuars în pag. 2-a)

Echipa noastră de 
cut la limită echipa Cehoslovaciei, 
la capătul celei mai slabe dintre 
partidele pe care le-a susținut în 
acest sezon. Oboseala și forma 
slabă s-au adăugat subestimării 
adversarilor și rezultatul a fost... 
12—11. Fără îndoială că diferen
ța de scor putea fi mai mare, chi
ar în condițiile unui joc sub po
sibilități. Dar Penciu a ratat trei 
lovituri de picior din poziții cla
re, iar D. Ionescu a trimis balo
nul în bară la o transformare de 
pe centrul liniei de 22. Pe de 
altă parte, arbitrul Timoșenko a 
condus slab, dezavantajînd echipa 
noastră prin nepenalizarea nume
roaselor ofsaiduri comise de ju
cătorii cehi la grămezile deschise.

Echipa cehoslovacă, în ciuda jo
cului său dur a arătat, ca și în 
meciul cu Franța, un real progres 
șt rezultatul strîns pe care l-a 
obținut este pentru ea o veritabi
lă performanță.

Scorul a fost deschis de Ceho
slovacia. In min. 5, Straniak mar

chează dint'r-o lovitură de pedeap
să. Egalarea se produce în min. 
21 cînd, după un reușit atac pe 
trei sferturi Dobre înscrie în colț. 
Transformarea nu e realizată ast
fel că scorul este de 3—3. In mi
nutul 35 Penciu interceptează o pa
să a cehilor și după o cursă splen
didă culcă balonul la centru. Cum 
am arătat, D. Ionescu a ratat 
transformarea. In min. 39 Won-

dracek înscrie d intr-o lovitură de 
pedeapsă: 6—6. La reluare, echi
pa Cehoslovaciei conduce din nou,

PENCIU (R.P.R.)

Echipa 
întrecută la

volei de 
reprezen-

Derbiul întrecerilor de 
ieri s-a desfășurat între 
tativele masculine ale Rominiei și 
Cehoslovaciei, considerate printre 
principalele favorite ale turneului 
final. Voleibaliștii cehoslovaci au 
dovedit o formă excelentă și au 
jucat foarte bine. Ei au folosit de 
cele mai multe ori trasul din pri
ma pasă, iar blocajul a funcțio
nat perfect. Echipa noastră s-a 
dovedit inegală, în primul rînd

Un grup de finaliști
în drum spre Moscova

ai Spartachiadei,

de 
de 

con-

în urma unei încercări reușite 
Halamicek și transformată 
Wondracek: 6—li. Românii 
traatacă puternic și în min. 62 și
65 Penciu înscrie de două ori din 
lovituri de pedeapsă.

Echipa noastră a fost următoa
rea: Buda — DOBRE, Ilie, PEN
CIU, Ghiuzelea — Pîrcălăbescu, 
Ionescu — MORARU, Paloșartu, 
Florescu — Doruțiu, Blăgescu — 

IORDACHESCU, TEOFI- 
Cei trecuți cu ma- 

remarcat.)
noastră întâlnește din 
pentru desemnarea 

turneului.

Cotter,
LOVICI. (N.r. 
juscule s-au

Joi echipa 
nou Llanely, 
cîștigătoarei

de volei a

^Medalii de ursjf'nt;
>! 

Jucătoarele echipei reprezenta-^ 
tive de handbal : Irina Nagy.fi 
Irina Gunther, Carolina Cîrii-fi 
geanu, losefina Ugron, Brunhil-fi 
da Neuhror, Aurora Popescu, fi 
Elena Roșu, Sofia Schenker, Vic-fi 
torița 
Maria 
Elena 
Lucia 
nu-Szoko.

fi

Dumitrescu, Elena Jianu.fi 
Scheip, Mora Windt, fi 
Pădureanu, Ana Stark, >■ 

Dobre, Aurelia Sălăgea-><

Rotnîniei
mare luptă de Cehoslovacia

de lupiă. Au fost , 
echipierii romîni 
epuizare, pentru

mo- 
au 

■. ca 
: se 

re-

Scriam—cu cîteva săptămîni în 
urmă — despre „filmul" care, în 
zilele Spartachiadei, înmănunchease 
imagini nenumărate de la marea 
întrecere a tineretului. Dar, tot 
atunci ne exprimam convingerea 
că „regizorii" dar mai ales eroii 
filmului n-au dispărut din... ecra
nul competițiilor de masă, al reve
derilor dragi. Și iată-ne acum 
din nou în mijlocul cîtorva finaliști 
gata pregătiți pentru... plecare la 
MOSCOVA. Nu! Cei 16 tineri 
nu vor concura la Jocuri. Perfor
manțele lor sînt încă departe de 
cele ale campionilor și recordma
nilor care se întrec pe marele sta
dion de la Lujniki, Mănunchiul de 
tineri veniți din aproape toate re
giunile țării vor fi oaspeții Mos
covei ca o răsplată a muncii pe 
care au depus-o pentru pregătirea 
lor în vederea întrecerilor Sparta
chiadei precum și pentru activita
tea de popularizare a acestei com
petiții, pentru mobilizarea altor 
zeci și sute de tineri la startul 
primelor etape. Ei pleacă prin 
O.N.T. Și timp de 12 zile vor vi
zita orașul gazdă al Festivalului— 
Moscova — Leningradul și Kievul.

Filmul început pe stadionul 
„Tineretului" din București, con
tinuă astfel la Moscova...

din cadrul 
pentru pri-

...Stan Panait nu pleca pentru 
prima oară la București. Dar, par
că niciodată nu se arătase atît de 
grijuliu cu... bagajele. Nu cumva 
să lipsească ceva! De cî-te ori n-a 
deschis și a închis valiza ? Nici 
el nu mai știe Și, într-o diminea
ță, tînărul Stan Panait — șeful bri
găzii S.M.T. Făurei — a pornit sp-e 
București. De aici, la Moscova. 
Talentatul luptător, finalist al în-

trecerilor de trîntă 
Spartachiadei, va trece . 
mă oară granițele țării. Ca și toți 
ceilalți tineri care-1 vor însoți. 
Dar, cine sînt aceștia ? Să ne 
reamintim cîțiva dintre ei: Mar- 
cheli Gertrude, portar al echipei de 
handbal a regiunii Stalin — o 
harnică muncitoare la fabrica de 
mănuși din Agnita, Ștefania Boboi, 
handba listă în echipa orașului Bu
curești, Iuliu Both, finalist la 100 
m. plat, Ion Capră, reprezentantul 
regiunii Constanța la trîntă...

★
—Ce dorești să vezi la Moscova? 
întrebarea am adresat-o tinerei 

eleve de la școala de surori din 
Călărași, Victoria Oprea. Și, a 
urmat o... ploaie de răspunsuri :

„ Kremlinul... Spectacolele Fes
tivalului... întrecerile sportivilor 
noștri..."

Tot. Tot ar vrea să vadă la Mos
cova tânăra fată din comuna Ște
fan Vodă. Ea, ca și Stan Panait — 
șeful de brigadă din Făurei, Gh. 
Covrescu. muncitor la cooperativa 
meșteșugărească din Horezu, stu
dentul Gh. Lepăduș...

★
Acceleratul de Iași mai are prnă 

1a plecare. Cei 16 tineri sînt însă 
de-acum pe peron. Discuțiile sînt a- 
semănătoare : „Peste o oră sîntem 
la..." „La prinz ajungem la..." Și, 
trenul care parca nu mai are de 
gînd să plece odată. Este încă timp 
pentru cîteva noi însemnări și mă 
grăbesc să notez cuvintele condu
cătorului „Lotului Spartachiadei". 
tov. Francisc Zoltan. din oomitetul 
regional U.T.M. al Regiunii Auto
nome Maghiare. Pare foarte.,, 
supărat: „Toată noaptea băieții a.

proape că n-au închis ochii. Fetele, 
la fel. Ce vrei, cam așa este... fe
bra plecării, nu ? Nu-ți mai spun 
că dimineața, s-au trezit odată 
cu zorile, au început să-și facă 
(pentru a cita oară ?) bagajele"...

L-am privit cu multă atenție pe 
Francisc Zoltan. Aș pune prin
soare că nici ei n-a închis ochii 
toată noaptea. Am aflat că și el 
va trece granițele țării pentru 
prima oară.

ca putere 
mente în care 
luptat pină la 
după aceea minute în șir să 
comporte sub orice critică. De 
marcat că două din seturi au fost 
pierdute la diferență minimă (13- 
15), fapt care oglindește disputa 
pasionantă. Prin această injringere 
echipa Rominiei și-a micșorat șan
sele la primul loc. Doar o even
tuală infringere a voleibaliștilor 
cehoslovaci in fața voleibaliștilor 
sovietici ne poate readuce pe pri
mul plan al luptei.

Echipa noastră feminină a avut 
un meci relativ ușor, cu R.D. Ger
mană. Subapreciindu-și insă adver
sarele, au pierdut primul set. In 
seturile următoare, voleibalistele 
Rominiei au jucat serios și au ciș- 
tigat la 5, 5 și 31

Rezultatele tehnice înregistrate 
ieri sini: MASCU LIN, turneul pen
tru locurile 1-6: Polonia—Bulgaria 
3—1 (15-7; 15-6: 12-15; 15-10). 
Cehoslovacia—Romînia 3—1 (15-7; 
15-13, 8-15. 15-13). Uniunea So
vietică—Franța 3—0 (la 4, 6, 1)! 
turneul pentru tocurile 7-16: lapo- 
nia—Finlanda 3—0 (la 6, 10, 9). 
R.P. Chineză — R.P.D. Coreeană

3—0 (la 12, 5, 12), Beigia—Au-> 
stria 3—0 (la 6, 5, 10), Albania—• 
Egipt 3—0 (la 10, 4, 3); FEM1- 
....................................................................: I S:

(* 
So-
3). 

____ 3—<
II (15-6, 15-8, 10-15, 15-3), R.P. 
Chineză—Polonia 0—3 (la 0, 6, 5);

Echipele Rominiei au astăzi ei 
de pauză.

NIN turneul pentru locurile 
Romlnia—R.D. Germană 3—l 
15, 15-5, 15-5, 15-3), Uniunea 
vietică—Austria 3—0 (la 0. 1, 
Cehoslovacia—R.P.D. Coreeană

RECORB REPUURR 
U PRĂJIRĂ

DAN GIRLEȘTEANU

Ieri la Cluj, Zoltan Szaba 
a sărit 4,22 metri

In sfîrșit! Săritorii noștri cu pră
jina s-au decis să-și scoată din 
anonimat și proba lor.

Ieri, în cadrul unui concurs 
atletic desfășurat la Cluj, ZOL
TAN SZABO (C.C.A.) a reușit să 
treacă peste ștacheta înălțată la 
4,22 m. stabilind un nou record 
al R.P. Romîne. Vechiul record 
aparținea, din 1952, lui Zeno Dra- 
gomir (4 20 m.).

Acest record este foarte îmbu
curător deoarece săritura cu pră
jina a fost una din probele ta 
care nivelul performanțelor noastre 
era destul de scăzut în compara
ție cu rezultatele realizate, în mod 
obișnuit, pe stadioanele Europei.

Zoltan Szabo are 26 de ani. A 
început atletismul pe cînd era e eV 
la S.M.T.C.F. din Tg. Mureș ca 
săritor în lungime. La C.C.A., d’** 
1953, a început să se dedice ex
clusiv probei cu prăjina 
mul an 
m. Mai 
evoluat 
4 00 m.
Anul acesta după ce a sărit da 
mai multe ori peste 4,00 m. a rea
lizat cel mai bun rezultat 
cu o performanță de 4 10 m Da 
ieri el și-a înscris numele nrintre 
recordmanii țării cu 4,22 
contribuție importantă la

In pri
de activitate a sărit 3.30 
apoi, rezultatele saie au 
astfel: 3 80 ns. (1954); 
(1955); 3,90 m. (19555.

al său

U.R.S.S. se poa- 
de a Ii-a ediție

Bucuria pentru minunata călătorie ce o vor face în 
te citi ușor pe fețele acestor tineri, finaliști la cea 
a Spartachiadei de vară, iatd-i. I n dara de Nord. cu puține clipe 
înainte de plecarea spre Mosco va, orașul Festivalului.

(Foto ;Gh. Dumitru)

printre 
m O 

realiza
rea acestui record a avut-o, fără 
îndoială, rodnicul schimb de expe
riență făcut în acest an cu re
numitul atlet sovietic Piotr De
nisenko.

Cu 4 22 m. 
fost depășită 
atletismului nostru.

sovietic Piotr De-

o nouă graniță a 
de reprezentanții

Nagy.fi
Jianu.fi


Granițele. atletism ului...
r 'Atletismul are și el... granițe! 
Iar pentru a putea trece aceste 
granite se cere talent, seriozitate, 
dîrzenie și muncă, mai ales foarte 
multă muncă! i

Granițele atletismului le cunoaș
teți! Căci fiecare dintre dumnea
voastră v-ați girad.it la ele de multe 
ori, ați auzit vorbindu-se despre 
ele, le-ați văzut înscrise în croni
cile concursurilor atletice și mai 

ales le-ați văzut „trecute" de di
verși atleți, chiar sub ochii'1 dum
neavoastră de spectator pasionat și 
entuziast

2,00 metri la înălțime... 60 de 
metri la cioaan... 1:50,0 pe 800 
m... 50 m. la suliță femei... 17 
metri la greutate... etc. sînt cîteva 
din multele granițe ale atletismu
lui.

Universalitatea acestor granițe 
este strins legată de valoarea cit 
mai ridicată a cifrelor care le în
soțesc. Ele depind astfel de ci
frele rezultatelor, de pretențiile, 
.'din zi în zî tot mai mari, a.1e_ oa
menilor, de nivtelul în continuă 
creștere al atletismului.

Oricum, aceeași probă are mai 
multe granițe! Treci de una, ești 
mulțumit, dar apoi trebuie să mun
cești mai bine și mai mult pentru 
a te putea apropia și trece o alta, 
apoi de altele...

Să luăm de piHdă aruncarea suli
ței la femei. In 1930, sibianca 
Stela iBock depășea serios granița 
celor 30 metri ai consacrării din 
acei ani, stabilind recordul Romî- 
niei la 34,08 m., apoi la 36,84 m. 
<1934). Au trecut 16 ani pentru 

ea ultimul din aceste recorduri să 
fie doborît și să fie trecută și 
granița mult visaților, 40 de 
metri. Ilona Miklos a reușit 42.77 
ni .De acum ne-am gîndit cu toții 
țfdeh! pretențiile cresc, mai mult 
decît cresc performanțele !) la... 
45 metri. Satisfacția aceasta ne-a 
adus o Aneliese Zîmbreșteanu care, 
în 1953, a aruncat 45,20 m...

EXAMEN. DE ADMITERE LA I. C. F.
Institutul de Cultură Fizică din 

București anunța pe cei interesați 
câ examenul de admitere în anul I 
ae ține între data de 16 septembrie— 
26 septembrie 1957.

înscrierile pentru examenul de ad
mitere în institut se fac între 15 au
gust și 14 septembrie 1957.

centru înscriere candidații vor 
prezenta actele prevăzute în instruc
țiunile Ministerului Invățămîntului și 
Culturii publicate în ziare.

Actele vor fi prezentate numai 
în original.

La Institutul de Cultură Fizică 
candidații la examenul de admitere 
vor da examen de admitere la urmă
toarele discipline:

1. Limba și literatura romînă 
(scris).

2. Anatomia șl fiziologia omului 
(scris și oral).

3. Probe practice.
a. — ATLETISM

BĂIEȚI: 100 m. plat 13”2, — să
ritura în lungime 5 m.» — aruncarea 
greutății 8 m.

FETE : 100 m. plat 15”5, — săritura 
în înălțime 1,10 m.» — aruncarea
greutății 7 m.

b. JOCURI SPORTIVE
Candidații b’ăieți și fete vor efec

tua un joc de baschet șl unul de vo
lei în condiții concrete de concurs.

c. — GIMNASTICA
BĂIEȚI: săritura peste capră înăl

țată la 1.30 m., cățărarea la frînghie 
5 m. (urcarea se face cu ajutorul 
brațelor și picioarelor, iar coborîrea 
numai cu ajutorul brațelor), exerciții 
la sol (categ. IIT-a), efectuarea unui 
exercițiu liber ales la un aparat pre-

Daruri pentru 
marea sărbătoare

(Urmare din pag. 1)

triei noastre privește cu bucurie 
spre numeroasele înfăptuiri din a- 
cest an; el își manifestă hotărî- 
rea de a consolida si spori aceste 
succese. Stimulați de apariția re
centei Hotărîri a Comitetului Cen
tra! al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri cu privire la reorgan’za- 
rea mișcării de cultură fizică și 
sport, sutele de mii de tineri spor
tiv' se angajează să traducă în 
viață prevederile Hotărîri!, să spri
jine aplicarea măsurilor de reor
ganizare a mișcării sportive. Ei se 
angaiează să transforme reluarea 
activității compefiționale oficiale 
într-o adevărată sărbătoare spor
tivă, într-un prilej de a-și dovedi 
buna pregătire tehnică dar și dis
ciplina sporiți vă, rod a,l unei e- 
ducații sănătoase de a demonstra 
întreaga bogăție de calități morale 
pe care sportul le sădește în ini
mile tinerilor care-1 iubesc, care-1 
practică.

Si. cu fiecare zi care trece, da- 
nwi'e pregătite lui 23 August 
de către tinerii sportivi sporesc...

ZOLTAN VAMOȘ
45,58 m. iar în 1955, la cea de a 
doua ediție a Jocurilor de la Var
șovia a obținut 47,00 m. Din a- 
cest moment obiectivul aruncătoa
relor noastre a devenit granița 
consacrării internaționale — a

ferat (paralele, inele, bară fixă sau 
cal cu minere).

FETE: cățărarea pe frînghie 5 m. 
(urcarea și coborîrea se face ou aju
torul brațelor *și picioarelor), exerciții 
la sol (categ. III-a), efectuarea unui 
exercițiu liber ales la unul din apa
ratele preferate (paralele, inele, bară 
fixă, bîrnă). ,

Programa pentru limba și litera
tura romînă a fost publicată în 
broșura „Admiterea în învățămîntul 
superior** emisă de Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii.

Programa pentru Anatomia șl Fi
ziologia omului se găsește pentru 
consultații la Secretariatul Institutu
lui de Cultură Fizică din București.

Probele practice și examenul medi
cal sînt eliminatorii.

Examenul medical va începe pe 
data de 1 septembrie pentru candi
dații din București, iar pentru cei 
din provincie între 5—12 septembrie 
1957.

Acest examen medical se va ține 
la Institut în Str. Maior Ene nr. 12 
București.

Candidații se vor prezenta la exa
menul medical cu buletinul de ana
liză a sîngeluâ și cu buletinul de 
micro-radio-fotografie pe care le 
vor obține de la centrele respective 
din țară.

Informații suplimentare se pot cere 
la Secretariatul Institutului din str. 
Maior Ene nr. 12, raionul Lenin, 
zilnic între orele 7—15.

întrecerile tenismenilor 
BUCUREȘTENI CONMNUA

Deși timpul a fost prielnic pen- 
tru tenis, totuși puțini spectatori 
au venit ieri după-amiază pe terenu
rile Centrului de antrenament nr. 
2 (fost Doherty) pentru a urmări 
optimile de finală la simplu băieți 
și sferturile de finală la simplu fe
mei din cadrul campionatului de 
tenis al Capitalei. Dintre meciurile 
desfășurate ieri s-au situat la un 
nivel acceptabil partidele Zacopcea- 
nu_Schmidt 2—6, 6—1, e—2; Rakosi- 
Chivaru 3—6, 6—4, 6—4; Angheiles-
cu-Bardan 6—3, 6—0. In primul meci, 
interesant de relevat faptul că toc
mai învinsul — Schmidt — deși m i 
vîrstinic mniH decît adversarul isău, a 

fost cel care a imprimat un ritm* mai 
susținut în prima parte a întîlnirii. 
Rakosi a avut o situație critică în 
setul decisiv, Chivaru conducînd 
cu 3—0, dair acesta în Ioc să vină 
la fileu, s-a mulțumit să facă un joc 
de așteptare care i-a fost fatal. An- 
ghelescu a obținut o victorie fără 
dificultate în fața unui Bardan de
zorientat și lipsit de vigoare.

Evoluțiilor feminine nu le putem 
acorda notă de trecere. Ne mulțu
mim să comunicăm doar rezultatele: 
Julieta Namian-Ressu 6—2, 6—2, Iri
na Ponova-Mariana Niculescu 8—6, 
3—6, 6—6.

Astăzi de Ia ora 15,36 încep sfertu
rile de finală ale celor trei probe 
de dublu: bărbați, femei și mixt.

A IV-A EDIȚIE A „CUPEI POȘ
TAȘULUI" DA CICLISM

Concursul cu caracter popular „Cu
pa Poștașului" a reunit și la tea de 
a Iv-a ediție un lot numeros de 
participant!. 

celor 50 de metri. Cea oare ne-a 
dat cele mai mul'te speranțe Jn 
trecerea acesteia. a fost tînăra 
atletă din Câmpulung Maria 
Diți.

Anul acesta, în cadrul meciului 
cu Italia și Cehoslovacia, i-a lipsit, 
ur> singur centimetru pentru a pu
tea realiza 50 m. Dar ceea ce n-a 
reușit atunci, a obținut acum, cu 
cîteva zile în urmă la Moscova: 
sulița perniță din mîna ei s-a oprit 
la 50,06 m.

In fața e! stau însă, de acum, 
alte asemenea granițe! Analizînd 
faptele prin prisma evoluției de 
pînă acum a Măriei Diți, putem 

spera într-o nouă depășire: 53,00 
metri?

Noi credem că da! Antrenorul 
ei. prof. Emil Drăgan, care-șf cu
noaște bine eleva, ne-a asigurat, 
deunăzi, că în scurt timp, vom fi 
cei dintîi să vă comunicăm rezul
tatele de peste 53,00 metri... Vom 
fi foarte bucuroși să vă facem a- 
cest mic serviciu...

Am ales, în continuare, proba 
de 800 m. bărbați. Pentru noi, una 
din granițele cele mai importante 
a fost, la timpul său, 2:00,0. In 
1926 S. Rabat a reușit un rezultlait 
egal acesteia. Dar mai apoi, nu
mai pentru o singură zecime de 
secundă au trebuit să treacă... 11 
ani. Francisc Nemeș a fost deschi
zătorul dntmuhii performanțelor 
sub 2 minute (1:59,9 șt 1:59 2 în 
1937), apoi Ion Lăpușan (1:59,2 în 
1937). din nou Nane- (1:58.5 tot 
în 1937) Gheorgha Kiss (1:56.4 în 
1938, și 1:55,8 rn 1939). Primul 
care coboară sub 1:55,0 a fost 
Dumitru Tîlmaciu (1:54,9 în 1949). 
Tot el reușește în același an: 
1:54.4 și 1:54.2. Urmează DumVru 
Bîrdău (1:53 2 în 1952), apoi Au
rel Palade-Ursu corectează, în 
1953, de 3 ori recordul, ducîndu-1 
Ia 1:52.4

La camoionatele Internationale 
din 1955, juniorul Zoltan Vameș 
obține un nou record cu 1:52 2, 
dar nu obține... calificarea în finala 
acestei probe. Este rîndul lui Ște
fan Mihaly să-șî înscrie numele 
printre recordmanii țării si să des
chidă drumul rezultatelor sub
1:52.0 (1:51,9 în 19551 și sub
1:51,0 (1:50,9 si 1:50.7 în 19P6L 

Aceste rezultate ne-au întărit 
convingerea că, în sfîrșit, granița 
celor 1:50.0 (este o gnartță de 
unde performanțele încep să aibă 
o valoare internațională! va putea 
fi întrecută. Dar nu Mihalv a reu
șit acest lucru, ci tot Zoltan Va- 
tnoș. In seriile cursei de 800 m. 
din cadrul Jocurilor de la Moscova 
el reușește 1:50,0 și lasă impresia 
certă — pentru finală—a unui nou 
record. Si faptele s-au retrecut în
tocmai! S'mbătă, în finala cursei, 
într-o companie valoroasă. Va- 
moș nu s-a lăsat intimidat de 
faima adversarilor săi, ci luotînd 
din răsputeri a fost pe p-fcnul 
plan al cursei în apropierea liniei 
de sosire, cînd a fost întrecut de 
fjnisul mai puternic al polonezu
lui Kazmierski si germanului Rem- 
nagel. Rezultatul său 1:49,4 împli
nește visul tuturor alergătorilor 
noștri. O nouă graniță a fost tre
cută!

ROMEO VILARA

In cadrul ediției din acest an, s.au 
înregistrat următoarele rezultate:

Avansați (160 km.) 1. C. Baciu 
(CCA); 2. I. Stoica (CCA); 3. A. St
urion (Șc. Tineret); semicurse (50 
km.) 1. C. Mușalescu (Șc. Tin.); 2. N. 
Matei (Energia); 3. P. Pușcă (Energia); 
juniori (50 km.) 1. A. Tănase (Dina
mo): 2. D. Rotaru (CCA); 3. T. Oha- 
nesian (CCA); fete avansate (20 km.)
1. Mioara Gheorghe (CCA); 2. ștefa- 
nia Neagu (Progresul); 3. Azaleea 
Maxim (Fl. roșie); fete începătoare 
(10 km.) 1. Aurica Matache (Loco
motiva); 2. Eliza Igescu (Locomoti
va); 3. Veta Crăciun (Locomotiva); bi
ciclete de oraș (10 km.) 1. V. Voloșin;
2. E. Faniciu; 3. 1. Badea. Cursa poș
tașilor (10 km.) a fost cîștigată de I. 
Stancu (sect. IV) urmat de C. Zaha- 
ria (sect, IV), V. Nieolae (sect. II). 
Gh. Radu (sect. HI) și T. Lucian 
(sect. II).

★
Duminică 11 august se va desfășura 

pe șoseaua Pitești, faza regională a 
campionatului de fond (băieți și fete). 
Plecarea la ora 8,30, din dreptul 
bornei kilometrice 8. Totodată, se va 
alerga și campionatul de juniori al 
orașului București, competiție ini
țiată de către comisia orășenească 
de ciclism pentru promovarea și 
pregătirea cadrelor tinere.

BOX

Vineri 9 august estie așteptată să 
sosească în Capitală echipa de box- 
juniori a asociației sportive START 
din R.P. Polonă.

Tinerii boxeri polonezi vor întîlni 
echipa de box a juniorilor asociației 
VOINȚA din țara noastră Meciurile 
vor. avea loc . în cursul lunii- august, 
în oițele Pitești și Iași.

Fază din meciul Negrea — Spasov, pierd 
nostru prin accidentda Cezarului ce

RETROSPECTIVE LA C

Praga.
această perspectivă 
timp de cinai zile

competiției și de | 
termina in... ciș-

destule lucruri noi de 
Pierre Montane, de pil- 

era pur și simplu impresio-

ai competiției — fac 
în discuții la fel de 
și... meciurile, mo- 
mai importante ale 
de-abia terminate.

în această probă se a- 
t imnul foarte activ și 
cursa. Deci, m-am p!a- 
el. Dar, surpriză, pe

După Melbourne și Praga

Moscova a consolidat
boxului rom

„Calul cu minere”, „paralelele 
inegale", „inelele" și celelalte a- 
pamaite de gimnastică au luat 
de-acum locul ringului de box de 
la Palatul Sporturilor, dar ecou
rile pasionantelor întreceri pugi- 
listice încă nu s-au stins. Spunînd 
aceasta, nu întrebuințăm o simplă 
figură de stil. Intr-adevăr, boxe
rii. antrenorii și arbitrii — princi
palii „actori" 
să retrăiască, 
dinamice ca 
mente’.e cele 
întrecerilor 
iNe-am amestecat și noi printre 
„specialiști" și bineînțeles că am 

'avut 
aflat.
dă, , ,
nat de organizarea impecabilă a 

i turneului, dar adjectivele obișnui
te i se păreau prea palide pentru 

I a oglindi cu adevărat realitatea.
Arbitrul elvețian Henri Nicolle, 

.cunoscut și publicului bucureștean 
de la prima ediție a Jocurilor, nc 

| mărturisea îneîntarea pe care i-au 
prilejuit-o întrecerile, spectaculoase 

) și de un înalt nivel tehnic. Toți 
, interlocutorii — fie că era vorba 
)de antrenorul italian Natale Rea, 
,de arbitrul francez Robert Vais- 
|berg sau de boxerul scoțian Mc 
kKay — sînt unanimi în a recu- 
’noaște reușita indiscutabilă a tui- 
îneului de box, care a egalat în 
’amploare recentele campionate eu- 
kropene de la "

Privind din 
'c«!e petrecute 
»pe elegantul ring moscovit, am 
)avut certitudinea că performauțe- 
j le pugiliștilor romîni depășesc li- 
»mitele obișnuite. Dacă ne gindim, 
?de pildă, că Polonia, țară care 
k joacă un rol important în boxul 
I amator mondial, a avut la Mos- 
îcova un singur cîștigător (și ace- 
*Ia discutabil), ne putem da lesne 
[seama de tăria 
’dificultatea de a 
t tigător.
. Și pentru „a
' este al Cezarului", sîntem obligați 
i a sublinia în mod deosebit per
formanța lui Mircea Dobrescu (pe 
jcare ziarul francez „l’Equipe" l-a 
'botezat sugestiv „un Hercule de.. 
Ibuzunar"). Minusculul nostru pugi
list cucerește pentru a doua oară

i medalia de aur a Jocurilor Spor, 
tive Prietenești. Dar niciodată 

[pînă acum — în edițiile preceden
te — n-a avut de făcut față 

lunor adversari atît de redutabili.
Primul meci l-a opus campionu- 

llui bulgar Stoian Petcov, un boxer 
solid, tehnic și combativ peste care, 
la campionatele europene de la 

l Praga, francezul Libeer n-a putui 
trece decît cu foarte multă greu
tate. Al doilea adversar a fost iu-' 
goslavul Stevan Palie, creditat cu 
o decizie de egalitate în fața ace
luiași Libeer (semifinalist la J.O. 
de la Melbourne) și cu o victorie 
morală asupra campionului euro
pean Manfred Homberg. In sfîrșit. 
în finală, coreeanul Kim En Bon 
i-a dat mult de furcă. (In paran
teză fie spus, coreenii s-au distins 
în mod deosebit la ultimele trei e- 

j Ținlnd seama de progresul ca- 
| tegoric din ultimii ani al ciclismu- 
jlui sovietic, era de așteptat ca a- 
\ Ier găl orii sovietici să aibă o com- 
iportare foarte bună. Desfășurarea 

probelor, atît pe șosea cit și pe ve
lodrom, a depășii considerabil 
orice așteptări. Faptul demonstrea
ză cu prisosință buna pregătire a 
acestor sportivi, ca și saltul calita
tiv evident pe care l-au înregistrat 
cicliștii din U.R.S.S.

Astfel, pe velodrom, alergătorii 
sovietici au dominat concursurile, 
obțintnd odată cu unele victo-rii și 
rezultate de valoare deosebită. De 
pildă, Romanov a alergat 1000 
metri, cu start de pe loc, în ex
celentul timp de 1 min, 10 sec 31'10, 
iar Vargaschin. la viteză, a realizat 
11 sec. 6/10, cifră care este, la ora 

f actuală, una dintre cele mai bune 
\din lume.
I In probele de fond, de asemenea, 
Au fost indiscutabilă superioritatea

diții ale Olimpiadei prin boxerii 
lor de categorii mici: muscă, co
coș, pană). Mircea Dobrescu ne-a 
părut în formă. El a acționat în 
stilul său caracteristic, atacînd 
fără răgaz, cu lovituri duble de 
stingă, derutante și eficace.

In ordinea valorii... medaliei, 
vine la rînd Nicolae Linca. El s-a 
dovedit același boxer puternic și 
rezistent, pe care-1 cunoaștem și 
îl apreciem, dar ne-a făcut sâ re
gretăm (odată în plus) insuficienta 
sa pregătire tehnică. La Moscova, 
Linca a avut, pe lingă lovituri de 
toată frumusețea, multe momente 
de box confuz, ratări de lovituri 
(trimise in... aer) și uneori țineri 
și împingeri care în nici un caz

nu creea 
sport. T 
le-am m 
rim înlă 
cel mai. 
mimijloc

Despr 
vem m
două m 
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capăt 
K.O. te
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vins de. 
pilla, a
făcut vi 
greșeli

Luni seara, tîrziu, țăcănitul min
gilor de celuloid pe mesele de te
nis instalate în sala Energia din 
capitala Uniunii Sovietice, au în
cetat. Intr-adevăr, așa cum știți și 
voi, stimați cititori, în acea zi s-au 
disputat finalele concursului de te
nis de masă, care a polarizat timp 
de o săptămînă atenția moseoviți- 
lor pasionați de acest sport. O 
pleiadă de „rachete" fruntașe ale 
lumii la care — pe drum — aveau 
să se mai adauge cîteva viitoare 
„rachete" fruntașe (așa cum este 
cazul jucătoarei bulgare Ivanova), 
au dat strălucire acestui concurs.

Speram — la începutul aces
tor întreceri — că jucătorii noștri 
vor avea un cuvînt greu de spus. 
Din nefericire, acum cînd facem 
obișnuitele retrospecțiunit obser
văm că acest „cuvînt" a fost mai

puțin gr 
Am fo 

cinci fi 
mai un 
putem s 
(din cin 
gate c 
unul de

Este fi 
Gantner 
nut în fi 
giu în 
cehoslov 
Gantner 
cepțional. 
care l-a 
niciodată 
prin sur 
„vioara î 
mă de z 
torii noșt 
săvîrșită

cicliștilor gazde. Ei au ciștigut 
clar alergarea pe echipe realizînd 
o medie orară de aproape 41 km 
pe un traseu dificil, pe care aceas
tă cifră devine de o valoare incon
testabilă. Și în alergarea pe 186 
km, cu plecarea în bloc, ciclismul 
sovietic s-a dovedit superior, prin 
victoria netă a lui Baris Bebenin. 
In legătură cu această probă, iată 
ce ne-a declarat Louis Le Groot 
(Belgia): „Cînd am văzut că Du
mitrescu pornește energic după 
Bebenin, care atacase în apropie
re de sosire, am fost sigur că va
lorosul ciclist romîn va cîștiga 
cursa. II cunoșteam din „Turul Eu
ropei", iar 
ratase tot 
controlase 
sat după 
panta care ducea spre linia de so
sire, Dumitrescu s-a sufocat ceea 
ce mi-a permis mie și altor 
concurenți să-l depășim pe ulti-

mii metr 
greșit în 
țindu-se 
risipă de 
cursei, i 
nu a ma 
Consider 
victoria 
cheiat ci 

I n cee 
minime, 
și ele au 
tejor sov 
pistă sc 
foarte a 
și. fără 
de valoar 
față cade 
prime ac 
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fi consid 
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tn sped 
echipe și
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BRAVO, 
FERENCZI"
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O mare surpriză am avut marți 
dimineață cînd în „SOVIEȚKI 
SPORT" am întîlnit pe trei coloane 
următorul titlu: „BRAVO, FE
RENCZI". Articolul vorbește despre 
splendida victorie obținută de ca
notorul nostru în fața campionului 
olimpic Veaceslav Ivanov. Dar,' 
mai bine să-i dăm cuvîntul crom- 
carului din ziarul sovietic de spe
cialitate :

„Puțini credeau — scrie ziarul ( 
— că victoria va aparține altcuiva 
decît lui Ivanov, tînărul a cărui 
stea sportivă s-a ridicai atît de 
sus și cu atîta strălucire anul tre- ( 
cut Și totuși, exista un om, unul 
singur, care prevestea victoria a!-( 

tui canotor decît Ivanov. Acest ( 
sceptic era... chiar campionul 
tru olimpic !

— Va cîștiga Ferenczi sau 
zak, a spus Ivanov cu o oră 
inte de start.

Și așa a și fost. A învins cam-C 
pionul romîn■ Ferenczi, care a ob-^ 
ținut astfel o victorie admirabilă, S 
în condiții grele, luptind nu nu- >. 
mai contra unor adversari extrem * 
de redutabili, ci și cu vîntul —’ 

care batea lateral — și cu valurile . 
destul de mari de pe lacul Himki.l

In general — remarcă ziarul —/ 
canotorii romîni ca și compatrioa-z 
tele lor, canotoarele, au făcut in , 
aceste zile de concurs dovada ur.ei^ 
admirabile voințe. Cu perseveren- J 
ță și dîrzenie, ei au luptat pentru) 
victorie în fiecare cursă. Exemplu) 
elocvent este întrecerea de 2+1,/ 
în care cu 400 m. înainte de finiș j 
romînii au împins ritmul pînă lax
limilta sa maximă". f

Mai are vreun rost să facem noi)
alte comentarii ? \

i 38 de țări participă
} !a .Inniîrilp nniupr<titan> lîa vară dn la Par'

Un important pas pentru unitate in mișcarea sportivă

) studențească 5 Succesul acțiunii întreprinse de U. N. E. F, 
f Pregătirile care se fac la Paris 
L în vederea Jocurilor universitare 
r de vară (31 august — 8 septem- 
I brie) se află într-un stadiu înain- 
r tat.
} Succesul acestei ample întîlniri 
f a studenților sportivi veniți de pe 
} toate meridianele nu mai poate fi 
> pus la îndoială acum, cînd se cu- 
i npaște numărul țărilor care vor fi 
. reprezentate. El se ridică la 38, 
‘ cifră cu care puține competiții spor- 
i tive internaționale s-au putut lău- 
‘ da. Iată numele țărilor participan- 
l te: Austria, Belgia, Brazilia, Bul- 
’ garia, Cehoslovacia, Coreea de 
) Sud, Danemarca, Ecuador, Elveția, 

Finlanda, Franța, Germania Occi- 
| dentală, Iran, Irlanda, Israel, 1- 
, talia, Japonia, Iugoslavia, Liban, 
| Luxemburg, Marea Bntanie, Mona

co, Nigeria, Olanda. Pakistan. Po. 
I lonia. Portugalia, Rominia R. P. 

Chineză, R.P.D. Coreeană, Sierra 
' Leone, Spania, S.U.A.. Tunisia. 
' Turcia, Ungaria, U.RS.S. si Ura- 
I guau.

■ ■ ■

In ajnnul meciului Progresul-Selecționata Aten*

CUM S-AU 
DE

NĂSCUT JOCURILE 
LA PARIS?

cititori ne-au pus a-Mai mulți
ceastă întrebare, cerîndu-ne tot
odată să aducem precizări în legă
tură cu caracterul întrecerilor spor
tive dm capitala Franței. Un răs
puns detailat poate fi obținut prin 
lectura unui interesant interviu dat 
de Kurt Vogel, șeful Departamen. 
tului de cultură fizică și sport al 
U.I.S., publicat în ultimul număr 
al „Vieții Studențești". Cum însă 
nu toți cititorii noștri sînt studesiți, 
iar interesul în jurul Jocurilor de 
la Paris a cuprins o sferă mult 
mai largă de oameni decit cate
goria de 
competiții 
interesant 
rațiile lui 
ar lămuri 
Paris.

Este bine știut că „războiul re- j 
ce“ a avut repercusiuni și asupra 
dezvoltării normale a activității ’ 
internaționale sportive studențești. 
O serie de asociații naționale stu
dențești, membre și nemembre ale 
U.I.S. au luat parte la Jocurile 
Mondiale Universitare inițiate de 
această organizație. Altele au ade
rat la săptămânile sportive inter
naționale studențești organizate 
de F.I.S.U. (organizație sportivă 
cuprinzând 
țești 
două
ambele cu caracter internațional, 
reflecta sciziunea mișcării sportive 
universitare.

„Sciziunea nemulțumește marea

sportivi cărora aceste 
li se adresează, socotim 
să extragem din deda- 
Kurt Vogel datele care| 
geneza Jocurilor de ]a ‘

tinai 
câști- 
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Andreadis 
în finala de 
Stipek, a făcut tot ce a fost posi
bil pentru a stăvili atacurile cu
plului romînesc. Dar n-a reușit!

După cum se știe, în proba de 
simplu bărbați, Berczik a adăugat 
o nouă victorie în palmaresul său, 
de pe acum impresionant El a a- 
rătat că la ora actuală nu are con
tracandidat în Eurooa. De aceea 
înfrîngerea suferită în fața lui, în 
optimi de finală, de Harasztost, 
era... așteptată. De altfel. Harasz- 
tosi n-a realizat niciodată mai mult 
decît atît în fața jucătorului ma
ghiar. Gantner în schimb, a ra
tat de puțin victoria in fața lui 
Andreadis. Lipsa de calm și 
răbdare (pe care, în partida de 
dublu, a făcut dovada că le are), 
I-a costat calificarea în finală.

Fetele s-au prezentat sub valoa
rea lor reală, în special campioana 
noastră Ella Zeller. In partida cu 
Ivanova — revelația acestor Jocuri 
— a jucat inexplicabil de slab. 
Timp de 3 seturi n-a încercat nici 
măcar o singură acțiune ofensivă, 
lucru care a convenit de minune 
sportivei bulgare care s-a dovedit 
o excelentă jucătoare de regulari
tate.

Din greșelile lui Ella Zefler n-a 
învățat nici Geta Pitică care, după 
ce a cîștigat două seturi în fața 
aceleiași jucătoare, a pierdut. cu 
3—2. De ce? S-a... speriat la gîn- 
dul că o va putea învinge pe a- 
ceea care o eliminase pe Ella. Și 
în loc să continue jocul în același 
ritnf a ezitat și a încetat să mal 
tragă. Ivanova, care pînă mai ieri 
nu conta în fața jucătoarelor noa
stre, s-a prezentat surprinzător de 
bine pregătită. Totuși, pentru a 
spune despre ea (are încă destule 
lipsuri tehnice) numai după acest 
concurs, că va fi o mare jucătoare 
este hazardat. Să așteptăm s-o mai 
vedem și în alte competiții.

unele uniuni studen- 
occidentale). Existența a 
centre sportive studențești.

LA CIMPULUNG,
de

majoritate a sportivilor studenți, a 
arătat Kurt Vogel. Atît participan
ta la Jocurile mondiale organiza
te de UJ.S., cit și cei de la săp
tăminile organizate de FJ.S.U. vor 
să se întreacă in întîlniri comu
ne.. Considerăm Jocurile mondia
le de la Paris, organizate cu pri
lejul a 50 de ani de la înființarea 
Uniunii Naționale a Studenților 
Francezi, un pas important către 
unitate, rezultat al acțiunii for
țelor din comunitatea sportivă stu
dențească ce se pronunță In favoa
rea colaborării. Prietenii noștri 
francezi, care nu sini membri nici 
ai UJS. și nici ai F.I.S.U., au 
prezentat propunerea de a organi
za in vara aceasta, la Paris, jocuri 
deschise atît membrilor UJS. ăl 
și ai F.l.S U., cerînd ambelor or. 
ganizații să nu inițieze paralei 
alte jocuri. Comisia Sportivă la 
cel de al IV-lea Congres mondial 
studențesc de la Praga a aprobat 
în unanimitate o rezoluție in spri
jinul acestei propuneri - Puțin mai 
iirziu, adunarea generală F.IS.V., 
datorită interesului exprimat des
chis de unii membri față de oferta 
francezilor, a hotăril să renunțe la 
jocurile proprii, în favoarea celor 
de la Paris. Așa s-a ajuns la 
tuația — pe care noi o dorim 
mult — ca studenții sportivi 
răsărit și apus, nord și sud,
se intilnească și să lupte laolaltă 
pentru supremația sportivă..'

La Paris nu se vor decerne ti
tluri de campioni mondiali univer
sitari. Competițiile vor avea însă 
caracterul unor veritabile campio
nate mondiale universitare. Iar u- 
nitatea studenților sportivi din lu
mea întreagă va obține o nouă și 
mare victorie.
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~ M-am deplasai la Buștem, știind 
că aici și-a început prega.iri e e- 
chipa Progresul București. O zi 
ploioasă, rece, ca de toamnă, l-am 
găsit pe toți jucătorii în camere: 
unii jucau șah, alții erau strmși 
în jurul aparatului de radio, iar 
o bună parte citeau. Deh, ca in con
cediu !

Azi nu vom face antrena
ment. Terenul este desfundat, 
plouă și, deci, va trebui să stăm în 
casă — le spunea băieților antre
norul I. Lupaș.

Singur Ozon părea nemulțumit 
de cuvintele antrenorului lor:

— Ah, dacă era timp frumos... 
aș fi avut un chef de joc— Sau 
măcar de n-ar ploua, să pot face 
o plimbare prin minunatele locuri 
pe care le oferă Valea Prahovei!

— La Bușteni timpul a trecut 
destul de plăcut — ne spune an
trenorul C. Drăgușin. Băieții s-a«r 
simțit bine. Intre 11 și 24 iulie o 
parte din ei au fost la mare <Ban- 
ciu, Oaidă Ciocea. Mindru, loniță), 
apoi ne-am intilait cu toții aici 
unde ne antrenăm zilnic penind un 
accent deosebit pe pregătirea fi

zică. Ne pregătim pentru meciul 
cu Atena și pentru campionat—

In discuția noastră intervine și 
antrenorul principal Lupaș :

— Mecial cu grecii este repetiț a 
noastră generală înaintea ' cam- lo- 
naunui. Ne așteapta un examen 
greu, chiar mai greu decît orice joc 
de campionat! Adversarii noștri 
de joi formează aproape reprezen
tativa Greciei. Am jucat cu 3 e- 
chipe grecești și toate. în e^ală 
măsură, m-au impresionat prin vi
teza, pregătirea fizică, puterea de 
luptă a jucătorilor. Ei jracti<-ă un 

joc bărbătesc și de bună calitate.
— Ce părere aveți despre selec

ționata Atenei ?
— Cum am mai spus, grecii 

joacă un fotbal spectaculos și sînt 
greu de egalat în viteză și deten
tă. Mulți din adversarii noștri sînt

vechi internat on.. ; : Linoxilakis, 
Neb.cîs, Stamat-des, Dermatis, 
Nestoridis. Să nu credeți cumva 

că fotbaliștii greci sînt lipsiți de 
experiență. Prin Grecia trec toate 
echipele care întreprind turnee în 
Orientul Mijlociu și Extremul O- 
rient. E și firesc ca aceste echipe,, 
fie ele austriace, italiene, sau iu
goslave să jcace aci în comnanîa

ST4A:4r/L>£S

celor mai bune echipe. Bineînțeles 
că in urma acestor jocuri ei n-au 
decît de invățat, iar nivelul lor teh
nic crește necontenit.

Ma întrebați ce formație vom 
utiliza în jocul de joi. Echipa noa
stră va fi probabil, următoarea: 
Birtașu — Toma, Caricaș, Do- 

brescu — Clocea. Știrbei — Oaidă, 
Ozon, Mateianu, Smărăndescu, P. 
Moldcveanu. (I. O.).

SELECȚIONATA ATENA SE 
AFLA DE IERI IN CAPITALA

Zilele acestea slot așteptate să sosească echipele Vorwărts Berlin 
și Lokomotive Leipzig, care urmează să susțină mai multe meciuri 
in țara noastră.

Vorwărts este una din cele mai puternice formații din R. D. Ger
mana. Ea se ailă pe primul loc in clasamentul campionatului primei 
categorii și cuprinde o serie de jucători tineri, dar care au la activ 
numeroase meciuri internaționale (în echipa reprezentativă de ju
niori) și meciuri în campionatul primei categorii. Din echipă fac parte: 
internaționalul Fritsche, care joacă în postul de centru înaintaș, tînă- 
ruî Nippert (înaintaș) și rutinații Kaulmann, mijlocașii Kuchler și 

Reichel, fundașul Wachtel etc.
Lokomotive Leipzig, deși se află pe locul 9 în clasamentul primei 

categorii, a manifestat în ultima vreme o formă excelentă. Recent, 
Lokomotive a întrecut cu 2—0 echipa Honved Budapesta. La Loko
motive joacă o serie de fotbaliști cu noscuți, ca fundașul Brandt și 
înaintașii Krause și Baumann, care au evoluat în reprezentativele 
țării. Iată formația care va fi probabil folosită în turneul din țara 
noastră: Gunther Busch-Stieglietz, Dieter Busch, Brandt-Poland, 
Fischer-Walther, Schoppe, Baumann, Krause, Bebne.

IN TABARA TINERILOR BOXERI
Pitorescul loc < 1 Cimpulungului 

din Muscel caută să devină centrul 
preferat de recreație și pregătire 
al sportivilor.

Această minunată așezare cu 
frumoasele sale împrejurimi, lasă 
celor ce le cutreieră amintiri ne
șterse și îndemn la revenire.

In această plăcută ambianță s-a 
desfășurat în cursul lunii iulie 
activitatea taberei de tineret la 
box, munca pentru ridicarea va
lorii tehnice a 43 tineri boxeri din 
toate regiunile țării.

Avînd ca principal îndreptar, 
pe prima parte, depistarea calită
ților și deficiențelor tehnice ale 
fiecărui component al taberei, mun
ca antrenorilor a fost desigur mi
găloasă, o adevărată muncă de 
laborator. Dar, pe măsură ce „se
cretul" valorilor era dezvăluit, o- 
rizontul acțiunii s-a putut lărgi, 
putîndu-se aplica apoi metodele 
potrivite pentru corijarea deficien
telor tehnice și tactice fundamen
tale ale unora și realizarea unui 
coeficient tehnic superior pentru 
elementele excepționale.

In general, accentul a fost pus 
Pe obținerea unui box de cali
tate, adică a boxului caire im
pune organizarea oricărei . acțiuni, 
pe o grijulie construire a apărării, vizionat săotămînai filme și, an 
Nici o lovitura trimisa fără ro.st și fost organizate cu întreg colegii-.

a’.entie 
puține 
zinca" generală I

In mod deosebit s-a urmărit o 
corijare consistentă în ce privește 
acțiunea permanentă a picioarelor, 
în special a pașilor laterali. Desi
gur că nu s-a neglijat reglarea 
efortului și buna pregătire fizică.

Tabăra a avut și acțiuni agita
torice care includeau în același 
timp și posibilități pentru verifica
rea muncii de instruire.

Astfel, s-au organizat patru ma- 
nîfestațmni publice, care au stîr- 
nit mare interes în mijlocul spec
tatorilor.

I.a Rucăr, 600 săteni au urmărit 
demonstrația de box a taberei. In 
orașul Cîmpulung s-au desfășurat 
două reuniuni cu participarea to
tală a circa 1.600 spectatori. Me
ciurile disnutate s-au ridicat la 
un bun nivel și au dovedit efica-4 
citatea metodelor de ridicare a 
măiestriei sportive practicate în ta
bără.

O manifestație reușită a avut 
Ioc și în fata muncitorilor de la 
uzinele I.M.S.

Munca culturală șî educativă a 
fost temeinică. A existat o biblio
tecă și o gazetă de nerete. S-aU

la recepționarea a cit inai 
lovituri; aceasta era „lo-

vul taberei 
Ia Peștera 
bana Voina și pe dealul Flămînda. 
Au fost cercetate monumentele is
torice ale orașului și muzeul.

Se cuvine că pomenim că în a- 
ceastă tabără și-au desăvîrșit cu
noștințele elemente cu perspec
tive. Intre aceștia au excelat: 
Vențel Stoianovici (Reșița), M. 
Balaș (București), A. Farkaș (Ti
mișoara), Fr. Pazmani (Timișoa
ra), Marin Icn (București), Omer 
Memet (Constanța), Ion Avram 
(Orașul Stalin), P. Văleanca 
(București), Ion Stoica (Bucu
rești) și

Munca 
Secoșan, 
tescu și 
loasă, dar fructuoasă, ca și cea a 
medicului taberei dr. Al. Bărbu- 
lescu.

Activitatea taberei a fost mult 
ușurată de solicitudinea organelor 
locale de partid și ale Sfait-ului 
popular care s-au interesat zilnic 
de nevoile ei. Și astfel, „schimbul 
de mâine" al actualilor boxeri frun
tași s-a pregătit, a învățat, a por
nit pe drumul progresului tehnic.

Așteptăm roadele...
II. MARC 

secretarul comisiei centrale 
. . «hbox...

trei minunate excursii, 
Dimbovicioara, la ca

alții.
antrenorilor M. Fulea, V 
St. lordache, Cr. Panat- 
Fl. Costin a fost anevo-

*

16 băieți bruneți se plimbau 
ieri pe străzile din centrul Capi
talei. Aproape toți la 
Unul singur — mai 
subțirel. Imediat au 
de bucureșteni și 
sînt jucătorii de fotbal care alcă
tuiesc selecționata orașului Atena, 
A fost suficient ca un bucureștean, 
probabil spectator nelipsit la me-j 
ciurile de fotbal, să spună că cel 
„mic și subțirel" este Saravakos 
(desigur că vă amintiți de minus
culul atacant al selecționatei se-: 
cunde a Greciei, care ne-a vizitat 
de curînd), pentru ca în jurul lui 
să se formeze un grup de oameni.

Am profitat de acest moment ca 
să stau de vorbă (nu cu Sara-ja* 
kos, cum probabil credeți) ci cu 
Dl. Savidis, membru în 
tehnic al Federației de 
Greciei: „Sînt fericit că 
zia să vizitez țara dvs. 
șoara ne-am șimțit ca acasă, atîti 
era de cald și obiectiv publicul. 
Ști'nța, adversarul nostru de a- 
colo. este o echipă foarte bună. 
Jucătorii sînt adevărați sportivi 
care își respectă adversarul. Pera 
sonal nu sînt mulțumit de evo
luția echipei noastre. Probabil că 
și-a spus cuvîntul oboseala dru-< 
mului. Sper că joi, la București, 
va juca mai bine. De altfel, for
mația o vom alcătui numai după 
antrenamentul ce-1 vom face 
miercuri după-amiază pe stadionul 
Republicii".

fei de îrtalți, 
mic și mai 

fost reperați 
identificați t

comitetail 
fotbal a 
am oca- 

La fimi-

JOC IN CUPA R.P.R.

Mîine se dispută în Capitală o 
întîlnire în cadrul Cupei R.P.R. în
tre l uă formații bucureștene; CSA 
Zenit și Flamura roșie 7 Noiembrie. 
Intîlnirea are loc pe terenul CSA’ 
Zenit la ora 17.

ÎNTÎLNIRI AMICALE

Echipa de categorie A Energia 
Tg. Mureș a susținut duminică pe 
teren propriu un meci amical cir 
Dinamo Bîrlad, de care a dispus 
cu 4—1 (2—0). Mîine, joi. Energia 
Tg. Mureș primește vizita forma
ției maghiare Dorogi Banyasz. 
Tot mîine. la Hunedoara, echipa 
locală Energia joacă împotriva li
nei alte foțmațn maghiare Kotnloi 
Banyasz.



Ultimele Știri de ^MOSCOVA
W In record excepțional la haltere F' 
■|F Rezultate normale în probele de caiac F" 

la handbal masculin F Azi

întrecere pasionantă la gimnastică 
0 finală mult așteptată: R.P.R.
finalele la caiac

R.D.G.

G mnastică: se reeditează, duelurile de la Melbourne! S-a incheiat turneul

Reportajele de la Moscova au fost trans- >> 
mise telefonic de trimișii noștri speciali : « 
RADU URZICEANU, VALERIU CHIOSE, « 
DIMITRIE CALIMACHI și RADU VOIA $ 

----------- \

feminin de handbal
Ieri in marea sală de sport de 

la Lujniki s-a inaugurat concursul 
de gimnastică din cadrul Jocu
rilor, concurs care prin valoarea 
sa egalează un veritabil campio
nat mondial. In întrecerile mascu
line au luat startul 8 formații 
'(U.R.S.S., Japonia, R.P. Chineză, 
R. Cehoslovacă. R.P. Polonă, R.P. 
Romînă, R.D. Germană și Egipt), 
precum și numeroși concurenți in
dividuali din Finlanda, Anglia, 
Siria, India și R.P.F. Iugoslavia.

In prima zi a competiției mas
culine s-a concurat la trei apa
rate : bară, cal cu minere și sol. 
Deși concursul a început la 10 
dimineața, la ora cînd telefonăm 
încă se mai găsesc în întrecere 
formațiile R. Cehoslovacă și R.P. 
Polonă Așa că clasamentul pe 
3 aparate care are în frunte în 
acest moment echipa U.R.S.S. — 
171,2 
167,8 r„ _
R.P. Chineză 159,05 p.; R.P. Ro- 
mînă 159,00 P-, Egipt 146.15 p„ 
va suferi modificări prin interca-

lareâ echipelor R.P. Polonă și R. 
Cehoslovacă.

Gimnaștii noștri au început con
cursul la bară, unde Frederic O- 
rendi a obținut un rezultat foarte 
bun, 9,50 p., cu care este situat 
în acest moment pe locul V în 
clasamentul pe aparat. O com
portare bună au avut-o și Hel
muth Orendi și Ștefan Hărgălaș, 
punctați fiecare cu 9,20 p. La sol, 
cel mai bun rezultat obținut de 
un gimnast romîn aparține lui 
Ștefan Hărgălaș (9,30 p.), urmat 
de Fr. Orendi (9.25 p.), Stanciu 
(9,10 p.), Kerekes (9,00 p.). H. 
Orendi (8,90 p.), Focht (8,70 p ). 
După aceste două aparate, echipa 
R.P. Romînă era clasată pe locul 
III cu 108,15 p., după U.R.S.S. 
(114 p.) și Japonia (111 p.). La

cal cu minere însă, reprezentanții 
noștri, cu excepția lui Fr. Orendi 
care se află clasat pe locul VI cu 
9,40 p- și Andrei Kerekes (9,15 
p), au evoluat slab obținînd note 
foarte mici: Botez (8,35 p.), 
Focht (8,25 p.), Harko (8,20 p.), 
Hărgălaș (7,50 p.).

Concursul masculin va continua 
la 8 august cu următoarele 3 a- 
parate: inele, sărituri, paralele tn 
urma cărora se vor stabili cla
samentele finale, individuale și pe 
echipă. Miercuri se va desfășura 
în întregime concursul feminin Ia 
care participă echipele R.P. Un
gară, R.P. Romînă. R.D. Germană, 
U.R.S.S., Finlanda, R. Cehoslova
că, R.P. Bulgaria. R.P. Chineză. 
R.P. Polonă și 
individuale din

citeva concurente 
Japonia.

p., urmată de: Japonia 
p„ R.D. Germană 163.1 p.. Aurel Vemescu în Sinaia probei

m.)

Luptă strânsă 
la 200 m. bras bărbați

Ieri la bazinul din parcul V.I. 
I.enin în centrul atenției generale 
s-a situat finala probei 200 m. 
bras bărbați. A fost o cursă extrem 
de disputată la care au participat, 
aproape, cei mai buni brasiști din 
lume la ora actuală. învingător a 
fost înotătorul sovietic Minaskin 
cu timpul de 2:40,3 urmat de 
Ci-li-iun (R. P. Chineză) 2:41,4. 
Pentru următoarele 5 locuri s-a 
dat o luptă extraordinară care 
a fost decisă numai la marginea 
bazinului. Pe locurile următoare 
au sosit: Klopotovski (Pol.)
2:43.4. Golovcenko (U.R.S.S ) 
2:43.4. Mu-Cian-Iun (R. P. Chine
ză) 2:43,5, Svozil (Ceh.) 2:44,2, 
Adrian Oanță (R.P. Romînă) 
2:44.7, Kreicz (Ceh.) 2:50,4.

In finală, la sărituri de la tram- 
butină, reprezentantul țării noas
tre, Klaus Wittemberger a ocupat 
tocul VI cu 120,48 p.

LA POLO PE APA: Ungaria — 
Belgia 19-0 (12—0), 
Anglia 9—0 (5—0),
Cehoslovacă 9—5 (4—31

U.R.S.S.—
R.D.G.—R.

BULGARIA—ROMÎNIA (BĂIET!)
Intîlnirea dintre reprezentativele 

masculine ale Romîniei și Bulga
riei. desfășurată în cadrul tur
neului pentru locurile 1—6, a ofe
rit un spectacol frumos și o luptă 
pasionantă. Victoria a fost decisă 
abia in prelungiri. Ambele formații 
au practicat apărarea combinată 
om la om-zonă, iar în atac s-a 
(jucat destul de prudent, din cauza 
terenului alunecos (plouase cu 
puțin înaintea meciului și partida 
s-a disputat pe zgură).

Echipa noastră feminină a fost 
și ea învinsă de Polonia, alături 
de care lupta pentru locul 7. In 
prima parte a meciului baschetba. 
listele noastre au avut o compor
tare bună, dar în repriza secundă 
au jucat nervos și au ratat multe 
aruncări de la semi-distanță.

Rezultatele tehnice ale zilei de 
ieri sînt: MASCULIN, turneul 
1—6 : Bulgaria — Romînia 58—52 
(28—21 ; 45—45), Uniunea Sovie-

de caiac simplu (5OO
47’41”00; 6. Turunen (Finlanda) 
49T2"6.

Caiac dublu 10.000 m.: 1. Sue
dia (Telman și Johansson) 
41’26”2; 2. Finlanda 41'28”8; 3. 
U.R.S.S. 41’29,'8; 4. Ungaria
42'25”2 ; 5. R.D. Germană 42’30”6; 
6. Luxemburg 46'16”8.

Probele de caiac-canoe au con
tinuat marți pe lacul Himki. Prima 
probă disputată a fost aceea de 
caiac simplu 500 m. — serii, la 
care a participat și concurentul 
romîn Aurel Vernescu. Acesta s-a 
calificat pentru finala probei. Iată 
rezultatele tehnice:

Seria 1: 1. V. Naumov
(U.R.S.S.) 2’01”4; 2. Verbruge

ngaria) 2’02”2; 3. Aurel Ver
nescu (Romînia} 2’02"4; 4. An
dras Sovany (Ungaria) 2T0”6. 
Toți aceștia s-au calificat pentru 
finală. Au fost eliminați : Bjor- 
grund (Finlanda) și Schnell (Lu
xemburg).

Seria 11: 1. J. Petreczy (Unga
ria) 2'04”8; 2. A. Markovțev
(U.R.S.S.) 2'05”2; 3. D. Krause 
(R.D.G.) 2’07”2; 4. Ksrl Sundin 
(Suedia) 2’07"6. Aceștia s-au ca
lificat pentru finală. Eliminați ; 
Serenberg (Finlanda) 
țev (Bulgaria).

Apoi s-au disputat 
două probe (la care noi n-am în
scris echipaje), încheiate cu ur
mătoarele rezultate :

Caiac simplu 10.000 m.: I. Stig 
Anderssen (Suedia) 46’01”00; 2. 
Evghenie Iaținenco (U.R.S.S.) 
46’H”4; 3. Igor Pisarev (U.R.S S.) 
46'50'’2; 4. Kuismanen (Finlanda) 
46’52’’4 ; 5. Mulberg (R.D.G.)

Odată cu disputarea jocului din
tre echipele R.D. Germane și 
U.R.S.S. s-a încheiat turneul fe
minin de handbal Obținînd victo
ria cu 5—4 (2—2j, handbalistele 
germane au cucerit primul loc 
și medaliile de aur. Scorul cu care 
s-a terminat acest meci este oare
cum surprinzător, însă reflectă e- 
chilibrul de forțe de pe teren. E- 
chipa Uniunii Sovietice a jucat ex
celent și a pus de nenumărate ori 
în dificultate rutinata reprezenta
tivă a R.D. Germane.

Echipa reprezentativă a țării 
noastre a cucerit locul al doilea 
și medaliile de argint.

In turneul echipelor masculine 
a fost programată o nouă etapă, 
încheiată cu următoarele rezultate: 
R.D. Germană-Atus Bruck (Aus
tria) 22—8 (11—3); R. Ceho- 
slovacă-U.R.S.S. 18—12 (8—4);
R. P. Romină-Finlanda 17—4 (8-2).

Ultima etapă programează ur
mătoarele meciuri: Cehoslovacia- 
Finlanda; Atus-Bruck (Ausiria)-

U.R.S.S. și R.P. Romină-R.D. Ger
mană, meci decisiv pentru ocupa
rea primului loc în clasament.

Halterofilul
Cen Tin Kai (R. P. Chineză) 

pe primul loc la categoria 
cea mai ușoară

In limitele categoriei cea mai 
ușoară au participat 8 halterofili. 
Lupta a fost deosebit de dîrză 
pentru primul loc concurînd re
prezentantul U.R.S.S., Halhîtin, al 
R.P. Chineze, Cen Tin Kai, și 
egipteanul, Maghoub. După pri
mele două probe Halhîtin avea 
un avans de 15 kg. în fața lui 
Cen Tin Kai și 12 kg. în fața tui 
Maghoub!! In ultima probă, la 
„aruncat" Cen Tin Kai are o 
comportare excepțională și reu
șește să ridice 140 kg. performan
ță care constituie un nou record 
mondial. In urma acestui rezultat 
Cen Tin Kai ocupă primul loc cu 
un total de 322,5.kg.

Miercuri vor avea loc întrece
rile la categoria semi-ușoară și 
ușoară. Reprezentanții noștri life 
Ienciu (cat. semi mijlocie) și La- 
zăr B aroga (cat. mijlocie) vor in
tra joi în concurs.

și Bojan-

fsnaleie a
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ticâ — Cehoslovacia 85—52 (40— 
27), Ungaria — Brazilia 83—68 
(38—29); turneul 7—18: Egipt — 
Siria 72—61 (34—37), R.P.D. Co. 
reeană — Anglia 89—52 (47—24), 
R. P. Chineză—Franța I (P.U.C.) 
77—52 (26—22), Belgia — Fran
ța II (Caen) 70—56 (28—21),
Elveția—Tunisia 63—54 (21—26) ; 
FEMININ, turneu-l 1—6: Bulgaria 
— R.P.D. Coreeană 87—39 (39— 
23), R.P. Chineză — R.D. Ger
mană 64—45 (29—21), Uniunea
Sovietică — Cehoslovacia 73—46 
(30—15) ; turneul pentru locurile 
7—11: Polonia — Romînia
53—43 (25—27), Franța — Fin
landa 49—29 (29—8).

In clasamentul echipelor mas
culine conduc Uniunea Sovietică, 
Ungaria, Bulgaria, iar la fete U- 
niunea Sovietică, urmată de Bul
garia și Cehoslovacia.
noastră masculină joacă azi cu 
Uniunea Sovietică, iar fetele 
zi de pauză.

Echipa

II. R. S. S. ÎN FINALA TURNEULUI DE FOTBAL
— Ieri, fotbaliștii sovietici au invins, 

in prelungiri, Cehoslo vacia cu 4-3 —
Prima ssmfinală a turneului de 

fotbal, disputată pe stadionul cen
tral „V.I. Lenin". între U.R.S.S. 
și Cehoslovacia a prilejuit o în
trecere extraordinar de îndîrjită, 
care n-a dat un învingător decît 
dună prelungiri I U R.S.S. a cîșt:- 
gat cu 4—3 (1—0,3—3), calificîn- 
du-se astfel 
sovietică a
Strelțov și a condus apoi cu 2—0. 
punctul fiind marcat de Isaev.

pentru finală. Echipa 
deschis scorul prin

Jucătorii cehoslovaci își revin însă 
și reușesc să egaleze prin golurile 
înscrise de Zikan. Isaev aduce din 
nou echipa sa în avantaj și cînd 
cei 50.000 de spectatori considerau 
meciul terminat, același Zikan ega
lează în ultimul minut de joc.

In prelungiri echipa U.R.S.S. a 
reușit să-și as'gure victoria prin 
golul marcat de Ilin

Miercuri se dispută a doua se
mifinală : R.D. Germană—Ungaria.

Tușaversjul a împiedicat calificarea
Ain finala de sabie

Gctrp&î noastre

Tot datorită unui tușaveraj mai 
slab, ca și în concursul pe echipe 
de floretă fete, reprezentativa 
noastră de sabie a ratat posibili
tatea calificării în finală alături 
de finalistele olimpice, RP. Unga
ră, U.R.S.S. și R.P. Polonă. La 
stabilirea seriilor eliminatorii ale 
turneului am ajuns în aceeași 
grupă cu campioana mondială 
R.P Ungară, cu redutabila for
mație a Franței și cu echipa Fin
landei. Deși calculul hîrtiei ne 
arăta fără șanse de calificare din- 
tr-o asemenea serie (echipele R.P. 
Ungară și Franța fiind categoric 
favorite) totuși sabrerii noștri au 
forțat răsturnarea pronosticurilor, 
încercînd să întreacă și Franța și 
chiar echipa R.P. Ungară. Și nu 
au fost departe de o asemenea 
performanță. In primul meci, cel 
cu Franța, echipa noastră a ter
minat la egalitate de asalturi cîș-

încă de dimineață, holul aero
portului Băneasa a cunoscut a- 
fluența obișnuită plecărilor sau 
sosirilor de delegații sportive. 
Către orele 14, numărul celor ve- 
niți să-i întîmpine pe canotori a 
crescut considerabil. Și lor li s-au 
adăugat numeroși alții, veniți să-i 
conducă pe jucătorii noștri de polo 
care plecau la Zagreb — locul de 
disputare a marii competiții Tro- 
feo Italia. Cu cîteva ore înainte, 
un avion adusese în ' ”
tatea atleților noștri 
curat la Moscova.

țară majori- 
care au con- 
S-a discutat

tigate (ceea ce înseamnă o mare 
performanță, ținîndu-se seama de 
valoarea și renumele adversarei), 
dar a trebuit să se recunoască 
învinsă la o diferență minimă de 
tușe primite : 61-65 în favoarea 
echipei Fcanței. Al doilea meci 
ne-a adus în fața formației R.P. 
Ungară. Sabrerii noștri au fost 
întrecuți, dar după o aprigă luptă 
și la un scor strîns: 9-6. Intru- 
cît Ungaria a întrecut Finlanda cu 
15-1 și Franța pe aceeași forma
ție finlandeză cu 16-0, din grupa 
noastră s-au calificat R.P. Unga
ră și Franța, fără ca să mai fie 
nevoie de desfășurarea meciului 
R.P.R.—Finlanda. Din grupa B au 
intrat în finală echipele U.R.S.S. 
și R.P. Polonă. Astăzi 
neul final.

Rezultatele tehnice: 
R.P. Romînă (Istrate 
2, Bartos 2, Mustață

65); R.P.U.—Finlanda 15-1; R.P. 
Ungară—R.P. Romînă (Istrate 2, 
Pelmuș 2, Bartijs 1, Mustață 1) 
9-6; Franța—Finlanda 16-0; 
U.R.S.S—RP. Bulgaria 12-4; 
R.P. Polonă—Austria 10-6; U.R.S.S. 

—Austria 13-3; R.P. Polonă- 
R.P. Bulgaria 9-7.

Astăzi are loc, concomitent cu 
finala pe echipe la sabie, finala 
turneului individual de spadă, ta 
care noi nu avem nici un con
curent.

are loc tur-

Franța— j
3, Pelmuș I

1) 8-8 (61- {
I

înapoiat de ia Moscova
îndelung despre prieteniile legate 
in capitala Uniunii Sovietice, 
despre minunatele spectacole din 
cadrul Festivalului idar, '.firește, 

și despre întrecerile... atletice, 
Maria Diți — expansivă ca întot
deauna — ne spune o mulțime de 
lucruri despre adversarele ei de 
la Moscova și despre... cele vii
toare.

Avioanele care urmau să-i aducă 
pe canotori încă în jurul orei 
15.00 au sosit la ora 19.30. De 
aceea, prima întrebare cu care i-am 
întimpinat pe reprezentanții cano-

Tinăra și valoroasa noastră re
cordmană, Maria Diți, coboară din 
avion.

Imediat după sosire, prima fotografie.
(Foto L. Tibor)

tajului nostru academic a fost; 
„Ce s-a intîmplat?". Intîrzierea 
se datorașe unei furtuni, cu totul 
neprevăzute — și nedorite — care 
împiedicase plecarea avioanelor 
din Kiev. Dar, acum, numerosul 
grup de canotoare și canotori se 
găsește în fața aeroportului și 
fotoreporterii se străduiesc (nu-i 
chiar atît de ușor) să-i „prindă" 
pe to-ți. Este greu, mai ales că 
grupul canotorilor s-a mărit cu... 
soțiile sau soții multora dintre ei, 
cu antrenori, activiști și sportivi 
care au ținut să-i felicite pe vîsla- 
șii noștri.

...O mașină a poposit, un ceas 
mai tîrziu, în centrul Capitalei. 
Sportivii, care dimineață priveau 
încă cerul Moscovei își luau acum 
rămas bun, îndreptîndu-se spre 
casă. Peste o zi, se vor întîlni însă 
din nou la Snagov. Noi mari com
petiții internaționale „bat la ușă“ 
și antrenamentele sînt mai nece
sare ca oricind.

D. G.
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