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— Aspecte de la deschiderea fazei a doua a Concursului! 

cultural-sportiv in Capitală —

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din FL P, Romînă

Sîntem în plină desfășurare a celei de a doua etape a Concursului 
cultural-sportiv al tineretului. In Capitală — ca și în întreaga țară — 
a avut loc deschiderea festivă a acestei faze. In rîndurile de mai jos dăm 

cîteva aspecte de la deschiderea festivă a celei de a doua etape a 
Concursului cultural-sportiv în unele raioane din Capitală.
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„Ne bucuram din toata inima"
Un instantaneu ca multe altele, in 

iceste zile...
E drept, cam ttrziu (după aproape 

.. 24 ore) dar am ținut totuși să-i fe- 
'i.cit pe soții Szabo pentru motoci
cleta pe care și-au cumpărat-o la cite- 
>a zile de la apariția Hotărtrii cu pri- 
iire la reducerea prețurilor la peste 
'■100 sortimente de mărfuri. Și, iată 
că după un ultim „set" în care am 
idmirat talentul Olgăi Orban-Szabo 
a tenis de masă, discutăm împreună 
u soțul ei, valorosul jucător de polo, 
lespre-.. motocicllsm.

— Cînd am aflat de apariția Moță
irii ne-am bucurat din toată inima, 
pune Alexandru Szabo. Mi-am dat

încă o dată seama de grija permanentă 
Pe care partidul și guvernul nostru 
o poartă pentru creșterea continuă a 
nivelului de trai al poporului nostru.

Discuția este presărată cu multe 
exemple. Cite nu se pot cumpăra as
tăzi cu mai puțini bani t Cite econo
mii importante nu se pot face In fie
care familie t

--- Și notam simțit din plin această 
grijă, intervine cunoscuta noastră 
scrimeră.

Așa am aflat că cei doi sportivi au 
strîns bani ca să-și cumpere un „Sim- 
son". înainte de apariția Hotărtrii 
costa 15.000 lei, după aceea prețul s-a 
redus la 13 650 tei. O economie im

portantă care va fi folosită pentru 
cumpărarea altor lucruri (soții Szabo 
n-au sărbătorit încă un an de la că
sătorie), cu care să împodobească 
cit mai frumos noua locuință pe care 
au primit-o de curind-

Firesc, cei doi sportivi sînt fericiți 
că și-au realizat și dorința de a-și 
cumpăra o motocicletă. Nu era numai 
dorința lui Alexandru- Și Olga este 
o motociclistă pasională.

-— Parcă și mai mare mi-a fast 
bucuria cînd o dată cu mine i-am vă
zut și pe mulți alții cumpărînd moto
ciclete, aparate de radio sau frigi
dere, ne-a spus Alexandru Szabo, 
înainte de a ne despărți Olga ne 
spune cu mîndrie: „Motocicleta e 
după colț. Dacă vreți s-o vedeii...".

Pașii mă poartă intr-acolo. Și, poate 
în grabă am uitat totuși să-i felicit 
Pe cei doi sportivi. In loc de unul 
văd însă... două „Simsonuri"" noi- 
nouțe (aflu că cel de al doilea este al 
înotătorului Adrian Oanță) și aproa
pe că nu-mi mai pare rău că am ple
cat așa grăbit. Ce, parcă poți să stai 
să-i feliciți pe toți cei care și-au luat 
motociclete In aceste zile ?

Aspect de la deschiderea festivă a 
sportiv în raionul

— Dar aceștia?
— Aceștia? Păi sînt de la I.C.A.R., 

iar cei ce vin in urma lor sînt de la 
U.C R., ceilalți de la IR.U.M....

— Uite „Tricotajul roșu", S.P.C.-ul, 
„Aurora" l

Cei doi puști încercau să-i „ghi-

etapei a doua a Concursului cultural^
V. I. Lenin

ceașcă" oe sportivii ce defilau prin- 
fața tribunelor stadionului Progresul 
din strada Dr. Staicovici, cu prilejul 
deschiderii festive a fazei interasocia-c 
ții a Concursului cultural-sportiv din:

i 
(Continuare în pag. a 2-a)

Cicliștii romini continuă să se afirme in „Turul Iugoslaviei"
R. P. Romînă pe locul II în clasamentul general

Un moment de„ contemplație pe care însă Olga și Alexandru Szabo îl 
prelungesc cu nespusă plăcere.

(Foto: II. Nandi)

Schimburi de experiență— 
îrmate de întreceri sportive
O serie de întreprinderi și coope- 
tive din Oradea au organizat reu- 
te schimburi de experiență cu uni
ți de producție identice, urmate de 
treceri sportive. O astfel de întîl- 
re au organizat muncitorii fabricii 
1 spirt din Oradea cu cei din Seini, 
giunea Baia Mare. După ce au vi
tal secțiile fabricii și s-au interesat 
deaproape de metodele de muncă 
losite, sportivii celor două între- 
inderi s-au întrecut la tenis de mu

și fotba1. La tenis de masă a în- 
îs echipa orădeană cu scorul de 
-4, iar la fotbal întrecerea s-a ter- 
nat la egalitate: 1—1.

Cooperatorii de la „Munca" din 
Oradea s-au întîlnit. tot în cadrul 
unui schimb de experiență, cu cei de 
la Unirea Satu Mare. Cu acest prilej 
au avut loc întreceri la tenis de masă, 
popice și șah. In cele trei întîlniri, 
victoria a revenit cooperatorilor din 
Oradea cu 8—1 ia șah, 5—2 la tenis 
de masă și 2410—2280 la popice.

Aceste schimburi de experiență au 
prilejuit nu numai cunoașterea și 
însușirea celor mai bune metode de 
muncă, dar au impulsionat și activi
tatea sportivă din unitățile respective.

Joi s-a desfășurat etapa a IlI-a a 
„Turului ciclist al Iugoslaviei" pe ruta 
Slovenski Brod — Novska — Zagreb 
(188,5 km). Etapa a fost împărțită în 
două semietape. Pe prima parte s-a 
desfășurat o cursă contra-cronometru 
pe echipe de-a lungul a 87,5 km. Re
zultatele obținute sînt următoarele : 
1. R.P. Ungară 2 h. 02:57; 2. R.P F. 
Iugoslavia 2 h. 04:11; 3. R.P. Romînă 
2 h 05:01; 4. R.P. Polonă; 5. Olanda; 
6. R.P. Bulgaria. După-amiază s-a 
dat din Novska startul în cea de a 
doua semietapă (plecare în bloc). Ci
cliștii au parcurs drumul pînă la Za
greb (101 km). în această semietapă 
s-a impus alergătorul nostru Ion Bra
ham care a cîștigat sprintul final de 
la Zagreb. Iată clasamentul: 1. Ion 
Braharu 2 h. 34:44 ; 2. Zirovnic (Iug.), 
3. Petrovic (Iug.), 4. M. Iliev (Bulg.) 
— același timp. La două minute a so
sit grosul plutonului în care se aflau

și ceilalți alergători romîni. Clasamen
tul — pe ansamblu — al etapei este 
următorul:

1. Juszko (R.P. Ungară) 4 h. 37:57;
2. Zirovnic (R.P.F. Iugoslavia) 4 h. 
38:55; 3. Valcic (R.P.F. Iugoslavia) 
4 h. 38:55;... 7. Ion Braharu 4 h. 
39:45;... 12. Silviu Duță 4 h. 41:29; 
13. N. Niculescu 4 h. 41:46; 14. Ion 
Stoica 4 h. 41:46. CLASAMENTE GE
NERALE:

Individual: 1. Zirovnic (Iug.) 15 h. 
10:47; 2. Levacic (Iug.) 15 h. 15:18;
3. Juszko (Ung.) 15 h. 22:30; 4. Val
cic (Iug.) 15 h. 23:37; 5. ION BRA
HARU 15 h. 24:11; 6. Domanski (Pol.) 
15 h. 24:35; 7. Meszeey (Ung.) 15 h. 
25:25; 8. Iliev (Bulg.) 15 h. 26:02; 9. 
ION STOICA 15 h. 26:54; 10. N. NI
CULESCU 15 h. 28:00;— 14. Silviu 
Duță 15 h. 30:56.

Echipe: 1. R.P.F. Iugoslavia 45 h. 
49:42; 2. R.P. Ungară 46 h. 15:56; 3.

ION BRAHARU
R.P. Romînă 46 h. 19:05; 4. R. P. 
Polonă; 5. Olanda; 6. R.P. Bulgară» 
etc.

Pe vîrful Custura (Continuare în pag. • 7-a)

ILIE GHIȘA — coresp. regional

Duminica începe
Spartachiada militară!

VARJU (R.P. UN
IRĂ) A REALIZAT 
IN NOU RECORD 

EUROPEAN
LA ARUNCAREA 

GREUTĂȚII

In prima zi a cam- 
•natelor de atletism

R. P. Ungare, ce 
desfășoară ia Buda- 

>ta, atletul V. Varju 
realizat un nou re- 
d european la arun
ca greutății: 18,67 m 
icfiiul record era de 
59 m și aparținea 
jlezului Rowe).

LECTIONATA DE 
DX Ă ORAȘULUI 
ALIN A EVOLUAT 
LA CHIȘINAU

Recent, echipa de 
: a Orașului Stalin 
susținut două în- 

liri cu selecționata 
șului Ghișinău, ca

pitala R.S.S. Moldo
venești. In primul 
meci victoria a reve
nit pugiliștilor din 
Chișinău cu scorul 
de 8-2, iar în cea de 
a doua întîlnire boxe
rii noștri și-au luat 
revanșa, întrecînd e- 
chipa gazdă cu 5-3. 
Dintre pugiliștii din 
Orașul Stalin o bună 
impresie au lăsat 
Petre Zaharia, Alexan
dru Săraru, Gheor- 
ghe Cojocaru și Sa
muil Crețu. (Ager- 
pres).

TURNEUL FINAL 
AL CUPEI GALEA

In orașul francez 
Vichy a început tur
neul final al competi
ției internaționale de 
tenis de cîmp Cupa 
Galea, rezervată echi

pelor de tineret. Iată 
rezultatele din prima 
zi a semnifinalelor: 
Franța—Spania 3—2 
U.R.S.S.—R.F.G. 4-0

U.R.S.S. și Franța 
își vor disputa finala.

LA PRAGA SE VA 
CONSTRUI UN MARE 
COMPLEX SPORTIV

In următorii ani, la 
Praga se va construi 
un mare complex spor
tiv care va cuprinde 
un stadion cu o capa
citate de peste 80.000 
locuri, o sală de sport 
cu 15.000 locuri, un 
bazin de înot, o hală 
acoperită pentru antre
namentul atleților, pre
cum și alte instalații 
sportive. Această mare 
bază sportivă^Va fi ter
minată în anul 1964, 
în cadrul celui de al 
treilea plan cincinal 
al R.S. Cehoslovace.

Priveliștea care se întinde la picioarele vîrfului Custura din Munții Retezat 
l-a atras pe acest temerar turist s-o imortalizeze. Numai că nici el n-a 

scăpat obiectivului !...

CONSTANȚA 29 (prin telefon). —• 
Incepînd de duminică și pînă la 7, 
august, Constanța va găzdui o im
portantă competiție sportivă: finalele 
Spartachiadei militare de vară pe 
1960, competiție aflată la a XHI-a 
ediție. La aceste finale participă cel 
mai buni sportivi militari, cîștigători 
ai etapelor anterioare. Prezența la 
startul probelor a unor sportivi frun
tași, chiar membri ai loturilor re
prezentative, a stîrnit un mare interes 
în localitate.

Sportivii militari se vor întrece la 
12 discipline sportive printre care 
fotbal, volei, baschet, atletism, hand
bal. Vor mai avea loc cîteva probe 
specifice, cum ar fi ștafeta militară și 
înotul echipat. In afara finalelor se 
va mai disputa și un concurs de pen
tatlon modern.

Pentru a fi urmărite de un număr 
cît mai mare de spectatori, organi
zatorii au programat o serie de întîl- 
niri sportive la Mangalia, Vasile 
Roaită, Mamaia și Medgidia. La în
treceri participă loturile: A.S.A. Ma
rina, A.S.A. Grănicerul, A.S.A. Cluj, 
A.S.A. Orașul Stalin, A.S.A. Bacău.

Duminică, pe stadionul 1 Mai, la 
ora 16, va avea loc deschiderea fes
tivă a “ ‘ ' - -
tivilor 
în 11 
A.S.A. 
A.S.A. 
vor avea loc probe de atletism.

finalelor. După parada spor- 
va urma meciul de handbal 
între A.S.A. Orașul Stalin și 
Bacău, apoi jocul de fotbal; 
Cluj—A.S.A. Marina. In pauza,

(JII. GOLDENBERG-corcsp, J



Tinerețe, voioșie, entuziasm...
(Urmare din pag. 1)

paionul „V. I. Lenin". La un moment 
dat, după ce s-au scurs coloanele de 
stegari și de sportivi a început defi
larea echipelor artistice.

— Știi ce — zise unul — acum să 
te văd I Ii mai știi ?

— Cred că.-, nu! Dar îți propun 
altceva- Hai să spunem în ce fel de 
porturi sînt îmbrăcate echipele ar
tistice. Primești?

— Primesc. Uite acesta este port 
din Gorj, celălalt... Aci tăcu încurcat. 
Tu știi?

— Nu...
— Nene — se adresă unul din ei 

către un om mai în vîrstă ce se a- 
propiase, ca să vadă mai bine — 
spune-ne și nouă de prm ce părți 
sînt porturile astea frumoase.

— Vedeți ăsta e din Breaza, iar 
ălaltul de pe meleagurile Sibiului, 
•ar astea cu marginea ilicului îmblă
nit din părțile Sucevei-

— Acum ce facem ? Rămînem aci 
la fotbal, unde se vor întrece cei de 
la U.C.R. cu cei de la I.C.A.R. sau 
mergem la volei?

— Eu zi-c să mergem la volei să 
Vedem fetele de la „Aurora" care se 
vor întîlni cu cele de la Unirea. O 
să fie un meci serios, nu ju-cărie!

— Bine, să mergem! Apoi ne vom 
reîntoarce să vedem probele de 
atletism date de sportivii de la Pro
gresul. Hai!

Cu mult interes a fost urmărită 
participat sportivii

’ ---Și au dispărut în masa celor 
ipeste 2500 de spectatori care' au 
•asistat la deschiderea festivă a a- 
■ cestei importante faze a Concursului 
■cultural-sportiv al tineretului din ra- 
•ionul V. I. Lenin.

O. B.
★

- Hai Precizia !...
— Hai ICECHIM!...

Asemenea încurajări puteau fi au
rite miercuri după-amiază pe stadio- 
inul C-A.M- Belvedere. In jurul celor 
t-două terenuri de volei, al celui de 
ffolbal, precum și în frumoasa popi- 
0«ărie, l-ua-seră loc sute de spectatori 
veare încurajau pe sportivi. Reprezen-

DIN ACTIVITATEA SPORTIVA DE MASE
1 Dintre cele 44 de asociații sportive 
fdin raionul Buzău, asociația Gloria 
[din comuna Vadul Pașii este considc- 
iraiă cea mai bună. Recent a avut loc 
ila consiliul raional U.C.F.S- Buzău o 
panaliză a muncii desfășurată de aso- 
ciațiile sportive din raion, cu care pri- 
ilej asociația Gloria (președinte Petre 
jStoia) a fost din nou declarată frun- 
jtașă pe raion în ceea ce privește ncti- 
Ivitatea organizatorică și competițio- 
nală de mase. Cei 274 de membri 
1U43.ES. sînt cu cotizațiile la zi și 
[participă activ la campionatele raio- 
jnale de fotbal, volei și oină, precum 
își la numeroasale întreceri de triată, 
jșah, tir și atletism. Tinerii sportivi din 
►Vaidul Pașii se mîndresc cu echipa lor 
jde oină, care a cucerit titlul de cam- 
țpioană raională. Datorită sprijinului 
[consiliului raional U.C.F-S. Buzău, la 
W-adul Pașii se organizează cu regu-

^r. 3637 

fanții asociațiilor sportive Ipromet, 
Radio, Farma, Fabrica de țigarete, 
ICECHIM, Precizia, Confecția și Se
mănătoarea ditiraionul Gh- Gheorghiu- 
Dej se aflau angrenați într-o pasio
nantă disputa sportivă: etapa mter- 
asociafii a Concursului cultural-spor- 
tiv al tineretului.

Unde să privești mai întîi? La 
jocurile de volei, la fotbal sau la 
popice. Pentru că, vă asigurăm, toate 
meritau să fie văzute pentru dina
mismul lor, pentru exemplara com
bativitate a sportivilor. Voleibalistele 
de la ICECHIM au pierdut cu 2—1 
întîlnirea ou celîe de la Precizia. A 
fost interesant de văzut tabloul final 
al acestui pasionat meci: în timp ce 
tinerele de la ICECHIM părăseau 
terenul fără să scoată un cuvînt, în
vingătoarele se sărutau cu o veselie 
molipsitoare. Ioana Bulumac, una 
dintre voleibalistele de nădejde a 
a echipei promitea fetelor o compor
tare tot atit dc bună și în finalele pe 
raion.

Dar pînă atunci, să dăm o raită pe 
la popicari. Intrarea noastră în popi- 
cărie a coincis cu aplauze prelungite 
adresate unui concurent- Privim tabla 
pe care se scriu rezultatele, cind o 
voce alălurată ne atrage atenția: 
„Cred că n-o să scap primul loc“. 
Facem cunoștință-

— Gheorghe Șlefănescu, mecanic 
la fabrica de țigarete, se prezintă el. 
îmi place foarte mult acest sport. 
Sînt antrenorul echipei fabricii, dar 
nu mă rabdă inima să nu joc și eu. 
Mi-am pus în gînd să âștig întrece- 

proba de 400 m plai juniori la care au I 
clubului Progresul.
rea de popice în cadrul Concursului ] 
cultural-sportiv al tineretului. Și, să 
vezi, n-am să mă las...

In acest timp, la terenul de fotbal j 
lucrurile se lămuriseră. Echipa Ra
diodifuziunii cîștigase partida cu 3-1. 
Pe stadion se lăsase înserarea. 
Numai la popicărie se aprinseseră lu
minile. Semn că acolo sportivii con
tinuă apriga dispută cu bilele-..

R. C.
★

In după masa aceea m-am îndrep
tat spre stadionul Locomotiva P.T.T., 
împreună cu alte sute de spectatori, 
spre a asista la deschiderea festivă a 
etapei interasociații a Concursului

laritate „duminici sportive", la care 
sint invitați numeroși sportivi din 
alte asociații sportive din raion.

MARIN DUMITRU, coresp.

In raionul Istria s-a desfășurat 
etapa pe centre de comune a Con
cursului cultural-sportiv al tineretu
lui. Astfel. în comunele Babadag, Co- 
gealac, Ciucurova, Ceamurlia de Jos, 
Cetatea Istria au avut loc frumoase 
întreceri de volei, fotbal, călărie, po
pice, atletism, tir, trîntă. șah etc. la 
care au participat peste 1000 de spor
tivi. Cu acest prilej o bună pregătire 
au demonstrat sportivii asociațiilor 
Ogorul (la fotbal), Tractorul Baba
dag (volei). Minerul Altîn.Tepe (po
pice). La întrecerile de atletism s-a re
marcat tinărul lancu Canciu care a 
alergat 100 m. în 12 sec. Entuziastele 
întreceri din cadrul Concursului cul
tural-sportiv al tineretului au fost ur
mărite de peste 13 000 spectatori.

£. DOLNICEANU, cwiesp. 

cultural-sportiv al tinerelului din ra
ionul Tudor Vladimirescu.

Ora 17. Izbucnesc aplauze. Nume
roșii spectatori salută coloana repre
zentanților asociafiilor sportive și in- 

în soare, ca 
tinereții celor

trec tinerele 
fazei pe aso- 
Fruntașe în

Lifă...
încep întrecerile 
de la Orizontul, 
de colegii de

144 de steaguri flutură 
o afirmare a forței șl 
care le poartă-

Prin fața tribunei 
sportive cîștigăioare ale 
ciație. Figuri cunoscute, 
producție de la Uzinele textile ,7 
Noiembrie", „Flacăra roșie", „Fabri
ca de ace“, „Uzinele Dudești", 
„I .C-E.C.H.I M.". Apoi băieții. De la 
„I O.R.“, ,.Timpuri noi", „I.S.P.",
„Flacăra roșie", „I.C.F. 2", etc. Co
loana este încheiată de cei peste 400 
de tineri și tinere, membrii ai brigă
zilor artistice- Coriști, dansatori, re
citatori. O paradă de costume națio
nale care de care mai frumoase. O 
recunosc pe strungar ița Ana Gheor- 
ghe. Iată-le și pe colegele ei din e- 
chipa de dansuri: Viorica Dobre, Flo- 
rica I van, G cor geta

Timpul trece iute- 
sportive. Voleibaliștii 
încurajați puternic 
muncă, veniți ca spectatori, întrec cu 
2—0 înfrățirea — iar felele de la 
Banca de Investiții dispun cu același 
scor de Bumbacul Dudești.

Pe terenul de fotbal strungarii de 
la „Timpuri noi" marchează 
goluri, unul după altul, in 
prezentanților asociației 
Spartac revine aooi în atac 
„golul de onoare"-

Undeva, pe marginea 
văd vreo cinci-șase „olteni". Dansa
torii de la „Timpuri noi". Au deve
nit ad-hoc „conducători" de joc.

— Sînt strungari de-ai noștri 
justifică rîzlnd — Filip Anghel, 
citor de la „Timpuri noi". Am 
cei mai tari și la fotbal și la dansuri- 
Cred c-o să „mergem" la raion. Ce 
părere aveți?

Poate or „să meargă"- Nu știu. 
Ceea ce este sigur, însă, este că spor
tul și-a cîștigat noi și credincioși 
prieteni.

trei 
poarta re- 

S part ac. 
și înscrie

terenului,

— se 
muri- 
fost

V. P.

Sportivi cu care ne mindrlm

ZEȚARUL GUSTAV SIMONCA
„Era o după-amiază posomorită de 

toamnă. Un tînăr firav și sfios a bă
tut ușor la ușa sălii de antrena
ment. Apoi a deschis ușa, a intrat și ' 
a urmărit cu priviri curioase desfă
șurarea antrenamentului. La sfîrșit 
ih-am apropiat de el...“.

...Astfel își amintește antrenorul E. 
Doda despre începutul activității pu- 
gilistice a lui Gustav Simonca. De 
atunci au trecut trei ani. Puștiul ii- 
rav — dar ambițios — a terminat 
școala profesionala și s-a angajat la 
Întreprinderea poligrafică din Cluj, ca 
zețar. In acest timp el a pătruns în 
tainele boxului, sport pe care l-a în
drăgit mult, ajungînd să obțină per
formanțe toarte frumoase, f inalist la 
campionatele republicane pentru ju
niori. Gustav Simonca a cucerit și 
calificativul de cel mai tehnic boxer 
(dintre cei mai tineri) cu prilejul 
campionatelor republicane pentru se
niori. In producție, el se bucură dc 
dragostea tovarășilor săi de muncă 
pentru modestia, conștiinciozitatea și 
seriozitatea cu care își îndeplinește 
sarcinile. Roadele 
s-au concretizat: a 
producție.

Zețarul Gustav 
18 ani. Tînănil i 
însă de pe acum o serie de succese.<

își îndeplinește 
strădaniilor sale 
devenit fruntaș în

Simonca are doar 
nostru a cunoscut

CONCURS DE ÎNOT 
PE DUNĂRE

Consiliul raional U.C.F.S. Zimnicea 
a organizat un reușit concurs de înot 
(fond) pe Dunăre, la care au participat 
peste 40 de fete și băie|i reprezentînd 
diferite asociații sportive din locali
tate. Primele locuri în clasament au 
fost ocupate de Elena Popescu (Viito
rul șc. medie Zimnicea) și Marin Epu
re (Dunărea Zimnicea).

Tudor Cioacă-coresp.

UN REUȘIT CONCURS DE 
TENIS REZERVAT JUNIORILOR 

SI COPIILOR

Timp de trei zile s-au desfășurat pe 
terenurile situate în incinta stadionului 
„23 August” din T g. Mureș întrecerile 
„Cupei R.4.M.", la care au participat 
pește 50 de cwicureiiji din wiyele 0-

ca
Un...doi...un...doi. După cîteva ore de producție exercițiile sînt executate 

cu plăcere, mai ales dacă sînt conduse de o instructoare pricepută 
Lixandra Ion.

Pe 
de 
la

co-

— Aci e locul lui Mia !
— Treci dincolo ! Hai JJiai repede !
— Gata ? Atențiune alinierea I În

cepem U
Grupul de muncitoare și muncitori, 

unul din multele ce erau înșiruite 
aleile din jurul Filaturii Romîne 
Bumbac din București, s-a aliniat 
repezeală.

Instructoarea Lixandra Ion dădea 
menzi scurte și energice. Exercițiile 
urmau la repezeală unul după celălalt. 
Fără să fi întrebat, numai privind cum 
sînt executate exercițiile puteai bănui 
că gimnastica în producție nu constituie 
o noutate la F.R.B.

— Intr-adevăr, — ne-a spus Ion Veș- 
terman, președintele asociației sportive 
F.R.B. — gimnastica în producție a fost 
introdusă acum doi ani la noi în fabri
că. In prezent, ea este practicată de

seSeriozitatea și dragostea cu care 
pregătește ne îndeamnă să credem 
că speranțele clujenilor de a-1 vedea 
pe Simonca luptînd de la egal la egal 
cu cei mai buni boxeri ai țării se vor 
îndeplini foarte curînd.

VIOREL CACOVEANU-coresp.

radea, Cluj, Baia Mare, Cîmpia Turzii, 
Lupeni, Iași, Cîmpină, Petroșani, Re
fill i n și Gheorgjiieni. întrecerile au foit 
viu disputate și au scos în evidență 
talentul cu care sînt înzestrați mul ți 
tineri jucători de tenis de cîmp din 
țara noastră, lată cîștigătorii : simplu 
juniori cat. I : Vasile Felecan (Cîm
pia Turzii). Simplu juniori cat. a Il-a: 
A. Balogh (Tg. Mureș). Simplu copii : 
Țoma Ovics (Ț^. Mureș). Dublu baieUA

?î

de

(Foto: II. Nandi). 
marea majoritate a muncitorilor 
muncitoarelor. Uitați — ne arătă el 
grupul acela, este al muncitoarelor 
la ring, celelalte sînt de la răsucit, 
dincolo sînt cei de la dublare, alături 
cei de la mercerizare, iar acolo în 
fund... și explicațiile continuă.

— La început — a continuat p 
dintele asociației sportive F.R.B. — prin 
1958, ciad am introdus gimnastica în 
producție a mers greu. Unii nu voiau 
s-o execute cică „ce nevoie avem dc 
ea ?”, alții erau veșnic „bolnavi".

— Iar azi ?
— Azi, să cauți mult și bine și n-a, 

să găsești din aceștia. Avem peste 1501 
de participant la gimnastica în pro 
ducție. Mi-aduc aminte că una din to 
varășele noastre de muncă nici nu voii 
să audă de gimnastica în producție 
Astăzi este... instructoare la secția ei

— Și încă ce bună instructoare est< 
Bălașa Zidărescu — ținu să adaug 
maistorița Ioana Stoicescu de la secți 
control depănat. Secția 
eu — continuă din sa — 
în majoritate de femei 
de prima tinerețe.

— Și cum merge ?

— Dacă instructoarea 
cu un minut, îi fac...
trat în obișnuința fiecăreia iar de n 
fac o zi gimnastică în producție parc 
le lipsește ceva.

■— Notați încă un lucru — adaug 
Ion Veșterman — mașinile nu stau i 
acest timp. Jumătate din muncitoare a 
grijă și de mașinile acelora care fi 
gimnastică în producție. Așa că niuiu 
nu suferă.

în care lucre 
este constituit 
care au trecu

întîrz& cur.uv 
morală ! A ir

O. BENKOi TINERI ȘI TINERE!
Participați cu toții la intrecerile

Concursului cultural" sportiv 

al tineretului !

Vasile Felecan (Cîmpia Turzii) și 1 
ter Pal (Oradea). Simplu fele : lud, 
Dibar (Oradea),

Ion Păuș-coresp.

BUCURIA POPICARILOR Dl 
SASCUTTIRG

Sportul popicelor este foarte m 
îndrăgit la Sascnt-Tîrg, regiunea 1 
cău. Pentru a practica în bune ci 
dițiuni sportul lor preferat, popic, 
au hotărît să-și amenajeze o arenă.

Recent, această bază sportivă a I 
dată în folosință, spre bucuria unt 
mă. Merită să menționăm aportul a' 
de tovarășul I. Ungureanu, președir 
le consiliului asociației sportive I 
mura roșie care, pe lingă faptul ei 
muncit intens, a mobilizat și un m 
număr de tineri și vîrstnici la lucră 
de amenajare a acestei frumoase ar 
do popice.

— ph, Gurun corest

1U43.ES
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EXEMPLU DE PERSEVERENTA Șl CONȘTIINCIOZITATE ACTIVITATEA LA ZIACTIVITATEA LA ZI

Am citit cu multă atenție articolul 
j,In loc de concluzii serioase, scuze î“ 
apărut la rubrica volei. Am dori și 
noi să discutăm cauzele care au dus 
la impasul prin care trece actualmente 
voleiul masculin romînesc, deoarece 
experiența de ani de zile căpătată în 
tribună — vizionînd atîtea . meciuri in
terne, internaționale și chiar antrena
mente — contează foarte mult după 
părerea noastră,

Comportarea nesatisfăcătoare în 
turneul de la Constanța a reprezenta
tivelor noastre de volei a marcat de 
fapt începutul discuțiilor asupra unor 
probleme mai vechi.

Nu sîntem de acord cu scuzele ief
tine ale antrenorilor, semnalate și de 
susmenționatul articol.. Iubitorii aces
tei ramuri sportive sînt nemulțumiți 
de comportarea voleibalistelor și volei
baliștilor fruntași. în dorința fierbinte 
de redresare a acestei ramuri sportive 
care în anii 1955—1958 s-a ridicat la ni
vel mondial, 
aceste cîteva

vă rugăm a ne publica 
rinduri :

-A'
arătarea cu curaj a tu-Critica, prin _________________ „ ..

turor lipsurilor ivite în ultimul timp, 
este un remediu sigur de 
voleiului în țara noastră.

Autolinlștirea, îngîmfarea 
nu numai a jucătorilor ci 
norilor au dus voleiul în 
care se află. Păstrarea în 
cu lin a unor jucători (Rusescu și Ro
man) care — într-adevăr — au 2vut 
un important cuvînt de spus la ridi
carea voleiului romînesc pe o treaptă 
superioară, dar care acum sint plafo
nați, nu mai au posibilități de creș
tere nu mai au mobilitate și reflexe 
în linia a Il-a, este una din cauzele 
principale. Ne amintim cu plăcere de 
Costea Reva, excelentul jucător din e- 
chipa Uniunii Sovietice, pe care l-am 
văzut de curînd, cu prilejui jocului 
Rapid—Ț.S.K.A. Moscova, pe banca 
conducătorilor. In plină glorie, a lăsat 
locul in echipă unor elemente tinere 
și talentate.

In același timp menținerea în lot a 
unor jucători fără pregătirea necesară 
(Pădurețu) în detrimentul unor ele
mente foarte bune (Chiriță, Coste, 
Cozonici. Timirgazin) nu este un lu
cru normal. S-a ajuns 
noastră reprezentativă 
ani de-a 
indiferent 
turneului 
la promovarea unei 
ceea a 
ce a făcut ca o serie de voleibaliști 
să nu se mai pregătească cu toată a- 
tenția, pentru că știau dinainte că nu 
vor putea lipsi din echipa națională. 
Pe de altă parte, aceasta avea reper
cusiuni și asupra pregătirii tinerilor 
jucători care, în acest fel, își vedeau 
îngreunată calea spre afirmare.

Perioada prea scurtă de pregătire 
despre care au vorbit cei doi antrenori 
este o scuză care nu stă la baza unor 
concluzii serioase, deoarece se poate 
afirma că în ultimii doi ani în lotul 
reprezentativ a pătruns un singur ju
cător nou : Pavel. Deci, aceiași jucă
tori au fost selecționați de mai multe

redresare a
și blazarea 
și a antre- 
situația in 
lotul mas-

detrimentul unor 
foarte bune (Chiriță, 

Timirgazin) nu este un 
astfel ca echipa 
să fie 

aceiași 
arătată

S-a ajuns 
metode nejuste, a- 

.senatorismului de drept", ceea

rindul din 
de forma 
respectiv

alcătuita 
jucători, 
înaintea 

astfel

ori, iși cunosc jocul fiecare, antrenîn- 
du-se și juclnd cam în aceeași echipă.

In declarațiile antrenorilor N. Sotir 
și V. Surugiu se mai spune că voleiba
liștii noștri au fost obosiți sau bol
navi. Nu ințelegem despre ce oboseală 
este vorba! “ . .
(majoritatea 
prezentativ) 
campionatul

Jucătorii de la Progresul 
componenților lotului re- 
n-au avut în față decît 

___ r_______ republican. Ce să mai 
spună cei» de la Rapid, care, în plus 
față de cei de la Progresul au parti
cipat la 8 meciuri internaționale în 
cadrul „Cupei Campionilor Europeni", 
sau cei de la Dinamo București care 
au luat parte Ia Dinamoviada de la 
Sopot (R. P. Polonă) în preajma tur
neului de Ia Constanța ? Ce l-a făcut 
pe tov. N. Sotir să accepte în lot jucă
tori obosiți, și, culmea, chiar bolnavi ?

Antrenorul prim al echipei mascu
line mal declară că „Mai avem mult 
de lucru în ceea ce privește precizia 
paselor, eficacitatea atacului, îmbună
tățirea blocajului, a apărării din linia 
a Il-a și a mobilității în teren", ceea 
ce înseamnă „A.B.C."-ul în materie de 
volei. Dacă ceea ce declară dînsul este 
adevărat, îl întrebăm ce a făcut de 
cînd este antrenorul . echipei masculine 
pentru îmbunătățirea „abecedarului" 
în materie de volei, mai ales că între 
selecționabili activează jucători din e- 
chipa pe care o antrenează ? Pentru că 
nu se poate — în condițiile arătate — 
să nu facem o paralelă între modul 
deficitar în care a fost pregătită e- 
chipa noastră reprezentativă pentru 
turneul de la Constanța și deficiențele 
în pregătire pe care le arată de obicei 
formația Progresul București, antrena
tă tot de tov. N. Sotir. Deficiențele 
sînt — în genera) — aceleași.

Am asistat la antrenamentul de pe 
velodromul Dinamo, înaintea turneului 
de Ia Constanța. Am văzut prima re
prezentativă jucînd cu cea de tineret. 
Deși se întrevedeau multe lucruri de 
îndreptat, antrenorii primei reprezen
tative arătau o autoliniștire exaspe
rantă. De ce — în cadrul acestor an
trenamente — nu se fac observațiile 
necesare, pe care antrenorii noștri le 
sesizează numai după ce pierd meciuri, 
scoțîndu-Ie din carnețel și publicîn- 
du-Ie în „Sportul popular" drept scu
ze ? Cum se pot trage concluzii juste 
asupra felului cum a decurs ultimul 
antrenament efectuat în București, 
dacă antrenorul N. Sotir n-a partiei- 
pat la întregul joc, ci numai la cîteva 
seturi ?

Voleiul nostru 
poate atinge 
culmi. Avem 
care trebuie 
prezentativă.
ȚIONAL ESTE O 
STA TREBUIE ACORDATA ACELORA 
CARE O MERITA.

Amatorii de box care frecventează 
cu regularitate reuniunile pugilistice 
din Capitală cunosc, probabil, că o 
bună parte dintre acestea se desfă
șoară din inițiativa comisiei orășe
nești de box, alcătuită în majoritate 
din activiști obștești. La fiecare sfîr
șit de săptămînă, uneori chiar la mij
locul săptămînii, în cartierele perife
rice ale orașului au loc cu regulari
tate gale amicale, la care prezența 
unuia sau mai multor membri ai co
misiei orășenești a devenit de mult 
un lucru obișnuit.

Tovarășul Vili Siner este unul din
tre membrii acestei comisii. Trecut 
de mult de prima tinerețe, „nea Vili" 
se mișcă totuși ca argintul viu. In 
bună măsură acestui activist inimos 
se datorează organizarea unor serii 
de gale cu participarea pugiliștilor de 
categorii inferioare de clasificare. 
Anul trecut, de pildă, prin grija co
misiei orășenești de box (la care și-a 
adus un prețios aport și tov. Viii 
Șiner) pugiliștii bucureșteni au par
ticipat la nu mai puțin de 186 gale.

Aceasta a și făcut ca la sfîrși-

tul anului, comisia de box a orașului 
București să fie declarată fruntașă 
pe țară. Vili Siner, secretarul comi
siei orășenești, este un exemplu de 
perseverență și conștiinciozitate 
muncă, demn de a fi urmat de 
mai mulți activiști obștești.

o Astă-searâ, începînd de 
19,30, va avea loc pe terenul 
prima reuniune din cadrul

in 
cît

orala
Dudești 

,___ „Cupei
Metalul". Competiția este organizată 
de asociația sportivă Timpuri noi.

O Zilele trecute a avut Ioc in arena 
Voința din Oradea intîlnirea dintre e- 
chipele reprezentative ale orașelor O- 
radea șl Tg. Mureș. Orădenii au cîș- 
tigat cu scorul de 11—5. REZULTATE 
TEHNICE : hirtie : Ion Nlca (O) b.p. 
Iosii Kerekes (Tg. M.) ; muscă : Mi
hai Orosz (Tg. M.) b.p/ Emeric Szap- 
panos (O) ; muscă : Constantin Gul 
(O) b.p. Mihal Bucși (Tg. M) ; cocoș : 
Ludovic Varga (O) b.p. Petru Giurca 
(Tg. M.); pană: Ion Nuțiu (O) b.ab. 
Nicolae David “7. '
Gh. Gheorghiță (O) b.p. 
ter (Tg. M.) ; 
(Tg. M) b.p. 
mimijlocie : Ioan Nyri (O) 
cu Carol Koncsag (Tg.M) ; 
Oct. Cioloca (O) b.p. Mircea 
(Tg.M). ILIE GHlȘA-coresp. regional

(Tg. M) ; semiușoară : 
; ' . Carol Deme-

u.șoară : Iosli Szigetl 
Francase Pocsi (O) ; se- 

Ioan Nyri (O) meci nul 
semigrea : 

Soltan

• Cei mai buni cicliști din Capitali
se vor întrece duminică dimineața în 
cadrul fazei orășenești a campionatului 
R.P.R. de fond. Adunarea concurenții 
lor va avea loc la ora 17,30 Ia stadion 
nul Constructorul din șoseaua OU 
teniței. întrecerile se vor des
fășura pe șoseaua București—Oltenița 
după următorul program : avansați
(cat. I, II, III și tineret): 120 km; 
juniori cat, I și a Il-a : 60 km; fete: 
25 km : biciclete oraș : 10 km.

• Mîine se va organiza o nouă excuw 
sie cicloturistică. Participanții vor vi
zita cu acest prilej ștrandul Miliăilcști 
așezat pe malul rîului Argeș undo 
se vor desfășura întreceri de înot și un 
concurs de ciclism pe categorii de bp 
ciclete și vîrstă. Adunarea concurenți- 
lor : stadionul Dinamo ora 7.

• Comisia de specialitate de ps 
lîngă consiliul orășenesc U.C.F.S. Plo- 
ești a inițiat pînă în prezent două ex.- 
cursii cicloturistice, la care au pârtiei* 
pat 62 de muncitori înpreună eu faJ 
miliile lor. Comisia cicloturistică și-a 
propus să organizeze aproape în fie*» 
care duminică asemenea excursii^ 
(I. Rădulescu-coresp.).

4

masculin a atins șl 
din nou, cele mai inalte 
elemente toarte talentate 
dirijate spre echipa re- 

A PURTA TRICOUL NA- 
CINSTE Șl ACEA-

DAN COJOCARU
controlor tehnic la uzinele „Semănă

toarea"
ALEXANDRU ANDREESCU 

economist-statistician la întreprinderea 
„Dealul Spirei**

Mitrofan, Oanță și Al. Popescu 
concurează astăzi și mîine
• ULTIMA ETAPA A TURULUI IN CAMPIONATUL DE
PA DE JUNIORI • ETAPA A III-A IN „CUPA ORAȘELOR".

POLO • RAPID

Mihai Mitrofan (dreapta) și Gyorgy Kunsagi, aflați înaintea disputei din 
decembrie 1959, schimbă fanioane și buchete de flori.

Numai la natatie sînt necesare invitațiile?
Se întimplă adesea ca rindunle unei 

cărți să-ți releve propriile frămintări 
sau vise, infiorlndu-te de o tainică 
mulțumire. Un astfel de sentiment am 
avut citind articolul „Invitație unui 
antrenor" apărut recent în „Sportul 
popular". „Invitația" era adresată an
trenorilor de natație. ldeea promovată 
m-a frămintat însă de mult, ca an
trenor de atletism, și am discutat-o în 
multiple ocazii, in diverse cercuri mai 
mult sau mai puțin atletice.

Tinerele mlădițe, atit de scumpe pa
triei noastre, ne sini încredințate nouă 
antrenorilor pentru a le da modelarea 
cuvenită. Sute de talente pășesc cu 
dragoste pe verdele gazonului sau sin- 
geriul pistei, animați de o neclintită 
încredere în noi, îndrumătorii lor. Pe 
ciți dintre ei i-arn călăuzit insă acolo 
unde le dădea dreptul talentul și as
pirațiile lor 2 Pe ciți dintre ei, nepri
ceperea sau comoditatea noastră, după 
ani de muncă dusă la întimplare, i-au 
făcut să părăsească terenul de sport? 
Ciți dintre copiii cărora ieri le preve
deam titluri de campioni și record
mani, nu vin 
nuință, la antrenamente, fără 
mai spera — nici ei și nici noi 
în împlinirea legitimelor aspirații 
la început ?

Fiecare dintre noi, antrenorii, 
merita o „invitație" de genul celei 

specificat șt apoi să 
la răspundere, căci 
noastre sînt OA- 
unportanța acestui

astăzi decit din obiș-
a

de

am 
din

articolul mai sus 
fim serios trași 
obiectul muncii 
MENI și despre 
fapt nu mai trebuie să menționez.

Ce au făcut tovarășii antrenori din 
excelența noștri juniori de ieri: Gh. 
Ciobanu, A. Romfeld, Gh. Corșatea. 
Val. turcă, L. Marks, S. Ciochină, V. 
Keller, St. Perneki, C. Drăguțe seu, Al. 
Ursac, I. Iordan, Ileana Zilli, Drotieff, 
Sanda Grosu ? Azi cînd prețiosul po
tențial zăgăzuit in ei, îndreptat de 
noi acolo unde ne sfătuiește ștdnța,

ar h trebuit să-i situeze pe aceștia 
sore oirful piramidei atletismului na
țional, european sau mondial, multi 
au dispărut de pe stadioane, iar cei
lalți realizează rezultate lamentabile.

In coloanele ziarelor și cu prilejul 
ședințelor de analiză aileții sînt as
pru criticați din cauza stadiului lor 
necorespunzător fată de posibilitățile 
și condițiile pe care le au. Dar oare: 
Măgdaș, Dobai, Enache, 
deleanu, S. loan. Szabo, 
țu, Ivanov, 
Ioana Petrescu, 
Erika Scherer (pentru 
decit puțini dintre ei) 
vinovați pentru nivelul 
performanțelor pe care 
Marea vină a acestei 
vine, in primul rînd, . 
lor. care pe „timpul 
prezentăm mai puțin 
înarmați.

Inerția rutinei noastre ne facem să 
fim aceiași ieri și azi și dacă serioase 
.invitații" nu ne vor fi adresate la 
timp, vom fi la fel si mîine I

O serioasă maturitate și bază știin
țifică relevă articolele de specialitate 
apărute in revistele sovietice, polo
neze, germane etc. Nu întreb ciți din
tre noi gîndim și scriem la fel I în
treb, ciți sîntem măcar la curent cu 
problemele dezbătute de ei ? Ciți cu
noaștem si aplicăm in cadrul lecțiilor 
de antrenament învățăturile pedago
giei. fiziologiei, psihologiei, biomeca
nica etc. ? Noțiunea de antrenor mo
dern se apropie tot mai mult de cea 
de om de știință. Oare ne încadrăm 
noi antrenorii in această luptă de zi 
cu zi. de cercetare 
noului, premisa de 
nantului progres al 
dial ? întrebări din 
marea majoritate a 
să răspundă sincer: 
tipie. Și asta într-o perioadă 
se cere, în toate domeniile noastre__

Savel. Ar- 
Licker, Cre- 

Covetanu, 
Belmega, 

nu enumera

Rășcănescu,
Viorica

a
să fie singurii 

' submediocru al 
■ le realizează ?

situații ne re- 
nouă antrenori- 
de bătaie" ne 
decit modest

și de cucerire a 
bază a impresto- 
atletismului rnon- 
acestea. la care 

noastră ar trebui
NU!, sini nml- 

cînd

de activitate, de a munci la nivelul 
cel mai înalt al tehnicii mondiale.

Va trebui să muncim, de acum îna
inte, cu o rivnă deosebită ca să putem 
umple, cît mai grabnic, golurile pe 
care le avem în pregătirea noastră. 
In caz contrar .....invitații" I Și cît 
mai publice I Iar federațiile să nu mai 
aștepte ani de zile ca să facă ase
menea „invitații". Orice talent trebuie 
luat în strictă evidență și urmărit cu 
perseverență și seriozitate mai mulți 
ani. Atunci cînd se constată o „opri
re" la mijloc de drum, trebuie stabilite 
cauzele și să se ia măsuri aspre, 
care să meargă pînă la înde
părtarea din muncă a antrenorilor res
pectivi. După părerea mea mai trebuie 
trași la răspundere și acei antrenori 
care parcă evită descoperirea și con
tactul cu talentele!

Cine oare sînt cei mai indicați să 
dea țării atleți cu rezultate inalte 
dacă nu Ioan Moina la sprint, Crista- 
che Borta la triplusalt, Aurel Coman 
la disc, Nicolae Gurău la greutate, 
Gheorghe Steriade și Ladislau Kiss la 
garduri ? Dar de la ei așteptăm de 
mult!... Și, ceea ce-i mai important, 
pînă cînd?

Material uman, excepțional dotat, 
avem din belșug I Aurora Mihăilescu, 
Gabriela Radulescu, Crista Maksay, 
Anca Gurău. Rodica Voroneanu, Elia- 
de Simion, Dinu Drăgan, Elod Kine
ses, Petre Astafei, Aurel Sfamatescu. 
Mihail Calincov, Ștefan Beregszaszi, 
Eugen Ducu (lista s-ar putea încă 
mult lungi!) sînt cîteva nume cărora 
pasiunea și mai ales priceperea noas
tră le-ar putea da, in anii viitori, re
zonanța mondială de mult așteptată 
șl care ar contribui fără îndoială la 
scoaterea atletismului nostru de pe lis
ta „problemelor spinoase".

Interes major în jurul a două probe 
olimpice, astăzi șt mîine pe insula 
Margareta tinde se desfășoară finalele 
campionatelor republicane ale R.P.U. 
— ediția I960; ele sînt 200 m. bras 
și 200 m fluture și se -vor bucura de 
prezența „olimpicilor" noștri Mihai 
Mitrofan, Adrian Oanță și Alex. Po
pescu. Primii doi vor avea un adver
sar redutabil în persoana lui Gyorgy 
Ktinsagi, proaspătul recordman al 
R.P. Ungare, cu timpul de 2:41,5. In 
ultimii ani Mitrofan s-a mai întîlnit 
cu Knnsagi, în patru rînduri, pe cu
loarele bazinelor din București, Buda
pesta și Praga, reușind să-1 învingă 
de fiecare dată. In cursa de 200 m 
fluture, Alex. Popescu va căuta să în
treacă și de astă dată pe Lajos 
Varszegi. campionul R. P. Ungare. 
Ultima dată el a obținut victoria — 
la București — după o cursă me
morabilă. Este de așteptat ca în a- 
ceastă companie selectă, olimpicii noș-

croi. !OAN VINTILA
antrenor de atletism

la Budapesta.
BUCUREȘTI CEA MAI BUNA EGHfc-

I

tri să reușească la Budapesta rezul- 
tale de mare valoare.

★
_ Mîine sînt programate la București 

și Tg. Mureș jocurile ultimei etape a 
turului campionatului republican de. 
polo. In Capitală (la ștrandul Tine<K 
teiului, cu începere de la ora 12) se’ 
dispută meciurile Voința București—r 
Știința. Cluj și Progresul București— 
Știința București. Față de ultimele Iar 
evoluții. Știința Cluj și Progresul 
București au prima șansă. La Tg. Mu
reș echipa locală C.S. Tg. Mureș va 
face eforturi să întrerupă șirul victo
riilor pe care le-a 
prezent C.S. Oradea, 
tului.

îrupa ștrul victo- 
obținut pînă îm 
liderul clasamen-

★
Recent, la ștrandul 

încheiat jocurile din 
tului orașului București, rezervat echi
pelor de juniori. Formația Rapid 
București, pregătită de antrenorul 
Constantin Vasiliu a avut cea mai 
lamă comportare, reușind, astfel, să se- 
claseze pe primul Ioc. 
tul:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tineretului s-au 
cadrul campiona-

lată

6
4
3
3
2
1
0

clasamcn-

6
6
6
6
6
6
6

1960, la

O
1
1
1 
1 

O
O

Rapid
Clubul sp. școlar
Dinamo 
Progresul 
Șc. sp. elevi 
C.C.A.
Voința
Luni 1 august 

neretultii se deschide un 
învățare a 
ta ciclului 
piilor admiși este 5—12 ani. 
patru serii funcționează zilnic după' 
următorul orar: seria I: 8—10; seria ai 
11-a: 10,30—12,30; seria a IH-a: id
le; seria a IV-a: 16—18.

★
Astăzi și mîine, la București și îrt 

celelalte centre de natație ale țării 
se dispută etapa a IlI-a a concursului 
de înot prin corespondență dotat cu 
„Cupa orașelor". în Capitală întrece
rile se desfășoară la ștrandul Tinere
tului, astăzi de la ora 18 și mîine de la 
ora 10.

33: 3 
20: 6 
18:12 
21:16 
19:12

0
1
2
2
3
5
6

ștrandul Ti- 
nou ciclu de 

înotului pentru copii. tJura- 
este de 15 zile. Vîrsta qp-

Cefe1’

Reușilul turneu în R. S. Cehoslovacă
al rugbiștllor de la

și R. 0. Germană)
București

Echipa Rapid București din cam
pionatul de calificare și-a încheiat cu 
succes turneul întreprins în Republica 
Socialistă Cehoslovacă și Republica De
mocrată Germană, câștigând toate cele 
patru partide susținute.

Primul joc a avut loc Ia 20 iulie la 
Praga în compania reprezentativei o- 
rașului. Rugbiștii romîni au practicat 
un joc deschis, spectaculos, aplaudat la 
„scenă deschisă” de publicul spectator. 
Jocul a luat sfârșit cu scorul de 9—5 
(3-5).

Al doilea joc a avut loc în orașul 
Halle, unde rugbiștii feroviari au întâl
nit echipa Lokbmotiv Leipzig, pe care 
au învins-o cu scorul de 23—8 (0—0).

La 25 iulie 
nia formajiei 
biștii de la Rapid și-au 
rioritatea, învingând la 
goric : 18—0 (8—0). In 
turneului disputat la 27 
echipa Rapid București 
puternică i _ ’
Brno cu scorul de 11—5 (0—5).

Echipa Rapid București s-a compor
tat excelent în fața unor echipe tari, do 
primă categorie (mai ales în Republica. 
Socialistă Cehoslovacă), practicând uut 
rugbi deschis și spectaculos.

Ia Leipzig, tot în eompaa.
Lokomotiv Leipzig rug-i 

dovedit supe-*- 
un scor cate—- 
ultimul joc all 
iulie la Brno> 
a dispus de o- 

reprezentativă a orașului.

N. B. I
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Boxerii romîni în ajunul J. O.

La Melbourne 4 medalii. La Roma cîte ?
Cu patru ani în urmă, cînd în marea sală de sport „West 

Melbourne Stadium", din îndepărtata Australie, pugiliștii noștri cu
cereau patru medalii olimpice, multora aproape că nu le venea să 
creadă. Dar telegramele agențiilor de presă, ziariștii sportivi din 
lumea întreagă au confirmat cu lux de amănunte succesul băieților 
noștri: o medalie de aur (Nicolae Linca), două de argint (Oheor- 
ghe Negrea și Mircea Dobrescu — frustat de juriu de a obține 
titlul suprem) și una de bronz (Constantin Dumitrescu). Patru me
dalii pentru R. P. Romînâ, în timp ce țări cu tradiție în sportul cu 
mănuși nu obțineau nici o medalie I

IN AJUNUL UNOR NOI EXAMENE OLIMPICE

La 25 august cei mai buni boxeri amatori din lume se vor în- 
tîlni din nou pe ring, într-o nouă confruntare olimpică. De data 
aceasta întrecerile vor 
dello Sport.

Firește că boxerii ------- - . .
întrecere olimpică din capitala Italiei. Ei au de apărat prestigiul 
cucerit cu 4 ani în urmă, la Melbourne. Medaliile olimpice care au 
adus consacrarea pe plan mondial a boxului nostru obligă pe pu
giliștii romîni să acorde toată atenția pregătirii lor pentru a ne 
reprezenta cu cinste și de data aceasta. Anul 1960 — an olimpic 
— a constituit pentru boxerii din lotul nostru un examen serios, 
de trecerea căruia depindea selecționarea pentru echipa olimpică. 
Programul special de pregătire pentru J.O. început Ia timp, a 
dus Ia obținerea unor rezultate mulțumitoare în întîlnirile internațio
nale de verificare la care au participat boxerii romîni. Cele două 
victorii (cu 6—4) realizate în compania puternicei echipe a Scoției, 
turneele preolimpice de la Istanbul și Sofia — la care pugiliștii noș
tri au avut comportări foarte bune și, în sfîrșit, recentele întîlniri 
cu reprezentativa R.S.S. Ucraineană, au mărit încrederea în posi
bilitățile reale ale boxerilor din lotul olimpic. Amintind aceste re
zultate nu facem decît să întărim optimismul celor 9 pugiliști, al an
trenorului lor. Ion Popa, înaintea confruntărilor de la Roma.

In aceste zile, în lumea boxului nostru circulă stăruitor între
barea : ce șanse au boxerii romîni la J.O. de la Roma ? Pot ei 
oare reedita excelentele performanțe de

Firește că este foarte greu să apre
ciezi șansele înaintea unei competiții 
de mare anvergură cum sînt J.O. 
Mai cu seamă în momentul de față, 
and încă nu sînt cunoscuți boxerii 
străini ce vor face deplasarea la Ro
ma. Nu încape îndoială însă că sur
prizele vor încurca și de data asta 
socotelile făcute de acasă.

Cît privește lotul nostru, teoretic, 
cele mai multe șanse pentru obținerea 
unei medalii olimpice le au Dobrescu, 
Gheorghiu, Mihalic, Negrea și Ma- 
riuțan, boxeri cu o bogată experiență 
internațională, atît de necesară într-o 
mare competiție. Dar nu trebuie uitat 
că în lotul țării noastre figurează și 
cîțiva tineri (Monea, Neagu etc.) care 
s-au dovedit a fi speranțe autentice 
ale boxului romînesc. Și de la unii, 
și de la alții, zecile de mii de iubitori 
ai boxului din țara noastră așteaptă o 
comportare bună, pe măsura talentului 
lor și îndeosebi a condițiilor ce le-au 
fost create pentru pregătire.

R. CALARAȘANU

avea loc în noua sală din Roma, Palazzo

romîni vor fi din nou prezenți la marea

Sub semnul celor cinci cercuri

de des- 
aiigust:

15
105 < 
1199 
zilei 
olimp. 
al dl

Iosif Mihalic (dreapta) este socotit o speranță a 
boxului nostru la J. O. Iată-l în fotografie, in compa
nia constănțeanului I. Manea, cu prilejul finalelor 

campionatelor republicane pe anul 1960.

• Comitetul de organizare al celei 
de a XVII-a ediții a J.O. a stabilit 
ordinea defilării la festivitatea 
chidere a Jocurilor, de la 25

1. Grecia, 2. Afganistan, 3. Antile, 
4. Antilele Olandeze, 5. Argentina, 6. 
Australia, 7. Austria, 8. Bahamas, 9. 
Belgia, 10. Bermude, 11. Birmania, 12. 
Borneo de Nord, 13. Brazilia, 14. Bul
garia, 15. Canada, 16. Cehoslovacia, 
17. Ceylon, 18. Chile, 19. Columbia, 
20. Coreea de Sud, 21. Cuba, 22. 
Danemarca, 23. Etiopia, 24. Fidji, 25. 
Filipine, 26. Finlanda, 27. Franța, 28. 
Germania, 29. Ghana, 30. Japonia, 31. 
Marea Britanie, 32. Guatemala, 33. 
Hong Kong, 31 India, 35. Indonezia, 
36. Irakj 37. Iran, 38. Irlanda, 39. 
Islanda, 40. Israel, 41. Iugoslavia, 42. 
Kenia, 43. Liban, 44. Liberia, 45. Lic
htenstein, 46. Luxemburg, 47. Malae- 
zia, 48. Malta, 49. Maroc, 50. Mexic, 
51. Monaco, 52. Nigeria, 53. Norvegia, 
54. Nona Zeelandă, 55. Olanda, 56. 
Pakistan, 57. Panama, 58. Peru, 59. 
Polonia, 60. Portugalia, 61. Porto-Rico, 
62. Republica Arabă Unită, 63. Tai- 
van, 64. Rhodezia, 65. ROMINIA, 66. 
San Marino, 67. Singapore, 68. So-

malia, 69. Spania, 70. S.U.A., î 
Africa de Sud, 72. Sudan, 73. Surinai 

Suedia, 75. Elveția, 76. Taiiand 
Tunisia, 78. Turcia, 79. Uganc

Ungaria, 81. U.R.S.S., 82. Urugtta 
Venezuela, 84. Vietnamul de Su 
Italia. Ordinea țărilor a fost st 

italian. (N.l

74.
77.
80. 
83. 
85. 
bilită după alfabetul 
Cifra definitivă a țărilor participan 
la J.O. este 85).

® Im 12 august, la ora 11, va av 
loc în localitatea Olimpia din Grec 
festivitatea aprinderii flăcării olimpii 
care va fi purtată chiar în aceeași 
spre Alena și, de aici, cu vasul „V 
pucci“, peste mare, pină la Siracu 
Traseul flăcării olimpice măsoară 
km 800 m. El va fi parcurs in 
și 27 de minute, de-a lungul a 
„schimburi de ștafetă". in seara 
24 august, la ora 21, flacăra 
va ajunge la punctul terminus 
mului său, la Capitoliu în Roma, 
doua zi, flacăra va fi purtată spre 5 
dionul Olimpic.
• Republica San Marino va fi 

prezentată la J.O. de un luptător, 
gimnastă, patru trăgători și patru 
cliști.la Melbourne ?

Jocurile Olimpice 
continuă să fie 

vastul program al

Pentru cititorii ziarul

In zilele noastre, ca și cu 2000 de 
am in urmă la ' "
antice, atletismul 
sportul nr. 1 în 
întrecerilor.

Cine sînt principalii pretendenți la 
medaliile de aur în această disciplină 
atît de populară și atît de mult 
iubită? Care sînt șansele atleților 
sovietici? Vom încerca să răspundem 
la aceste întrebări subliniind insă 
faptul că pronosticurile sînt, în ge
neral, foarte dificile și trebuie privite 
deci ca atare.

Nu de mult, 
și cîteva zile 
Harry Jerome 
metri exact in 
bat oare aceasta raportul de forțe de 
pe pistă? După părerea noastră nu I 
„Cu o floare nu se face primăvară"... 
șt probabil că atleții din S U.A. vor 
deține, in continuare, supremația în 
sprint, după cum europenilor le apar
ține cea Pe distanțe medii șt lungi, 
în ciuda citorva valoroase individua
lități din Australia, Noua Zeelandă 
și S U A. Dar, demn de remarcat e 
faptul că nimeni nu mai poate fi 
sigur acum de supremație absolută 
în proba, sa\ și. fiecare cursă de pe 
stadionul olimpic din Roma va pri
lejui o luptă încordată.

Americanii au dominat săriturile 
(cu excepția triplului) șase decenii 
încheiate. Cu trei am in urmă litri 
Stepanov a smuls de pe fruntea lor 

, e prima cunună de lauri. El a sărit
data, nu va fi luata ink p/g m. ia înălțime, devenind record- 

, , „„ I man al lumii. Apoi săritorii noștridesfășurare a întrece; 1 i au -irvins gr)U(l ori pe concurenții 
sînt cele ale bederației / jor peste oceail -ln meciuri directe. 
de Lupte. In caz de Nu de mult in s u A_ a apărul feno.

menalul John Thomas care a înapoiat 
țării sale recordul lumii reușind 2,228 
m Și în U.R.S S. a răsărit o nouă 
„stea sportivă". Este vorba despre 
studentul Viktor Bolșov din orașul 
Groznîi, care la începutul lui iunie 
a sărit 2,15 m.. fiind pe punctul să 
treacă 2,18 m. Există toate temeiurile 
să credem că pînă la începutul Jocu
rilor va intra în forma sa cea mai 
buna . și studentul din Tbilisi, Robert 
Savlakadze. Aceasta inseamrlă că 
U.R.S S. dispune de doi pretendenți 
serioși la premii olimpice.

Multă vreme nimeni 
concura cu americanii și la săritura 
cu prăjina. Și în această probă hege
monia lor a fost pusă la 
pentru întîia oară de un i 
tic, Vladimir Bulatov. In primul meci 
U.R S S. — S.U.A. de la \ 
l a învins cu 10 cm pe săritorul a- 
merican Morris. Curlnd s-a ivit pen
tru Bulatov un concurent periculos 
în persoana tînărului atlet Janis 
Krasovskis. Progresînd de la concurs 
la concurs, Janis a cucerit in I960 
titlul de campion al U.R.SS. cu un 
rezultat 
bilit de 
Europei.

Nu e

LUPTE
Turneul de lupte — libere șl da- ( 
sice — se va desfășura între 26 \ 
august și 6 septembrie, la „B.izi- C 

lica di Masenzio". S

Ca și la alte sporturi cuprinse în V 
jprogramul J O. de la Roma, la lupte J 
(libere și clasice) termenul de în- < 
scriere a expirat la data de 30 iunie, jt 
Din adeziunile sosite la Comitetul de j» 
organizare rezultă că s-au înscris 47 f 
de țări. înscrierile nominale și defini- j 
tive vor trebui făcute pînă la data £ 
de 11 august. Nici o înscriere, sosită J 
după această 
considerare.

Regulile de 
rilor de lupte 
Internaționale 
dezacord asupra interpretării reguli
lor, vă decide textul redactat în limba 
franceză.

Fiecare țară are dreptul de a în
scrie' cîte un luptător de fiecare cate
gorie. Primii trei clasați vor fi pre- 
miați cu medalii și diplome; sportivii 
clasați pe locurile 4, 5 și 6 vor primi 
diplome.

întrecerile se vor desfășura pe cele 
opt categorii cunoscute (aceleași la 
lupte clasice și libere) și anume: 
muscă (pînă la 52 kg), cocoș (pînă 
la 57 kg), pană (pînă la 62 kg), 
ușoară (pînă la 67 kg), semimljlocie 
(pînă la 73 kg), mijlocie (pînă la 79 
kg), semigrea (pînă la 87 kg) și 
grea (peste 87 kg).

Programul turneului de lupte a fost 
astfel alcătuit îneît în prima parte 
vor avea loc meciurile de lupte cla
sice, iar în a doua cele de lupte li
bere.

Datele fixate pentru turneul de lupte 
clasice: 26, 27, 29, 30 și 31 august; la 
lupte libere: 1, 2, 3, 5 și 6 
brie.

Meciurile vor avea loc în 
fixate dimineața de la ora 10 
de la ora 20. In dimineața

ssptem-

reuniuni 
și seara 

... fiecărei 
zile de concurs se va face cîntarul.

germanul Armin Hary 
mai tirziu canadianul 
au alergat suta de 
10 secunde. A schim-

nu putea

i îndoială 
atlet sovie-

Moscova el

de 4,655 m., cu care a sta- 
allfel și un nou record al

departe timpul cind săritorii

• LUPTA PENTRU INTIIETATE SE VA DA, IN PRINCIPAL, INTRE REPREZENTANȚII U.R.S.S. 
SI S.U.A. • IOLANDA BALAS ESTE CONSIDER ATA CISTIGATOARE SIGURĂ • CLASAMEN
TUL FINAL AR PUTEA ARATA ASTFEL: 1-2. U.R.S.S., S.U.A. — ‘ ............ *

GERMANIEI 120 p.

în lungime din U.R.S.S. aterizau cam 
la o jumătate de metru în urma celor 
americani. Dar cu doi ani în urmă 
s-a produs cotitura. In U.R.SS. a 
apărut ta'entatul săritor Igor Ter- 
Ovanesian, care a stabilit un nou 
record au Europei (8,01 m), fiind și 
primul atlet de pe continent care sare 
peste 8 m. De la el putem aștepta șt 
mai mult. Desigur dacă nu-l vor îm
piedica urmările unui nefericit acci
dent suferit asta-iarnă la schi. Pri
mele sale evoluții din acest an au 
fost promițătoare. Igor a sărit 7,87 
m Dar „pericolul" încă n-a trecut.

Rezultatele excelente ale săritorilor 
sovietici de triplu sînt binecunoscute. 
Participind direct la lupta pentru re
cordul lumii ei l-au purtat pînă la 
16,70 m. E drept că deținătorul re
cordului, Oleg Fedoseev, nu s-a apro
piat anul acesta de cifra sa cea mai 
bună din cauza unui clacaj. Dar nu 
mai puțin de trei atleți sînt gata să-l 
înlocuiască. Vladimir Goretaev din 
Minsk, Oleg Riahovski din Tașkent 
și Vitold Kreer de lingă Moscova 
pot fi creditați cu rezultate constante 
în jurul a 16,50 m.

Valoroasele performanțe ale aruncă
torilor de greutate din S U.A. lipsesc 
pe ceilalți conctlrenți de speranțele 
unei medalii olimpice în această 
probă.

Cu cîțiva ani in urmă atleții sovie
tici erau cei mai puternici la aruncarea

ciocanului. In 1956, însă, recordul 
mondial și supremația au fost duse 
în S.U.A de către Harold Connoly. 
El este capabil și acum să-și apere 
titlurile. Dar nu va fi ușor, pentru 
că maghiarul Zsivotzki și atletul 
nostru Vasilii Rudenkov se află foarte 
aproape de performanța record a 
americanului, fiind despărțiți doar de 
37 și respectiv 67 cm. Mai sînt și 
alți aruncători de ciocan capabili să 
apară pe primele locuri în clasament. 
Ceea ce, de fapt, nici n-ar fi o sur
priză. In privința sulițașilor sovietici, 
trei dintre ei au avut aruncări peste 
80 de ...........................
reușit 
„călcîi 
stanță

Cel
anul 1959 a fost recunoscut moscovi
tul Vasilii Kuznețov. Această cinste 
i-a fost acordată in urma recordului 
său în proba atletică supremă, a de
catlonului: 8357 p. Nu de mult însă, 
marele său concurent, negrul ameri
can Johnson, a revenit pe pistă, reu
șind 8683 p. Duelul celor doi atleți 

pentru 
un 

limită.

m. iar Vladimir Kuznețov a 
chiar 84,90. Dar el are un
al lui Ahile": o mare incon- 
in rezultate
mai bun sportiv al lumii pe

șirul 8683 p. Duelul ce 
continuă. Fură îndoială că 
Kuznețov rezultatul obținut cu 
an în urmă nu constituie o 
Dacă adunăm punctajul celor mai 
bune rezultate ale sale, obținute în 
diferite întreceri, 
fantastică — 9249 p. Desigur 
greu de conceput ca un

căpătăm o cifră 
este 

să-și

Viktor Bolșov deține in actualul sezon o performanță de 2,15 m. la sări
tura in înălțime. El are șanse apreciabile să cucerească o medalie olimpică 

la Roma.
(Foto: N. A. Volkov—„Sovetskii sport").
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recordurile personale pe r 
a două zile, dar acest puni

repete 
cursul 
este in măsură să arate potența 
și forțele decatlonistului. La Re 
Johnson acest „potențial" este și i 
mare, apropiitidu-se de 10.0Q0 pum 
In S.ll.A. a mai apărui încă un i 
tendent serios la medalia olimpică 
aur, tinărul David Edstroem 
de 22 ani

Apreciind șansele atleților sovie 
la J.O. nu-i putem trece cu 
pe fondiști. In 
Bolotnikov,

în vîr

vede 
concurs 

Deseatcikop și Artîn 
au reușii rezultate bune Fără în 
ială că medaliile olimpice nu-i 
ocoli.

Cam acesta ar fi raportul de f< 
la bărbați. La femei el este cu tc 
altul. Cea mai mare viteză la 100 
mai ales, la 200 m. o desfășoară 
și în trecut australiencele. Acum 
au adversare serioase în atletele 
U R.S.S, Germania, S.U.A. și Ma 
Britanie. La începutul lunii ■ ii 
Maria ltkina a alergat 100 m. 
11,4 sec. Cea mat bună per forma 
mondială a sezonului I

Prin starturile excelente de la 
ceputul acestui an australiencele 
emis pretenții Serioase la medalia 
limpică de aur în proba de 80 n 
Dar concursurile ulterioare au ari 
că ele nu sînt singure în pretenț 
lor. Atleta din R.D.G., Gisela Bit 
meyer a străbătut distanța în i 
sec., „evadind" din plutonul celor ci 
sportive care „impărțeau" recon 
Dar și după aceasta este greu de s 
cine va cîștiga. Cea mai bună atl 
va fi desemnată pe linia finișului 
Roma. Același raport de forțe și 
săritura în lungime.- Opt sportive- 
țin în acest an rezultate de peste t 
m. Deocamdată cea mai bună per 
manță aparține polonezei Elszb. 
Krzeszinska cu 6,32 m. Dar Văleni 
Șaprunova se află în urmă cu un ; 
gur centimetru.

NU EXISTA NICI O PROBA 
CARE SUPERIORITATEA UI 
ATLETE SA SE ÎNTREVADĂ A 
DE CLAR CUM ESTE CEA A 1 
M1NCEI IOLANDA BALAS LA • 
RITURA IN ÎNĂLȚIME. RECORL 
EI CEL MA] RECENT, 1,86 
DINTR-O NESFIRSITA SUITA, V( 
BEȘTE DE LA SINE. Locurile î 
3 pe lista celor mai bune rezuh 
mondiale din toate timpurile le di 
recordmana U.R.SS. Taisia Cei 
(1.78 m) și prietena ei Galina Di 
(1,77 m). Deocamdată nu avem i 
hve să credem că această ordine 
se va respecta și la Roma. Pc 
doar ca cele două sportive sovie 
să facă-., schimb de locuri!

De peste 12 ani (dietele soviet 
dețin țoale recordurile mondiale

ultimele



la uzinele Republica”olimpicii”

BERLIN, 19361
Pentru organizarea celei de a XI-a 

ediții a Jocurilor Olimpice și-ati pus 
candidatura nu mai puțin de 11 orașe; 
Alexandria, Barcelona, Berlin, Buda- 

1 pesta, Buenos-Aires, Kbln, Dublin,
Frankfurt, Helsinki, Nurenberg și 

,Roma. Pînă la urmă, au rămas ,jn 
, competiție" numai Berlinul și Barce
lona Intre care s-a 

, luat o decizie
pe baza votuiui
prin corespondență;

mari succese le-au obținut japonezii, 
americanii și maghiarii care — prin 
Ferenc Csik — au cucerit primul loc 
la 100 metri cu 57,6. Un episrxl neo
bișnuit s-a petrecut la această probă, 
în care americanul Peter Fick, socotii 
favorit, a avut o criză de nebunie, in 
fața a peste 20.000 de spectatori aflați

inunate, pline de căldură, de neui- 
cele cîteva ceasuri petrecute în 

ocul muncitorilor do la uzinele 
oublica” ne stăruie în amintire...

*

ntem în curtea uzinelor. Muncitorii, 
icienii îi înconjoară cu dragoste și 
»atie pe „olimpici**. Ici, colo auzi: 
e-1 pe Negrea...**, „A venit și Elena 
lean...”. Pasionalii luptelor întreabă 
’ernea sau Bularca, cei ai halterelor 
înărul Fiți Balaș. Unii dintre spor
iși exprimă dorința să cunoască 

ete din viața de ieri si azi a uzi- 
r. In cuvinte simnle, folosind doar 
a cifre, tovarășul Ervin Rînea, * 
rul șef al uzinelor, ne vorbește 
re vremurile de tristă amintire 
fabrica de țevi aparținea lui Ma- 
Fabrica avea pe atunci cu totul 

înfățișare. De grup goeial nici vor- 
/iața celor aproape 600 muncitori 
plină de suferințe, mizeră. Acum 
de „Republica”...

3-;

rezultatele

56
55

Press, una din favoritele probei 
de 80 m g.

prea îndepărtat 
m. Un re- 
m-, deține

poriti! popular**

— Dar, haideți mai bine să vizităm 
cîteva hale — ne îndeamnă inginerul 
șef al uzinelor și, împreună eu alți cîțiva 
ingineri, ne însoțește amabil.

★
Nu este o simplă vizită. Sportivii vor 

să cunoască cît mai multe din procesul 
de producție. Unde sînt folosite țevile 
de oțel, ce se face în hala de prelu
crare, unde se lucrează la laminorul 
de 6 țoii... Frederic Orendi se ține 
„scai” de inginerul Sîrbulescu. Cernea 
și Sultz se opresc atent în fața fiecărei 
mașini. Privesc, întreabă. Hărgălaș (dar 
parcă numai el?) privește macaralele 
de 20 tone care se „plimbă” deasupra 
noastră. Intre oaspeți și gazde se înfi
ripă repede discuții prietenești. Mai 
ales la laminorul de 6 țoii unde zăbo
vim mai mult, sau în fața cuptorului 
uriaș. Toți manifestă un deosebit in
teres pentru fiecare etapă a procesului 
de producție. Nu numai băieții. Gim
nastele noastre fruntașe Elena Leuștean, 
Sonia Iovan, Elena Niculescu, Atanasia 
Ionescu și celelalte sînt primele care 
urcă scările ce duc la laminoare, la 
cuptoare. I»a ieșirea din imensa hală, 
mecanicul de locomotivă de la C.F.U. 
ne face semne prietenești cu mina. Ii 
răspundem și am dori să mulțumim 
prin el tuturor muncitorilor care ne-au 
dăruit aceste ceasuri minunate...

★
Vizita noastră nu s-a terminat însă. 

Avem posibilitatea să poposim pentru 
scurtă vreme și în frumoasa cantina a 
uzinelor, să admirăm moderna construe, 
ție a creșei și a căminului de copii. 
Intr-una din sălile grupului social, o 
nouă surpriză plăcută : o întîlnire cu 
actorul Ștefan Tapalagă, un pasionat 
al scrimei. Sînt aici mulți actori. Peste 
cîtva timp cînd pe ecrane va rula co-

media muzicală „Nu vreau să mă însor*4 
(în distribuție Tomazian, Liliana To- 
mescu, Nae Roman...) ne vom aminti 
desigur din nou de vizita noastră la 
uzinele „Republica”. Dar, pînă atunci, 
atenție și mai ales... liniște: se turnează!

Sala de popice. O construcție splen
didă, pusă la dispoziția muncitorilor 
din uzină care iubesc acest sport. Cer
nea și Sonia Iovan „verifică” calitatea 
pistei, dar... popicele rămîn aproape 
toate la locul lor ! Un nou popas : 
sala de expoziții, apoi minunata sală 
de spectacole cu o capacitate de 600 
locuri, biblioteca (cu 16.000 de vo
lume, cărora li se vor adăuga alte 
11.000 de volume constituind biblio
teca tehnică) stadionul pe care-1 ad
mirăm de pe terasa clădirii și, în sfîrșit, 
sala de șah unde ne întîmpină acea li
niște pe care nu îndrăznești s-o tul
buri prea mult.

Ce splendid „itinerar”! Am înțeles 
de ce inginerul șef Ervin Rînea nu ne-a 
vorbit prea mult despre viața de astăzi 
a muncitorilor de la uzinele „Repu
blica”. Mai grăitor decît orice vorbește 
întreaga această viață nouă pe care 
muncitorii ne-au arătat-o așa cum fac 
întotdeauna : 
caldă bucurie.

simplu, modest, dar cu

★
scurs repede între noiiTimpul s-a

noștri prieteni. Ii așteptăm pe boxeri, 
pe jucătorii de polo, pe luptători și, 
iată-ne din nou în curtea uzinelor. 
Sportivii mulțumesc din toată inima 
gazdelor și cunoscînd pasiunea sportivă 
a multor muncitori ai uzinelor, urează 
cît mai multe succese... rugbiștilor.

Răspunsul încălzește de bucurie ini
mile sportivilor : „Vă dorim și vouă 
succes deplin la Roma !“.

DAN G1RLEȘTEANU

, ' Berlinul a cîștigat 
' cu 43 de voturi

File din istoria 
J. O.

contra 19. înaltul simbol al Olimpiadei, 
' , acel al păcii și al prieteniei între popoa

re a avut mult de suferit din cauza at- 
. mosferei create de odioasele oficia- 

’ ’ lității hitleriste, care au vrut să tran
sforme Olimpiada intr-o manifestare 

I fascistă
In 1936 au participat 49 de țări și 

4069 atleți din care, 328 de femei. 
Programul acestor locuri a fost cel 
clasic, cu apariția baschetului (pină 
atunci .demonstrat" la St. Louis și 
Los Angeles), a probelor de caiac- 
canoe și reapariția — cu totul pro
vizorie — a jocului de polo călare. 
Au mai figurai in program handbalul 
și base-balul.

Ca totdeauna, atletismul a fost 
„sportul nr. 1", iar dintre atleți fi
gura cea mai populară a Jocurilor a 
fost negrul american Jesse Owens, 
deținător actual al recordului mondial 
la săritura în lungime cu 8,13 m. El 
a ieșit campion olimpic la patru pro- 

» be I Iată „săpiămîna sa", neegalatâ 
< încă de vreun alt atlet al lumii: — 
t duminică 2 august: 100 m serii in 

1 10,3; 100 m sferturi de finală in
« ' 10,2; — luni 3 august: 100 m semi- 
‘ ' finale în 10.4 și 100 m finală Ui 10d!

— marți 4 august: 200 m serii in 
‘ 21,1; 200 m sferturi de finală in 21,1;

7,87 m in eliminatorii la lungime și 
, 8,06 în finală la aceeași prâă; — 

1 , miercuri 5 august: 200 m semifinală

mosjerei create 
’ lității hitleriste, 
sînrmp Olimrrir

in 21,3 șt 200 metri finală In 207 / 
4 — slmbăiă 8 august: 4x100 m (serii), 

‘ împreună cu Metcalfe, Draper, Wy
koff in 40 secunde j — duminică 9 

> august: finala la 4x100 m in 40 se- 
1 > cunde.

Jn afara aileților americani, s-an 
remarcat la aceste jocuri atlefii din 
Finlanda (învingători la 5000 metri, 
10.000 metri și 3000 m) șt cei ger
mani care au cîștigat de asemenea trei 
medalii de aur. La notație, cele mai

SCRISOARE DIN ITALIA

ROMA IN PREAJMA JOCURILOR

In tribunele pisci
nei. !n sportul hal', 
ferelor s-au impus 
egiptenii, iar la ca
notaj, desfășurat 
pe pista de la Gru- 

clștigat 5 din celenau, gazdele au 
șapte probe.

Im baschet, finala s-a disputat tn- 
tre echihele Statelor Unite și Canadei. 
Cît credeți că a fost scorul acestui 
meci? 19—8 H! A “ 
care echipele s-au 
mingea...

Turneul de box a 
viciată de numeroase greșeli de arbi
traj. La caiac-carioe, sport introdus 
prima oară in program s-au distribuit 
in total 10 medalii de aur, dintre care 
cele mai multe (cite 3) au revenit 
sportivilor din Austria și Cehoslova
cia. în ciclism a fost evidentă supe
rioritatea francezilor la probele pe 
șosea și a olandezului Van Vhet in 
cele pe pistă. Turneul olimpic de fot
bal a fost cîștigat de Italia care a 
bătut In finală pe Austria. La gimnas
tică s-au impus sportivii țării gazde, 
la hochei pe iarbă din nou indienii, 
la lupte îndeosebi nordicii, iar la 
polo călare ultimul titlu olimpic a re
venit argentinienilor. Un incident co
mic s-a petrecut cu ocazia festivității 
de premiere a învingătorului la cate
goria mijlocie la lupte. în timp ce pe 
podium se afla câștigătorul probei, 
francezul Poilvâ, pe catarg se înălța 
drapelul egiptean și răsuna inuiul.^ 
turc /

La J. O. de la Berlin, țara noastră 
a participat la opt discipline: atletism, 
tir, scrimă, călărie, gimnastică, box, 
lupte, handbal. Cea mai bună compor
tare au avut-o călăreții. Este de sub
liniat performanța locotenentului fî. 
Rang, care a cucerit — la proba in-», 
dividuală „Marele Premiu al Națiunii 
lor* — medalia de argint, prima me- 
dalie olimpică cucerită de un sportiț 
romin.

fost uit meci in 
ini rec ut in a ține

avut o desfășurare

OLIMPICE

Uri. Trei dintre ele trimit greu- 
dincolo de 16.60 m.. ceea ce este 
udată în puteri doar neozeelan- 
Sloper. Ea.se află totuși departe 
ordul Tamarei Press — 17,42 m, 
t la campionatele U.R.S S. din 
Tamara; este cea mai puternică 
aruncarea discului, Despre a- 

vorbește rezultatul său din 
ie la Berlin, .cînd cu. 56.31 m. 
din Leningrad a reușit cea mai 
performanță mondială din ulti
mei ani. Iși păstrează forma 
>ă faimoasa Nina Ponomareva, 
itr un trecut nu 
i deseori pește 

apropiat, peste 
aia Kuznețova.

unanim apreciate 
itoarelor de suliță din U.R.S.S- 
ie, . .la București, Elvira Ozolina 
igat dintr-o dată 2 metri și ceva 
ului lumii, .'apropiindu-l de 60 
r. ea are numeroase adversare 
'oare •. atit în ■ patrie cît și peste

ova, iulie 1960.

cei din S.U.A. Cine 
greu de spus-

G. ELENSKI

sînt

socotim. acum\ repartiția medali- 
limpice luînd ca punct de ple- 
ezultatele . arătate de atleți în 

jumătate a anului. Dacă în 
liste nu vor surveni modificări 

•le pînă la sfîrțitul lui august 
atleții sovietici și americani ar 
să obțină la Roma cite 31 de 
. După punctajul (neoficial)

— 7 p., locul II — 5 p., locul 
4 p. etc., echipele U.R.S.S.

.A. ar putea acumula cite 210 
ndu-se la egalitate, iar forma
tă a Germaniei 120 p.
înțeles că aceste calcule
relative; Se poate spune însă 
'itudine că la Roma, în clasa- 

neoficial pentru întîietate, 
e va da în principal între spor- 
wietici și 
inge este

Mai puțin de 6 lună ne desparte de 
cea de a XVll-a ediție a Jocurilor O- 
limpice- Numărul mare de state — 
85 — precum și cei peste 7000 de spor
tivi care și-au anunțat participarea 
la J.O. de la Roma, vorbesc de Ia sine 
despre măreția apropiatei Olimpiade, 
cea mai mare de pînă acum. Spre 
Roma sînt îndreptate privirile sporti
vilor și iubitorilor de sport din toate , 
țările, gîndurile tuturor acelora care 
doresc ca aceste Jocuri Olimpice să 
însemne o mare sărbătoare a prieteniei 
între popoare, o contribuție la cauza 
nobilă a păcii.

In toate țările participante la J.O. 
întrecerile de selecție au luat sfîrșit. 
In presă au apărut deja numele mul
tor sportivi care vor apăra la Roma 
culorile țărilor lor. Milioane de iubi
tori de sport comentează posibilitățile 
unora sau altora dintre atleți de a-și 
adjudeca medaliile de aur, de ar
gint sau bronz. In capitala Italiei s-a 
aflat că în unele țări, printre care și 
Romînia, au fost organizate con
cursuri avînd ca premii majore călă
torii la Jocurile Olimpice de la Roma-

Roma, orașul care va găzdui de 
data aceasta Jocurile Olimpice, trăiește 
zile febrile, specifice preparativelor 
pentru, o competiție grandioasă. Se 
execută. în ritm rapid lucrările de fi
nisară ale noilor baze sportive con
struite special pentru J.O. cum sînt, 
de pildă, Palazzo dello Sport (15.000 
locuri), unde vor avea .loc galele de 
box și finalele de baschet, sau Pisci
na delle Rose", unde se vor desfășura 
partidele de polo. La lacul Albano, 
situat în craterul unui vulcan, s-a a- 
menajat o minunată bază pentru în
trecerile de canotaj. Se pun 
ultimele detalii „de toaletă" 
tului olimpic" unde vor fi 
sportivi din toate țările.

Pentru cei circa o mie de 
din diferite țări care vor. fi 
la J.O. s-au rezervat camere 
mai elegante hoteluri, iar Ministerul 
Poștelor și ~ 
angajat să 
prin telefon 
respective.

Comitetul 
luat măsuri _
cantități suficiente a hranei sportivi
lor- Pentru zilele olimpice s-au pre
văzut 64.000 kg carne, 40.000 kg peș
te, 640.000 ouă, 29.000 kg ulei Și unt, 

180-000 litri lapte, 115.000 kg fructe.

32.000 kg înghețată, 27.000 kg pîinei 
650.000 sticle cu răcoritoare etc.

Pentru asigurarea unui trafic nor
mal au fost create zone speciale, 
unde vor avea acces numai automo
bilele și autobuzele avînd pe parbriz 
ecusonul olimpic. Ministerul de Răz
boi a pus la dispoziția Comitetului 
Olimpic o serie de mijloace de tran
sport: 200 autocamioane, 50 de a- 
vioane de transport, 10 elicoptere și 
chiar 6 nave.

In munca grea și destul de compli
cată de organizare a J O., Comitetul 
Olimpic s-a bucurat și se bucură de 
sprijinul autorităților, al diferitelor m-

te iubitorilor de sport și turiștilor să 
participe la cît mai multe din aceste 
întreceri. In afară de întrecerile de 
iahting (care vor avea loc în splen
didul golf al Neapoiului) și de cano
taj (la lacul Albano, situat la 30 km 
de Roma), toate celelalte întreceri se 
vor desfășura la bazele sportive din 
capitală Unele vestigii ale trecutului 
ca „Termele Caracala* sau „Bazilica 
Masenzio*4 au fost amenajate pentru 
a găzdui întrecerile de lupte dasice 
și de scrimă.

Pentru partidpanții la J.O., Roma 
și împrejurimile sale vor însemna tot4 
odată locuri de destindere, de excursii.

la punct 
ale „sa- 
găzduiți

ziariști 
prezenti 
la cele

Telecomunicațiilor. s-a 
le asigure legături rapide . 
sau radio cp redacțiile

de organizare al J.O. a 
în vederea asigurării în

Aspect din satul olimpic, 
stituții și chiar al unor întreprinderi. 
Trebuie spus că nu toți acordă acest 
sprijin în mod dezinteresat. De pildă, 
uzinele „Fiat" au pus la dispoziția co
mitetului un număr de automobile, iar 

' uzinele „Olivetti" mașinile de scris 
și de calculat necesare întrecerilor, 
știind foarte bine că beneficiile pe 
care le vor realiza în urma acestui fel 
de reclamă vor depăși valoarea ma
șinilor puse la dispoziție.

Programul întrecerilor, care se vor 
desfășura la bazele sportive ale celor 
trei mari complexe, a fost alcă’ 
tuit în-așa fel îneîț să dea posibili ta* ■

In zilele olimpice, la Roma vor avea 
loc diferite manifestări culturale ita
liene și străine. In cadrul expoziției 
„Sportul de-a lungul veacurilor" se 
vor organiza diferite jocuri și între
ceri din timpurile cele mai străvechi, 
„sportivii" fiind îmbrăcați în costu
me de epocă. Interesantă se anunță, 
de pildă, partida de „șah viu" care 
va da posibilitate spectatorilor să vadă 
o piață din Roma transformată în ta’ 
blă de șah pe care se vor mișca că
lăreți, „regi", „regine", arlechini (ne
buni), soldați (pioni), cetăț' în minia
tură (turnuri) •

Dar nu totul se anunță frumos ta

această Olimpiadă. Printre altele se 
face simțită tentativa unor speculanți 
de a face să crească, prețlirile, în spe
cial la hoteluri, restaurante, cinemato
grafe etc. Mulți cetățeni ai Romei 
sînt nemulțumiți că nu vor avea dosî- 
bilitate să urmărească întrecerile o- 
limpice, întrucît au fost fixate prețuri 
foarte mari la bilete. Este adevărat că 
televiziunea a promis că va dedica o 
serie de emisiuni Jocurilor Olimpice. 
Dar în Italia, ca și în alte țări, iubi
torii de sport — „tifosi", cum sînt de* 
numiți la noi — știu că televiziunea 
este un lucru frumos, dar a fi pe te
ren și a încuraja pe cei în întrecere 
este cu totul altceva-

Dar sînt și lucruri mai grave. Exis- . 
tă în Italia forțe politice gata, cum se 
s-pune în popor, „să vîre în dulceață 
lingurița murdară". Unele fițuici, care 
își duc existența jalnică din sumele 
puse la dispoziție de propaganda anti
comunistă, încearcă prin calomnii la 
adresa țărilor socialiste să întunece 
atmosfera sărbătorească și prieteneas
că a Jocurilor Olimpice. Patronii a- 
cestor fițuici ar dori ca întrecerea, cu
rajoasă și prietenească dintre sporti
vii din diferite țări să se transforme 
Intr-o dispută politică.

Recent, sportul italian a fost alee- .. 
tat de o mare dezonoare : în ziua de 
7 iulie, în timpul marii demonstrații 
antifasciste din Piața San Paolo din 
Roma, unul din campionii italieni la. 
călărie, Raimondo d’Inzeo, comandan
tul unui escadron de jandarmi călare, 
a dat ordin carabinierilor să atace cu 
brutalitate pe manifestanți. Faptul — 
care a fost relatat în presă — a pro
vocat o vie indignare în rîndul ma* 
selor populare și în special în rîndul 
sportivilor italieni care, animați de 
alte sentimente, au condamnat acest 
gest odios.

Populația Romei așteaptă cu nerăb’ 
dare și bucurie sosirea sportivilor din 
întreaga lume, dorind din toată inima 
ca ediția a XVIl-a a Jocurilor Olimpi
ce să însemne un pas înainte în în
tărirea legăturilor de prietenie 
popoare, să fie o mare 
semnul luptei comune 
nobilă a păcii.

GIORGIO
Roma, iulie I960

Intre
sărbătoare sub 

pentru cauza

PASTORE

_____________________ —---------------------------- —4



Prima finală La concursurile de motocros din U.RJ5.S.

UNDE MERGEM?
in capitala

AZI

de campionat regional
Sîmbătă și duminică se vor desfășura 

în comuna Curcani (raionul Olte
nița) întrecerile finale ale campio
natului de oină al regiunii București. 
Cu acest prilej își vor disputa întâie
tatea zece din numeroasele echipe 
care cu cîteva luni în urmă au luat 
startul în această competiție, lată 
protagonistele finalei de la Curcani: 
Viată Nouă Olteni (raion Olteni). 
Drum Nou, Radu Negru (raion Călă
rași), Avîntul Curcanii (raion Olteni
ța). Avîntul Băduleasa (raion Turnu 
Măgurele), Victoria Bila (raion Dră- 
gănești), Flamura roșie Clejani (ra
ion Videle), Recolta Arsache (raion 
Giurgiu), S.N. Giurgiu, Recolta Măl- 
dăieni (raion Roșiori de Ved.-) și 
campioana raionului Urziceni.

Această competiție marchează prima 
finală de campionat regional din 
acest an. Jocurile se vor desfășura în 
două grupe sistem turneu, echipele 
clasate pe primele locuri în cele două 
clasamente întîlnindu-se apoi între ele 
pentru desemnarea formației campioa
ne a regiunii București.

Motocicliștii romîni s-au dovedit a fi în progres

< Concurs hipic la Giuraiu
Azi, sîmbătă 30 iulie și duminică 

31 iulie, pe stadionul Olimpia din 
Giurgiu va avea loc un concurs hipic 
la care participă călăreți fruntași de 
Ia Dinamo București, C.C.A. și Pro
gresul București. întrecerile încep de 
la orele 17 în ambele zile de concurs.

Intre 8 și 17 iulie s-au desfășurat 
în Uniunea Sovietică trei mari con
cursuri internaționale de motocros la 
care au participat alergători din 
Franța (8 concurenfi), R.P. Ungară 
(9), R.P. Polonă (6), R D. Germană
(4) , Danemarca (3), R. 
S. Cehoslovacă (11), R. 
P. Bulgaria (6), R- P. 
Mongolă (5), Elveția
(5) și U.R.S.S. (30), La 
aceste întreceri au 
startul și cinci alergători 
romîni : Mihai Pop, Gh- 
Ion, Gh. lonită, Gr. Be4 
reny și Mircea Cernescu. 
Cursele au fost '“deosebit 
de disputate. La unele 
clase au luat startul pes
te 40 de concurenti, cei 
mai multi dintre ei avînd 
o foarte bună 
internațională- 
au avut loc la 
gra.d (8-9 iulie), Tallin 
(10-11 iulie) și Riga (16- 
17 iulie). Iată rezultate
le obținute:

LENINGRAD. 125 cmc: 
1. Igor Grig 
(U.R.S-S.) ; ...12. 
Pop (a suferit o defec
țiune mecanică) ; 
cmc: 1. Zemen 
(R. S. Ceh.) ; 
Pop; 250 cmc 
setnix (U.R.S.S.) ; -..8.
Gh. Ioniță ; .-.II. Gh. Be- 
reny j -...20. Gh. Ion ;

...24. M- Cernescu; 350 cmc: 1. Io
sif Hara (R. S. Ceh.); 8. Gh. Ioni
ță; ... 14. M. Cernescu; ... 34. Gr. Be- 
reny (concurentul nostru a suferit o 
defecțiune mecanică).

TALLIN. La 125 cmc Mihai Pop

luat

valoare 
Cursele 
Lenin-

o r i e v 
Mihai

175
Arnost

12. Mihai
1- R. Re-

Gh. Ion trece cu succes slalomul de pe traseul de 
ta Leningrad. După cum se poate observa 
este acoperit cu nisip.

traseul

mașina 
la Le-

FOTBALIȘTII AU RELUAT PREGĂTIRILE
— La București, un meci in nocturnă: Progresul—Petrolul, 

Rezultate din țară —
7 Din nou e animație pe terenurile de fotbal! Echipele noastre frun

tașe și-au reînceput antrenamentele și, paralel cu ele, și meciurile de 
verificare. Scurta perioadă de vacanță a trecut pe neobservate și 
iată-ne iarăși pe drumurile ce duc spre stadioane-

Să vedem ce meciuri sini In perspectivă?

ASTA-SEARA, PE „REPUBLICII“: 
PROGRESUL-PETROLUL

Fotbaliștii de la Progresul Bucu
rești și Petrolul Ploești, care de cu- 
rînd și-au reînceput pregătirile, se vor 
intîlni înlr-un meci de verificare azi, 
sîmbătă. la ora 20 pe stadionul Re
publicii. Partida, ce se va desfășura 
în nocturnă, se anunță 
In ultima confruntare, 
două formații, disputată 
victoria a revenit echipei 
nici de a-și lua revanșa 
cial, de a confirma posibilitățile for
mației. ploieștenii vor deplasa la 
București un lot din care nu va lipsi 
nici un titular. Iată lotul Petrolului 
pentru meciul de azi: Sfetcu, Ringhea- 
nu, Tendler, Dumitran, Neacșu, Flo- 
rea, D. Munteanu, Marin Marcel. Za
haria, Tabarcea. Dridea, Dumitrescu, 
Badea, Babone, A. Munteanu, Chi
ntă.

Progresul, pregătindu-se pentru a- 
ceastă partidă, a jucat joi la două 
porti cu echipa de juniori- Bucurește- 
nii vor alinia o formație selecționată 
din următorul lot: Mîndru, Smărăn- 
descu II. Nedelcu II, Ioniță, Caricaș, 
Dobrescu, Soare, Maior, Știrbei. Pe
trescu, Baboie, Oaidă, Smărăndescu I, 
Dinulescu, Protopopescu, Mafteuță, 
Birn. Coicea.
VEȘTI DE LA ORAȘUL STALIN

Echipa Steagul roșu din Orașul 
■Stalin a început pregătirile de două 
săptămîni. La antrenamente participă 
întreg lotul afară de Fusulan, care 
încă nu sa restabilit după acciden
tul suferit în returul campionatului 
trecut. Formația metalurgistă va în- 
tîlni duminică echipa de categoria B 
S.N-M. Constanta. In partida de ve-

interesantă, 
între cele 
la Ploești, 
oaspe. Dor- 
și, în spe-

rificare va fi folosit următorul lot: 
Ghiță, Cerneanu, Sbîrcea, Cojocaru, 
Zaharia, Bîrsan. Szigeti, Hașoti, Cam
po, Seredai, Proca, Gane, Mesaros, 
David.

Tractorul Orașul Stalin nu și-a 
întrerupt pregătirile. Fotbaliștii de la 
Tractorul au susținut în ultimul timp 
mai multe meciuri amicale la Baraolt, 
Zărnești și la Orașul Stalin. Joi, de 
examplu. s-au întilnit cu S.N.M. Con
stanta, cîștigînd partida cu 3—0 
(0—0) prin golurile marcate de Roș
ea, Vlad și Lazarovici. De remarcat 
că Tractorul și-a reîmprospătat lotul 
cu cîteva elemente din cadrul cam
pionatului regional. (G. GRUIA, co- 
resp. regional).

IN „CUPA MARII": 
FARUL CONSTANTA-C.C.A.

1-4 (0-0)'
CONSTANȚA 29 (prin telefon)- — 

Peste 5000 de spectatori au t>nut să 
asiste la această partidă de fotbal 
disputată joi pe stadionul „1 Mai". 
Așteptările lor de a vedea un meci 
frumos au fost înșelate: Farul, care 
a folosit multe rezerve, a jucat în 
general fără ambiție, cu mult sub 
posibilități. Militarii cu Zavoda I ca 
stoper și cu Apolzan ca mijlocaș, 
s-au angrenat și ei — în special în 
prima repriză — în jocul anost al 
Farului. In repriza a doua campionii 
au început să joace mai energic și 
să-și domine adversarul, obținînd o 
victorie pe deplin meritată.

Au marcat: Alexandrescu 
60, 67), Corneanu — Farul 
în min. 55) pentru C.C.A., 
Corn an (min. 85).

Au jucat echipele: C.C-A.:
Zavoda II. Zavoda I, Ivănescu 
pol z an, Mihăilescu — Cacoveanu, 
Fodor, Alexandrescu, Tătaru, Taco. 
FARUL: Roman — Straton, Ale- 
xe, Botescu — Corneanu. Pană — 
Marinache (Coman), Firică (Datcu), 
Nunu, Bîtlan, Moroianu.

CH. GOLDENBERG 
corespondent

nu a mai participat deoarece 
se defectase în concursul de 
ningrad- 175 cmc: 1. Igor Grigoriev 
(U.R.S.S.) ; ... 7. Mihai Pop; 250 cmc.: 
1. E. Kraiciovici (R.S- Ceh.) ; ...10- Gh- 
Ioniță; ... 18. M. Cernescu; ... 20. Gr. 
Bereny. Gh. Ion s-a accidentat și n-a 
putut termina cursa. 350 cmcc 1. Io
sif Hara (R. S. Ceh.); ... 6. Gr. Be
reny;._ 14. Mircea Cernescu; ...23.
Gh. Ioniță.

RIGA. 175 cmc.: 1. Igor Grigoriev 
(U.R.S.S.) ; ... 5. Mihai Pop ; 250
cmc.: 1. E. Kraiciovici (R. S. Ceh.); 
... 10. Gh. Ioni(ă; ... 13. Gr. Bereny. 
Mircea Cernescu a abandonat în acea
stă cursă. 350 cmc.: 1. Iosif Hara 
(R. S. Ceh.); ..11. Gh. Ioniță; 12. 
Gr. Bereny.

La întrecerile desfășurate în cele 
trei orașe au asistat peste 500.000 de 
spectatori. Traseele au fost deosebit de 
dificile. In primele două curse (Le
ningrad și Tallin) traseele au fost în
scrise numai pe porțiuni de nisip, iar la 
Riga pe porțiuni cu iarbă. Firește, a- 
cest lucru a solicitat alergătorilor efor
turi sporite, punînd-u le la grea încer
care îndemnarea. In comparație cu 
traseele pe care se desfășoară la noi 
întrecerile de motocros, cele din Uni-

unea Sovietică au fost indiscutabil 
mult mai grele. Acest lucru impune 
organizatorilor întrecerilor de moto
cros din țaira noastră să mărească 
treptat dificultatea traseelor, lucru 
care va contribui la creșterea valorii 
concurentilor romîni.

In comparație cu rezultatele obți
nute la întrecerile din alți ani spor
tivii romîni au reușit anul acesta per
formanțe mult mai bune. Ei au do
vedit o promițătoare creștere a măie
striei lor sportive și reale calități fi
zice și morale. Concursurile din 
U.R.S.S. au constituit în același timp 
un prețios izvor de învățăminte pentru 
F.R.M. și colegiul central al antreno
rilor privitor la pregătirea fizică, teh
nică și tactică a motocicliștilor noștri 
care, prin antrenamente mai intense 
și o muncă mai perseverentă pot ob
ține rezultate din ce în ce mai bune 
și în acesta probă. Traseele noastre de 
motocros de pînă acum s-au dovedit 
a nu corespunde exigențelor internațio
nale în privința dificultății lor și acest 
lucru a influențat de fapt și rezultatele 
obținute. întrecerile din U.R.S.S. 
au avut o valoare apropiată de 
aceea a campionatelor europene de 
motocros. Iată de ce socotim că ob
ținerea unuia din primele 10 locuri la 
aceste întreceri constituie o perfor
mantă- Și acest lucru l-au reușit 
Mihai Pop (la 175 cmc — locul 5 în 
concursul de la Riga și locul 7 în 
concursul de la Tallin). Grigore Be- 
reny (la 350 cmc — locul 6 în con
cursul de la Tallin), Gh- lonită (la 
250 cmc — locul 8 în concursul de la 
Leningrad, locul 10 în concursurile de 
la Tallin și Riga, la 350 cmc locul 8 
în concursul de la Leningrad).

Concursurile din Uniunea Sovietică 
au prilejuit sportivilor noștri acumu
larea de noi cunoștințe în domeniul 
tehnic și tactic, care vor contribui la 
progresul lor. Participînd la întreceri 
de motocros de valoarea celor din 
Uniunea Sovietică motocrosiștii ro
mîni vor putea progresa și astfel vor 
ajunge la valoarea pe care o au acum 
în probele de regularitate și rezi
stentă.

ALEXANDRU SUHALA 
secretar general al F.R.M.

NATAȚIE.— Ștrandul Tineretului, de 
la ora 18 : etapa a III-a în „Cupa O- 
rașelor".

FOTBAL. — Stadionul Republicii, 
ora 20 : Progresul — Petrolul (meci 
amical).

MIINE
NATAȚIE.— Ștrandul Tineretului, 

de la ora 10 : etapa a IlI-a în „Cupa 
Orașelor" ; de la ora 12 : jocuri în ca
drul campionatului republican de polos 
Voința București — Știința Cluj, Pro
gresul București — Știința București.

ATLETISM. — Teren Voința (Pi
pera), de Ia ora 9 : concurs rezervat 
pentru copii și juniori.
_SPORTURI NAUTICE. — Lacul He

răstrău, de la ora 8: Campionatul de 
canotaj academic pentru junior; (faza 
de zonă).

HIPISM
AZi, ALERGĂRI DE TRAP

In programul alergărilor de azi după, 
amiază, caii de doi ani figurează în 
două probe, una pe 1200 melri. la care 
participă cîteva elemente din lotul tră
pașilor antrenați la Ploești, și alta pe 
1500 metri deschisă celor doisprezece 
concurenți ai cursei.

întreceri interesante oferă premiul 
Aii Baba și Aria.

MÎINE, ALERGĂRI DE GALOP

Programul alergărilor de mîine după, 
amiază ora 15,30 cuprinde un mare 
număr de concurenți și promite întîl- 
niri interesante atît în proba de gar
duri. deschisă unor săritori calificați, 
în care Gal participă fără pariu, cît 
și în cele trei curse rezervate mînji- 
lor. Cu această ocazie își fac debutul 
Ogio-San, socotit egalul lui Ghid și 
Grațiela apreciată de valoarea lui Mol- 
da și Hangița. Caii de trei ani și mai 
sus iau parte în patru probe pe dislan. 
țele de 1700 și 1200 metri. In premiul 
Gitana, una din aceste alergări, iau 
startul : Sprinten 59 (Cîmpeanu), Me
duza 58 (Logofătu). Gazela 57,5 (Bo
tescu), Siracuza 57 (Poenaru), Mei-' 
chior 57 (Stoian P.), Himera 57 (Ale
xandra M.), Rouă 56 (Huțuleag), Putna 
55 (Baldovin), Gefar 55 (Soare), Se- 
vila 53,5 (Crișan), Nămoloasa 53,5 
(Drăghici).

RĂSPUNS LA CRITICA
Dîn partea Federației Romîne de 

Motociclism am primit ieri următoarea 
scrisoare:

Am citit în ziarul „Sportul popular" 
din 26 iulie 1960, la rubrica „Lovitura 
de pedeapsă", articolul „OPERATIVI
TATE".

Ținem să spunem că cele relatate 
in ziar sînt juste. Nu putem decît să 
regretăm faptul că federația noastră,

așa cum ați subliniat dv. glumeț, 
obișnuită cu „viteza", în problema ex
pedierii insignelor motocicliștilor din 
Bacău a dat dovadă de încetineală.

Repetăm deci că ne însușim în în
tregime critica ziarului și ne angajăm 
să dovedim că această întîmplare nu 
este specifică muncii noastre, ci re
prezintă un fapt cu totul izolat.

NOTA
La comunicatul cu privire la omo

logarea rezultatelor campionatului de 
fotbal categoriile A și B pe anul 
1959-1960 și sistemul competitional pe 
anul 1960-1961, apărut în numărul 
nostru de joi, paragraful c se va citi 
astfel:

c) Campionatele regionale, orășe
nești și raionale.

Sistemul de disputare (numărul de 
echipe, seriile, modul de promovare ș> 
retrogradare) se va stabili de către 
consiliile regionale U-C.F.S. la propu
nerea comisiilor regionale de fotbal 
și va fi înaintat Federației Romîne 
de Fotbal pîn-ă la 15 august 1960.

(min- 52.
(autogol 
respectiv

Toma —
A-

LOCAȚIUNE DE BILETE
Pentru jocul de fotbal Progresul— 

Petrolul, care va avea loc azi, în 
nocturnă, pe stadionul Republicii, bile
tele (cu seria 44) s-au pus în vînzare 
la casele stadionului Republicii, Dina
mo, Agenției Centrale Pronosport din 
calea Victoriei nr. 9, agenției G.C.A. 
din b-dul 6 Martie și la casa spe
cială din str. Ion Vidu.

Nu lipsiți de la concursul Pronosport de miine, ultimul din luna iulie
• NUMAI PATRU ZILE PINA LA ÎNCHIDEREA VINZĂR1I BILETELOR „EXPRES OLIMPIC- PRIN AGEN
ȚIILE LOTO-PRONOSPORT • TREI OCAZII DE PREMIERE PENTRU POSESORII BILETELOR „EXPRES 
OLIMPIC- • „COLECȚIONARI" DE
© In programul concursului Prono

sport de mîine, — care beneficiază de 
un fond suplimentar de premii în va
loare de 200.000 lei, dintre care un 
autoturism Moskvici — apar urmă
toarele în-tîlniri:

Csepel — Vasas (camp. R.P.U.J 
Szeged — Tatabanya (cam®. 
R.P.U.J 
Ujpest 
R.P.U.J 
Pecs — Diosgyăr. (camp. R.P.U.J 
Dorog —• Ferencvâros (catno. 
R.P.U.J 
Debrecen 
R.P.U.J 
Vac — E.V.T.K. (Cupa de Vară 
R.P.U.J
L.K.S. Lodz — Gwardia Var

șovia (Camp. R.P.P.)
Stahl Sosnowiec Gornik
Zabrze (camp. R.P.P.)

X. Legia Varșovia — Lehia Gdansk
(camp. R.P.P.J
Ruch Chorzow — Pogon Szcze
cin (camp. R.P.P.J

XII. Odra Opole — Polonia Byd
goszcz (camp. R.P.P.J

Concursul de miine este ultimul din 
luna iulie și el beneficiază, așa cum 
mai aminteam, de un fond suplimen
tar de 200.000 lei. Tragerea din urnă 
a premiilor pentru acest fond supli
mentar, de premii — în fruntea că
rora se află autoturismul Moskvici •— 
va avea loc MARȚI 2 AUGUST LA 
ORA 9 LA AGENȚIA CENTRALA 
LOTO-PRONOSPORT DIN CAI E* 
VICTORIEI nr. 9.

PREMII LA PRONOEXPRES.

I.
II.

III.

IV. 
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

XI

Salgotarjân (cama.

Hon ved (camp.

O Concursul Pronoexpres de 
miercuri 3 august oferă posesorilor 
de bilete Expres Olimpic al cincilea

fond de cite 100.000 lei, fond supli
mentar de premii. In afara marilor 
posibilități de cîștig în bani pe care 
le oferă concursul PRONOEXPRES. 
posesorii biletelor Expres Olmpic care 
se vor prezenta și la acest concurs 
cu bilete cumpărate pe loc sau care 
nu au nici un fel de ștampilă pe ele, 
pot obține numeroase și valoroase 
premii în obiecte (67 la număr și în 
valoare de 100.000 lei].
• Biletele Expres Olimpic, care 

mai pot fi cumpărate numai la agen
țiile Loto-Pronosport plnă meu ți 2 
august, oferă încă 3 ocazii de pre
miere :

jgfonosport
1. La concursul Pronoexpres de 

miercuri 3 august — 100.000 lei fond 
suplimentar de premii.

2. La marea tragere Expres Olim
pic din 7 august, cînd vor fi atribuite 
peste 10.000 premii în valoare de 
peste 2.000.000 Iei.

3. La concursurile Pronosport din 
14, 21 și 28 august cînd vor fi atri
buite posesorilor de bilete Expres 
Olimpic, premii în bani în valoare de 
250.000 lei.

• I.S. Loto-Pronosport aduce la cu
noștința asociațiilor și cluburilor spor
tive, cooperativelor, T.A.P.L.-urilor, 
O.C.L.-urilor, întreprinderilor, etc. care 
au primit spre vînzare bilete Expres 
Olimpic că ultimul termen de retur- 
nare a eventualelor bilete nevlndute, 
către unitățile de unde s-au aprovi
zionat, este 2 august 1960. Biletele 
nedepuse înlăuntrul acestui termen., 
vor fi considerate vîndute și nu se vor

mai primi la decontare sub nici un 
motiv.
• Concursul Pronoexpres nr. 30 de 

miercuri 27 iulie a oferit numeroase, 
variate și importante premii. In urma 
trierii și omologării variantelor depu
se au fost stabilite următoarele pre
mii :

categ. I: 5 variante a cîte 15.695 
Iei

cat. a Il-a: 26 variante a cîte 3.269 
lei

cat. a 
lei

cat. a
148 lei

cat. a
57 lei

cat. a
19 lei și

HI-a:

IV-a:

V-a:

118 variante a cîte 775

795

2045

variante

variante

a

a

cite

cite

VI-a: 
cîte un bilet 1 

Fond de premii: 653.960 lei.
© 11 premii ... 70 premii ... pe cite 

un buletin Pronoexpres ! Din miile de 
premiați de la concursul Pronoexpres 
de miercuri 27 iulie, în afară de cîș- 
tigătorii premiului I, se detașează 2 
participant! care, jucînd pe sistem 
redus, au obținut mai multe premii 
pe același buletin. Este vorba de ION 
NECȘULESCU DIN C. LUNG MUS
CEL, care a jucat schema nr. 11 și a 
obținut: 1 premiu cat. I. 5 premii cat. 
a III-a, 1 premiu cat. a V-a, 4 pre
mii cat. a Vl-a și 50 bilete Expres 
Olimpic șt de OCTAVIAN ZGIIA 
DIN ALBA IULIA care, jucînd sche
ma nr. 16 a obținut: 14 premii cat. 
a IV-a, 6 premii cat. a V-a, 50 pre
mii cat. a Vl-a și 50 bilete Expres 
Olimpic. SISTEMUL REDUS ADU
CE TOTDEAUNA MULTE PREMII 
VALOROASE.

8202 a cîtevarianțe
Expres Olimpic.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport



Au luat sfîrșit întrecerile Balcaniadei de tenis
Echipa. R. P. Romine pe locul II

Rezultate excelente in concursul internațional de tir de la Budapesta

I. Sîrbu învingător la armă liberă calibru redus 3x40 focuri
ATENA 29 (prin telefon). Miercuri 

•eara au continuat întîlnirile din ca
drul Balcaniadei de tenis. S-au desfă
șurat meciurile R.P.F. Iugoslavia — 
Grecia și R.P. Bulgaria—Turcia. In pri
ma întrecere au cîștigat sportivii iugo
slavi cu 3—0: Iovanovici—Kalivas 
6—4, 6—2, 6—1, Pilici—Reizakis 6—2, 
6—3, 6—1, Iovanovici, Panaiotovici— 
Stalios, Panoris 6—0, 6—2, 6—2. Apoi 
formația bulgară a învins echipa Tur
ciei cu 2—1: Ciuparov—Bari 1—6. 
6—3, 6—4, 7—5, Ranghelov—Giirel 
6—1, 8—6. 6—3, Ciuparov, Ranghe
lov—Bari, Balaj 5—7, 4-—6, 6—1. 6—0, 
1—6.

Joi s-au mai disputat alte două în- 
tîlniri. Reprezentativa romînă a obți
nut o nouă victorie, de data aceasta în 
compania selecționatei R.P. Bulgaria cu 
scorul de 2—1 : Țiriac — Ciuparov 
6—2, 6—I, 6—2, Gh. Viziru—Ranghe
lov 3—6, 6—4, 6—3, 6—1, Gh. Viziru, 
Țiriac—Ciuparov.Ranghelov 3—6, 8—6. 
4 6, 4—6. Jucătorii romîni au acțio
nat slab. Mai ales Gh. Viziru a mani
festat o stare de nervozitate și a fost 
nesigur în lovituri.

Grecia a reușit să 
toare confruntarea cu echipa Turciei 
cu 2—1.

Vineri seara a început desfășurarea 
ultimelor două întîlniri ale competiției: 
R.P.F. Iugoslavia — R. P. Ri 
(pentru locurile 1—2) și Grecia — 
R. P. Bulgaria (pentru locurile 3—4). 
In prima întrecere, formația iugoslavă 
a cîștigat primele două simpluri: Io- 
vanovici—Țiriac 2—6, 3—6, 6—3, 6—1, 
6—3, Pilici—Gh." Viziru 6—8, 6—4, 
6—3, 6—1. Astfel reprezentativa iugo
slavă și-a asigurat victoria finală și 
locul întîi în clasamentul concursului. 
In momentul cînd are loc convorbirea 
telefonică, se dispută meciul de dublu. 
Jucătorii iugoslavi Iovanovici, Pana- 
iotovici conduc în fața cuplului Țiriac, 
Gh. Viziru cu 3—6, 6—4, 6—2 și 
3—0 în setul IV.

Grecia—R. P. Bulgaria 2—0. Partida 
de dublu continuă să se joace. Cla
sament : 1. R.P.F. Iugoslavia, 2. R. P. 
Romînă, 3. Grecia, 4. R. P. Bulgaria, 
5. Turcia.

termine învingă-

lomînă

Suleimanov (U. R.S.S.) a depășit recordul mondial
la pistol viteză

sportivul nostru Iosif Sîrbu, care s-a 
clasat primul pe trei poziții cu un to
tal de 1148 p. El a ocupat locul I și 
la poziția în picioare cu 372 p. In a- 
ceastă probă lupta pentru primul foc 
s a dat între trăgătorul nostru I. Sîr
bu și sportivul sovietic Marat Niazov. 

„a «v. r. -x -_ ____ _ -__  La ultimele patru focuri, I. Sîrbu a re-
Cehosiovâcă, R. P. Bulgaria etc., sa ușit să-și depășească adversarul. N'-a 

....................  “ ' dat satisfacție nici de data aceasta M.
Ferecatu care a ocupat locul 29 în 
clasamentul celor trei poziții cu 1091 
p. (1). De asemenea, a mers slab N. 
Rotaru clasat pe locul 16 cu 1123 p. 
In sohimb, el s-a reabilitat în proba 
de armă liberă 60 focuri 
s-a clasat pe locul IV- 
armă liberă calibru redus 
poziția culcat: 1 Hamerl 
gară) 396 p., 2. Holup (R. P. Ungară) 
394 p., 3. Saimburkin (U-R.S.S) 394 
p. ; poziția în genunchi: 1. Niazov 
(U.R.S.S.) 392 p., nou record unional, 
2. I. Sîrbu 385 p„ 3- Itkis (U.R.S.S.) 
384 p. ; poziția în picioare: 1. I. Sîr
bu 372 p., 2. Novicky (R. P. Polonă) 
369 p., 3. Sandor (R- P. Ungară) 368 
p. Pe trei 
2. Niazov
(U.R.S.S ) 
bru redus

Budapesta 29 (prin telefon). — Așa 
cum era de așteptat concursul inter
național de tir de la Budapesta, dato
rită prezenței celor mai buni trăgători 
din lume, campioni mondiali și olim
pici, trăgători cu renume pe plan in
ternațional din U.R.S.S., R. P. Romî- 
nă, R. P. Polonă, R- P- Ungară, R.S. 

ridicat la un înalt nivel. încă din pri
ma zi trăgătorii de pistol viteză din 
U.R.S.S. (Suleimanov, Zabelin și Cer
kasov) au realizat performanțe excep
ționale. Rezultatul lui Suleimanov 
593 p, este superior actualului record 
mondial deținut de compatrioții 
Kropoti.n și Zabelin cu 592 p și 
constituie în același timp tm nou 
cord al Uniunii Sovietice.

In proba de armă liberă calibru re
dus, o comportare eoccelentă a avut

592 p„ 2. Gorschi 591 p., 3- Sandof. 
591 p., 4. N. Rotaru 590 p., .-.18. I. 
Sîrbu 584 p-, ...26. M. Ferecatu 579 
p- Pistol viteză: 1. Suleimanov
593 p. nou record al U.R S.S., 2. Za-i 
belin 592 p., 3- Cerkasov 589 p., ...7a 
Șt. Petrescu 585 p., ...11. G. Maghiar.
576 p., .-.22. P. Mocuță 564 p.

Cicliștii romini participă

Ia campionatele mondiale
săi 

el 
re-

sulcat, unde 
Rezultate : 

3X40 focuri 
(R. P. Un-

Ultimele runde vor fi decisive
în campionatul mondial studențesc de șah

întrecerea studenților șahiști se a- 
propie de sfîrșit. Au mai rămas de 
jucat trei runde, în urma cărora va 
fi desemnată echipa campioană a lu
mii. Lupta pentru întîietate continua 
aprigă între formațiile U.R.S.S. și 
S.LLA. In runda Xl-a formația sovie
tică a întîmpinat o rezistență neaștep
tat de puternică din partea echipei 
R.P. LIngare. Meciul a luat sfîrșit la 
egalitate (2—2). Americanii au întîlnit 
echipa Finlandei cîștigînd trei partide.

Reprezentativa noastră a învins cu 
scorul de 3—1 pe cea a R.P. Mongole. 
Alte rezultate: R.P.F. Iugoslavia. — 
Olanda 3—1, R.P. Bulgaria — Belgia 
4—0, R.D. Germană — Suedia 1%— 
% (2).

Ci&liștii r emiri 
co îtmuă să se afirme 
iei „Turul iugoslaviei”

(Urmare din pag. 1)

Etapa a IV-a a „Turului ciclist al 
Iugoslaviei" s-a desfășurat vineri pe 
ruta Zagreb—Rijeka (180 km). Tra
seul a fost foarte dur, cicliștii avînd 
de escaladat numeroase urcușuri 
grele., Sprintul final a fost cîștigat 
de ciclistul bulgar Traikov. O com
portare bună a avut și alergătorul 
nostru Nicolae Niculescu clasat pe 
locul IV. Iată clasamentul etapei: 1. 
Traikov (Bulg.) 5 h 00:00 ; 2. AL Iliev 
(Bulg.) ; 3. Bay o (Iug.) ; 4. N. Nicu
lescu — același timp; 5. Baugartner 
(Elveția) 5 Ii 00:40 ; 6. Jean Pierre 
Biole j (Elveția) 51100:48; cu timpul 
de 5 h 02:12 a sosit un pluton de 14 
alergători — condus <Je ciclistul 
iugoslav Petrovic — în care se afla 
și ion Stoica. Cu 5 minute întîrziere 
față de cîștigător a sosit un alt 
pluton în care se afla Ion Braharu. 
Datorită bunei comportări a cicliș
tilor noștri (N. Niculescu, Ion Stoica 
și lob ‘Braharu) în această grea țtapă 
reprezentativa R. P. Romine a trecut 
pe locul II în clasamentul general 
pe echipe. Iată clasamentele gene
rale după patru etape:

Individual : 1. Zirovnic (Iug.)
20 h 12:52; 2. Levacic (fug.) 20 h 17:30;
3. Juszko (Ung.) 20h24:40 ; 4. Valcic
(Iug.) 20 h 25:49; 5. M. Iliev
(Bulg.) 20 h 26:12; 6. Nicolae Nicu
lescu 20 h 28:10; 7. Ion Stoica
201129:06 ; 8. Domanski (Pol.)
20 h 30:00 ; 9. Ion Braharu 201130:31; 
....39. Silviu Duță 20 h 53:21.

Echipe: 1. R.P.F. Iugoslavia
60 h 56:18; 2. R. P. ROMINA 61 h 
27:47 ; 3. R.P. Ungară 61 1137:43;
4. R.P. Bulgaria 61 h 43:08; 5. Olanda
61 h52:09 etc.

în runda a XH-a echipa U.R.S.S. a 
avut zi liberă. Cîștigînd cu 3%—% în 
fața R.P. Ungare echipa S.U.A. a tre
cut pe primul loc în clasament, avînd 
însă un meci mai mult jucat.

O nouă victorie au repurtat șahiștii 
romîni care în cele trei partide înche
iate din întîlnirea cu reprezentativa 
R.D. Germane au acumulat 2>/2 p-, asi- 
gurîndu-și succesul în meci. Iată și ce
lelalte rezultate ale rundei: R.P.F. Iu
goslavia — Anglia 2—1 (1), R.S. 
Cehoslovacă — Belgia 3—0 (1), R.P. 
Bulgaria — Finlanda 3—0 (1), Olan
da — R.P. Mongolă 2—0 (2).

Prin desfășurarea întreruptelor au 
mai fost consemnate cîteva scoruri de
finitive în întîlnirile anterioare. Echipa 
R.P. Romîne a învins Anglia cu 3—1. 
Două victorii a obținut reprezentativa 
Olandei: 2%—'/2 cu Anglia și 3—1 
cu Finlanda în meciul amînat din 
prima rundă. Șahiștii din R.D. Ger
mană au cîștigat cele două întrerupte 
cu R.S. Cehoslovacă obținînd victoria 
finală cu 2%—%.

Ultimele runde programează o serie

de întîlniri decisive, printre care cea 
dintre echipele LLR.S.S. și S.U.A. 
(runda XIII). La stabilirea configura
ției finale a clasamentului vor contri
bui de asemenea în mod hotărîtor me
ciurile U.RJ5.S. — R.P. Bulgaria și 
S.U.A. — R.P. Bulgaria, programate 
în ultimele două runde. Echipa noastră 
va fi liberă în runda XIII-a iar apoi 
va întîlni echipele Belgiei și Finlandei.

Iată clasamentul: 1. S.U.A. (11) 
35% p. (1), 2. U.R.S.S. (10) 32 p.,
3. R.P.F. Iugoslavia (11) 31 p. (1),
4. R.P. Bulgaria (10) 24*/2 p. (1),
5. R. S. Celioslovacă (10)’ 23% p.
(1) , 6. R.P. ROMINA (11) 22 p. (1),
7. R.D. Germană (10) 21 p. (3), 8. 
Olanda (11) 20'/, p. (2), 9. Anglia
(11) 19 p. (1), 10. R.P. Ungară (10) 
17% p- ........... "
13% P-
(2) , 13.
Finlanda (10) 6 . , .

Reamintim că prima paranteză a- 
rafă numărul meciurilor susținute 1— 
cea de a doua a partidelor între
rupte.

(1) , 11. R.P. Mongolă (11)
(2) , 12. Suedia (10) 8% p. 
Belgia (10) 7% p. (2) 14.

p. (3).

tar

Intî’mire de atletism Finlanda—Suedia
La Helsinki se desfășoară întîlnirea 

dintre selecționatele masculine de atle
tism ale Finlandei și Suediei. Tradițio
nală, această întrecere se află în pre
zent la cea de a XXI-a ediție a sa. 
După prima zi, conduc sportivii finlan
dezi cu 103—102 p. Iată cîteva rezul
tate înregistrate în acest concurs : 
200 m. Westlund (S) 21,9 sec. ; 400
m.g. ; Trollsas (S) 52,2 sec. ; 1500 m.

Waern (S) 3:48,1, Salonen (F) 3:48.7; 
3000 —
8:48,4;
30:58,8 ;
7,63 m. ;
2,06 m. ;
75,34 m.

m. obstacole 
10.000 m. 

lungime 
înălțime 
suliță 

greutate

Karvonen 
Saloranta 
V alkanra 
Pettersen 

Frederikason 
; greutate Uddebom 

16,96 m. ; ștafeta 4 x 100 m. ! 
41,1 sec-, Finlanda 41,6 see.

(Agerpres)

' (F)
> (F)

(F)
(S)

> (S) 
i (S) 
Suedia

Cursele automobiliste profesioniste se soldează cu nenumărate victime din 
rîndul piloților și al spectatorilor.

Stafi isică puțin. Alai sud cîfiva spectatori care îniirzie... 
desen de N. CLAUDIU,

poziții: 1. I. Sîrbu 1148 p., 
1146 p., 3. Samburkin

1142 p; armă liberă cali- 
60 focuri culcat: 1. Niazov

Joi după-amiază a plecat în R.D. 
Germană lotul de cicliști romîni care 
va participa la campionatele mondiale. 
Au făcut deplasarea: Gabriel Moi- 
ceanu, Ion Cosma, Ludovic Zanonî, 
Aurel Șelaru, Gh. Calcișcă și Ion 
Vasile. Antrenor: Nicolae Voicu.

După cum s-a mai anunțat, cam
pionatele mondiale încep la 3 augusl 
la Leipzig cu probele de pistă și se 
încheie la 13—14 august la Karl 
Marx Stadt cu probele de fond. La 
probele de pistă participă și concu- 
renții romîni Ion Ioniță, Vasile Oprej 
și Petre Tache.

Jocurile sportive de vară ale studenților sovietici
In orașul Harkov continuă să se 

desfășoare jocurile sportive de vară 
ale studenților sovietici, importantă 
competiție preolimpică. întrecerile 
s-au bucurat de o numeroasă partici
pare, iar rezultatele înregistrate în 
unele probe se situează la un nivel 
ridicat. Astfel, la 80 m g. studenta 
din Tbilisi L. Ievleva a obținut per
formanța de 11,1 sec. întrecînd norma 
olimpică. I. Petrov din Moscova a 
parcurs distanța de 400 m g. în tim
pul de 52,1 sec. Probele de 200 m 
au fost cîștigate de către V. Krep- 
kina (femei) cu 24,9 sec. și, res
pectiv, L. Barteniev —21,8 sec. Re
cordmana mondială la aruncarea su
liței, Elvira Ozolina, a ciștigat această 
probă cu 55,33 m, iar la bărbați a 
ieșit învingător în aceeași probă 
proaspătul campion unional *M. Paama. 
Un adevărat record au stabilit sări
toarele în lungime, șase dintre aces
tea întrecînd norma de maestru al

sportului —6 m. Pe primul loc s-a 
clasat L. Ievleva cu o performanță de 
6,25 m, urmată de V. Krepkina (6,15 
m), V. Maremia —6,14 m. Cu acest 
prilej studenta Ievleva a stabilit un 
nou record al Gruziei. Proba de 800 
ni bărbați a revenit studentului V.: 
Kovalev în 1:50,6, urmat de A. Osmin-' 
kin —1:51,2, V. Karaulov —1:51,3.

învingător la categoria semigrea lă
haltere, studentul S. Mokrov din Ere
van precum și scrimera N. Blinova
(Moscova) au îndeplinit normele de
maestru al sportului. Un rezultat re
marcabil a obținut la săritura cu pră
jina studentul I. Petrenko (Kiev) 
care a realizat performanța de 4,50 
m. Următorii doi clasați — S. Beliaev 
și I. Nikonov au obținut de asemenea 
rezultate bune : 4,40 m, respectiv 4,30 
m. Un mare interes stîrnesc jocurile 
sportive, care se desfășoară la baschet, 
volei etc.

FOTBAL
• La Copenhaga, reprezentativa Da

nemarcei a întrecut cu 1—0 selecționata 
olimpică a R. P. Ungare.
• Echipa olandeză Feienhoord Rot

terdam, care întreprinde un turneu în 
Uniunea Sovietică, a susținut1 alte 
două întîlniri. La Tbilisi, fotbaliștii 
olandezi au jucat în compania echipei 
Dinamo, care activează în prima serie 
a categoriei A. Echipa gazdă a obți
nut victoria cu scorul de 3—1. Apoi, 
în următorul meci, Feienhoord Rot
terdam a terminat ia egalitate (2—2) 
cu echîpa moscovită Dinamo. Meciul 
a avut loc pe stadionul Dinamo din 
Moscova.
• In Uniunea Sovietică se află în 

turneu și alte echipe străine. Slovan 
Bratislava a evoluat la Kaunas în com
pania echipei locale Volna. Meciul 
s-a încheiat la egalitate: 1 — 1. La 
Kursk, echipa „Rezervele de muncă" 
din localitate a întîlnit formația ceho
slovacă Kladno. Oaspeții au obținut

PE GLOB
victoria cu 3—2. Spartak Vilnius M 
întrecut cu 4—0 echipa orașului Șe- 
nian (R.P. Chineză).

• Alte întîlniri internaționale ale 
echipelor sovietice : Ranga Vilnius-. 
Slovan Bratislava 1—1, S. K. Lvov-» 
Dozsa Budapesta 1—0.
• Campioana R. S. Cehoslovace, 

Spartak Hradec Kralove, care se află 
de mai multe săptămîni în R.P. Chi
neză, a jucat la Pekin cu echipa „I 
August". Fotbaliștii cehoslovaci au 
cîștigat la limită: 1—0.
• La Tientin, Dinamo Berlin a în-' 

trecut cu 3—0 echipa focală.
• Mîine începe campionatul R. P.

Ungare. In ediția 1960—1961 a com
petiției participă următoarele 14 echi
pe: Ujpesti Dozsa, M.T.K., Honved; 
Vasas, Ferencvaros — toate din Buda
pesta, Pecs, Tatabanya, Dbrdg, SzeJ 
ged, Diosgyor, Gsepel, Salgotarjan, 
precum și noile promovate Gyor și 
Debrețin. ,

Turneul de baschet de la Moscova
Capitala Uniunii Sovietice găzdu

iește de cîteva zile un mare turneu 
internațional de baschet, care reunește 
reprezentativdle U R.S.S., R. S. Ceho
slovace, Franței, R.P. Bulgaria, pre
cum și o selecționată secundă a Uni
unii Sovietice. întrecerile sînt urmărite 
cu un mare interes de către publicul 
moscovit deoarece această competiție 
se în-scrie ca o etapă importantă în 
verificarea potențialului echipelor îna
intea Jocurilor Olimpice de la Roma, 
întîlnirile sînt deosebit de disputate. 
Astfel, în prima zi a concursului se
lecționată R. Pt Bulgaria a reușit fiă

întreacă reprezentativa U. R. S. Sj 
(56-53), pentru ca a doua zi baschetba-; 
liștii bulgari să fie întrecuți de către 
selecționata cehoslovacă cu 69-64. O 
mare surpriză a produs în ziua a treia 
echipa secundă a Uniunii Sovietice, 
care a întrecut la limită reprezentativa 
R- S- Cehoslovace : 85-84. Alte rezul- 
tate: R. S. Cehoslovacă — Franța 
74-60, U.R.S.S. I — U.R.S.S. II 73-61, 
R. P- Bulgaria — Franța 70-68-
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are 33 de ani.
I

re-

zece

se mai pot 
„lunganul*

pra întregului 
căzut în careu)
movist, sărind în 
tă peste lașin, 
inoportun. Și astfel

In finala 
. ___  mai scund

„numai- 1,82 m) lașin 
„duelul gtgan- 
poriarul lugo-

1,92 m înălțime, 
cu zece ani în

iulie...Paris,
Stadionul „Parc des Prin
ces” aclamă succesul echi
pei de fotbal a U.R.S.S. 
care, într-o palpitantă fi
nală cu puternica forma
ție a Iugoslaviei, a cucerit 
„Cupa Europei* interțări, 
la prima sa ediție. Trofeul 
de argint strălucește în 
brațele lui Lev laștn Nici 
că se puteau mîini mai 
sigure.... Privindu-1, ți-1 
imaginezi pc podiumul ma
rilor învingători, ca un 
faimos atlet, recordman, 

avea acest

vață strungăria intr-o 
zină din orășelul său natal 
și joacă în echipa de ju
niori a fabricii. Tot în 
poartă, deși crescuse. Dar 
acum ii plăcea. Tovarășii 
de muncă îi spuneau :

- Măi Levka, tu ești un 
Homici al nostru !

Nu bănuia lașin că 
fesorul său o să fie 
mai Homici.

Mai 
stagiul 
marcat 
tor, la

pro- 
toc-

făcîndu-și 
este re-

Din tinerefea „batrinelor
Jocuri Olimpice

La vechii greci OLIM
PIADA nu însemna des
fășurarea propriu-zisâ a 
Jocurilor Olimpice, așa 
cum înțelegem noi as
tăzi, ci intervalul de 4 
ani dintre aceste jocuri, 
care foarte exact dura 
1.456 de zile, 10 ore șl 
47 de minute. Potrivit 
acestui înțeles dat Olim
piadei, noi ne-am afla a- 
ctim în ultima lună a 
Olimpiadei de la Mel
bourne.

★
In timp de 1.172 de ani, 

la vechii greci s-au des
fășurat cu regularitate 
293 de ediții ale Jocu
rilor Olimpice, adică din 
anul 776 î.e.n., de cînd au 
început să fie numărate 
și pînă în anul 397 e.n., 
cînd au fost interzise 
printr-un edict al împă
ratului Teodosiu.

★
Vechii greci țineau so

coteala evenimentelor is
torice, după calendarul 
Olimpiadelor. De exem
plu, despre cunoscuta 
luptă de la Termophileei 
spuneau că a avut loc in 
primul an al Olimpiadei 
75.

nevoie de restricții deose
bite, participarea acestora 
fiind mult îngreunată de 
starea lor materială. Pot ti 
oare comparate condițiile 
de întrecere ale acestora 
cu ale vreunui aristocrat, 
de exemplu cu a lui Alci- 
biade, un tînăr ambițios, 
care la cea de-a 91 edi
ție a Jocurilor Olimpice 
(anul 416 î.e.n.) a avut în 
concurs 7 atelaje de cîte 
4 cai și care de bucurie 
că a reușit să se claseze 
pe locurile I, 
dat un ospăț 
treg publicul 
dion 1

11 ți IV a 
pentru în
de pe sta-

încrederea 
lașin re- 
e.șalon al 
De fapt, 

biografia... 
care as-

★
Concurenții admiși erau 

numai — ~ 
barii“ 
sclavii 
să participe la Jocurile 
Olimpice. Bineînțeles că 
„Jocurile** erau deschise 
în mod special celor bo- 
gați, aristocraților. Pen
tru celelalte pături sociale 
ce se diferențiază în 
cursul istoriei nu a fost

greci. „Bar- 
(străinii) șl 

nti erau admiși

Grecii antici nu permi
teau femeilor să ia parte 
la Jocurile Olimpice nid 
ca simple spectatoare. 
Cele care nu se supuneau 
acestei hotăriri, erau con
damnate la moarte (arun
cate într-o prăpastie). Este 
cunoscut cazul unei mame 
(Clipateira din Rodos), 
care travestindu-se în băr
bat a venit pe stadion 
pentru a-ți vedea fiul 
concurînd. Fiind descope
rită, a fost condamnată la 
moarte. Ea a fost grațiată 
în cele din urmă, datorită 
marei presiuni a masei 
de spectatori ți pentru 
rațiunea că, la rindul ei, 
era fiica lui Diagoras, cîș- 
tigătorul probei de pugilat 
la cea de-a 79-a ediție a 
locurilor Olimpice.

★
Au existat șl epoci cînd 

femeile au fost admise să 
participe la Jocurile Olim
pice, în special la spar
tani. Acest lucru îți are

explicația științifică 
faptul că aristocrația spar
tană era extrem de res- 
trînsă ca număr și pen
tru a putea ține în mînă 
masele enorme de sclavi, 
era necesar ca și femeile 
să fie puternice și educa
te ca atare. Jocurile Olim
pice pentru femei — dis
putate în cadrul unor ser
bări în cinstea zeiței De
meter — aveau loc sepa
rat de cele ale bărbaților, 
cam la o lună după a- 
cestea.

Gîștigătorii diverselor 
probe primeau simbolica 
coroană de măslin, pre
cum și numeroase premii 
constînd în veșminte, 
sclavi, bani, cai etc. în
vingătorii erau ridicați la 
rangul de eroi naționali. 
La întoarcerea în orașul 
lor, „olimpionii" (așa li 
se spunea învingătorilor la 
Jocurile Olimpice) intrau 
în oraș printr-o spărtură 
a zidului cetății, ceea ce 
voia să arate că orașul 
care are astfel de atleți 
nu mai are nevoie de 
ziduri de apărare. Artiștii 
imortalizau figura învin
gătorilor în marmura cea 
mai fină. In privința sta
tuilor, exista însă o res
tricție: nu era permis să 
se depășească mărimea 
naturală a celui reprezen
tat Acest fapt era urma
rea temerii că datorită 
popularității de care se 
bucurau învingătorii Jocu
rilor Olimpice, aceștia ar 
putea să Iacă concurență— 
zeilor. -*

tîrziu, 
militar, 

cu totul Intîmplă- 
un meci oarecare, 

de antrenorul Arkadii Cer- 
nîșev care l-a chemat la 
Dinamo, echipă vestită 
pentru portarii săi. Aici 
l-a cunoscut pe Homici, 
s-au împrietenit, s-au pre
gătit împreună și cele
bru! portar avea să-i 
treacă lui lașin șapca Și 
mănușile. ~ 
purtat cu cinste.

Debutul 
„marele 
produs sub 
cesului. ~‘ 
Intîmplarea 
l-a întristat grozav pe 
lașin este atît de hazlie 
incit și-a făcut loc în 
antologia anecdoticei spor
tive.

S-a petrecut In 1950, la 
meciul Dinamo Moscova— 
Torpedo. Buturile dina
moviștilor erau apărate

Pe care le-a

lui lașin în 
fotbal* nu 

semnul 
Dimpotrivă

s-a 
suc- 
Dar 

care atunci 
grozav

recâpatmdu-și 
în forțele sale, 
vine în primul 
dinamoviștilor. 
aici începe 
publică a celui 
tăzi este atît de prețuit de 
toți iubitorii fotbalului. 
In palmaresul său se în
scriu lucruri senzaționale.

In 19^5 Dinamo devine 
campioană a țării primind 
intr-un întreg sezon numai 
... 4 goluri. In poartă a 
fost lașin !

El susține în acești ani 
peste 200 întîlniri interna
ționale. Cîți portari din 
lume se pot mîndri cu 
o performanță asemănă
toare ?!

Apără de 33 ori poarta 
reprezentativei U.R.S.S. și 
— rețineți — în 12 din a- 
ceste meciuri nu primește 
nici un gol !

Pe ce mari stadioane a 
jucat lașin ? EI a fost »- 
plaudat la Wembley șl 
Maraicana. la Nepstadion 
și Parc des Princes, a 
uimit spectatorii din 
Praga, Montevideo, varșo
via, Stockholm, Leipzig, 
Viena, Pekin etc. Era mai 
ușor, probabil, să enu
merăm stadioanele pe 
care n-a apărut încă fai
mosul portar.

Trebuie să mai răspun
dem la două întrebări.

magazin
DUMITR1U, 
De-a lungul 
echipe din 
jucat în ca
la fotbal :

PETRICA 
GALAȚI. - 1) 
anilor, două 
orașul dv. au 
tegoria A
D.V.A. și Gloria C.F.R. - 
2) Sîntem de acord cu dv. 
că față de noul stadion cu 
aproape 30.000 de locuri 
pe care îl va avea orașul 
dv., ar fi cazul ca Gala- 
țiul să aibă o echipă în 
categoria A. Și nici n-ați 
fost departe de acest lu
cru : Dinamo Galați s-a 
clasat pe locul II în seria 
I a categoriei B. Incepînd 
de la 4 septembrie, dru
mul vă este din nou des
chis ! Nu ne râmîne decît 
să vă urăm : succes !

ZAHARIA MIHAI, BUCU
REȘTI. - Canadianul Ha- 
ry Jerome, care a aler
gat 100 m. ca și Armin 
Hary, în 10 sec., este ne
gru. El este în vîrstă de 
19 ani și are înălțimea de 
1,78 m. în 1959, cea mai 
bună performanță a lui 
pe această distanță a fost 
10,4. Recordul mondial pe 

la al 
primul J-a

m.

Noi mărci olimpice românești
Pentru a sărbători 

„Jocurile Olimpice de la 
Roma", Direcția Generală 
a P.T.T.R. va emite în 

.curînd următoarele două 
serii de mărci poștale și 
două colițe :

„Seria olimpică 
cială 
lori
lei — și 2 vignete, care 
vor forma un ansamblu 
original, fiind 
una lîngă alta pe două 
rînduri, și unite prin cele 
5 cercuri olimpice — de 
culoare albastră, neagră, 
roșie, . galbenă și verde 
— va avea desenele de 
culoare gri deschis pe 
fond gri închis, înfăți- 
șînd : startul în proba de 
înot (40 bani), gimnas
tica feminină (55 b.), să
ritura în înălțime — fe
mei (1.20 lei), boxul 
(1,60 lei cu o vignetă) 
și canotajul (2,45 lei, cu 
o vignetă), mărcile a- 
vînd mărimea de 37,8/27 
mm, iar vignetele 18,9/27 
mm, toate detașabile, 
fiind dantelate. Vignetele 
au același desen ce în
fățișează facla și cercu
rile olimpice și vor fi 
tipărite în sistemul Lam- 
bert-policrom, pe hîrtie 
cretată.

„Seria olimpică", în coa
ie obișnuite, va avea 6 va
lori însumînd 5,75 lei, 
care înfățișează: startul 
în

bani, de culoare gri), 
gimnastica feminină (40 
b. brun-violet), săritura 
în înălțime — femei (55 
b. albastru-cabalt 
chis), boxul 
roșu-porfocaliu).

de»- 
(1 l«i. 
canota-

spe-
compusă din 5 va- 

în sumă de 6,20 FILATELIE

tipărite

proba de înot (20

jul (1,60 lei, liliachiu) și 
fotbalul (2 lei, violet-gri), 
în mărime de 26'42 mm, 
fiecare, tipărite în helio- 
gravură-monocrcmă, pe 
hîrtie cu filigran 
„R. P. R.“, și vor avea 
danteiura 14.

Una dintre colițe,
valoare de 5 lei, va fi 
dantelată, iar cealaltă, ne
dantelată, va fi în valoare 
de 6 lei, avînd amîndouă

Recordul 
care l-a stabilit 
doilea start, 
„furat* ca și Ărmin Hary
— întrunește, se pare, toa
te condițiile pentru a fi 
omologat. Au existat oa- 
recari emoții la remăsu- 
rarea pistei, dar ea a fost 
găsită cu un... milimetru 
mai lungă.

PAUL FERZI, BUCU
REȘTI. - 1) Rapid Bucu
rești a cucerit 6 ani con
secutiv Cupa Romîniei 
(1936-1942), dar n-a cîști- 
gat niciodată campionatul. 
La fiecare început de cam
pionat rapidiștii ne-au asi
gurat că vor cuceri titlul, 
dar după cum vedeți 
nu s-au ținut de cuvînt. 
Cel puțin pînă acum ! — 
2) Dacă portarul se ac
cidentează și nu mai 
poate apăra poarta, ni
mic nu-1 împiedică să 
rămînă în echipă ca ju
cător de cîmp, în timp ce 
un coechipier ar trece în 
locul său în poartă. A- 
cum doi ani, într-un meci 
cu Știința Timișoara, To
ma s-a accidentat și a 
trecut pe aripa stîngă, iar 
în poarta echipei C.C.A. 
a putut fi văzut... Jenei !

ANDREI SOLOMON,
BRAD. - 1) în „Turul 
Franței" nu mai există e- 
tape de 400 de kilometri. 
Astfel de etape — și chiar 
mai lungi de 500 km — au 
putut fi întîlnite pînă in 
anul 1928. Cea mai lungă 
cursă, în momentul de 
față, este Paris—Bordeaux: 
560 km. Partea a doua a 
cursei este însă străbă
tută cu „antrenament 
mecanic", adică în spa
tele unei motociclete. Alt
fel, cine știe, pe mulți 
din ei i-ar prinde noaptea 
pe drum ! - 2) Tfttaru a 
jucat de 19 ori în repre
zentativa „A”.

VALERIU COCIU. A- 
ZUGA. - 1) Gheorghe - 
„Gică" — Popescu, antre
norul echipei C.C.A. are 
41 de ani. A jucat de mai 
multe ori în echipa na
țională. prima oară la 
vi r sta de 18 ani. — 2) 
I.C.O. Oradea a fost cam
pioană a țării în ediția 
1948—1949 a acestei compe
tiții. Formația ei de bază 
a fost următoarea : Vecsei
- Ion Vasile, Melan. Al. 
Pop — Zilahi, Gh. Pop - 
Covad, Spielman, Vaczi, 
Bodo, Turcuș. Iată și cla
samentul final al acestei 
ediții a campionatului : 
1. I.C.O. 37 p, 2. C.F.R. 
București 32 p, 3. Jiul Pe
troșani 30 p, 4. R.A.T.A. 
Tîrgu Mureș 30 p, 5. 
C F.R, Timișoara 30 p, 
GS.C.A. “
7
P.
P.
10.
P.

un...

de un portar nou și foarte 
tînăr. Lev lașin. Unicul 
gol al partidei, care a 
consfințit victoria echipei 
Uzinei de automobile, a 
fost marcat de.... portarul 
lui Torpedo. Acesta, după 
ce reținuse șutul unui 
înaintaș, a degajat min
gea. Balonul, purtat de un 
vint foarte puternic, a des
cris o imensă boltă deasu- 

teren, a 
dina- 
poar- 
ieșit 

____ ______ _____ Lev a 
mai trebuit să rămînă doi 
ani pe... banca rezervelor.

Este In orice caz unic 
faptul că jucătorul care 
intră acum în legendă, a- 
lături de un Zamora, 
Planicka sau Olivieri, care 
a uimit milioane de spec
tatori prin reflexele sale, 
care a devenit o „spaimă* 
pentru înaintași, a primit 
primul său gol tocmai de 
la un portar...

Cu prețul unei munci 
neobosite, punîndu-și în 
valoare calitățile atletice,

Iașm .. 
căsătorit. Soția sa, Valea, 
cu care trăiește în de
plină armonie are, totuși, 
— cum glumește Lev — un 
mic „defect”. Vorbește 
mult. Dar, nu e vina ci. 
Valea Iașina este... crainic 
reporter la radio. Nu sus
ține însă emisiuni spor
tive pentru că, zice ea, nu 
vrea să-și.... critice soțul.

Dar cîte nu 
spune despre 
Lev lașin !

La Paris, 
Cupei, deși 
(are 
a cîștigat 
ți lor” cu 
slav Vidinic, cei care mă
soară '
Exact _ _ ____ _ .
urmă Lev primise golul 
înfringerii de la un 
portar. Acum, o întreagă 
Înaintare, în extraordinară 
vervă de joc, n-a reușit 
să-i vină de hac. In 
culmea triumfului, lașin 
demonstra, cum a con
semnat de altfel printr-un 
joc de 
franceză 
zine* 
special wnsarcrat
Europei*, că „un gardien 
grand peut âtre aussl un 
grand gardien!" 
portar mare (înalt) ,____
fi în același timp și un 
mare portar*1!)

Dar rînduri ca acestea 
se vor mal scrie multe 
despre Lev lașin...

VALERIU CHIOSE 
NEÂGOE MARDAN

drept șl cel mai 
portar de fotbal 
lume ?

Obiectivul a surprins un 
moment suprem, de înco
ronare, dintr-o carieră 
sportivă prodigioasă. Feri
cit, lașin răspunde ovații
lor, uitind 
fiecare din 
de intensă 
numărații 
cînd urca 
măiestrie, 
lentul 
ascuns, _ 
labirint pină

...Cu

unul cîte unul 
cele 120 minute 
întrecere si ne
ani de trudă, 

pieptiș spre 
Pentru că ta- 

său, multă vreme 
a străbătut lung 

la lumină, 
ani în urmă, 

Levka, un puștan blond, 
bătea mingea pe străzile 
din Tușino. Era cel mal 
mic, motiv pentru care tl 
puneau în poartă Ca să 
nu încurce... Spectatorii 
ocazionali nu erau prea 
darnici cu laudele. iar 
„specialiștii” cartierului 
decretau :

— Nu are stofă băiatul... 
S-au înșelat specialiștii, 

lașin â perseverat. Și nu 
degeaba.

In timpul războiului în

un același desen, ce 
prezintă un stadion.

Intregga emisiune 
cuprinzind cîteva 
sporturile la care 
curează la Roma 
țara noastră — 
făcută după machetele 
pictocului-graîician 
raid Meschendorfer, 
fi Întregită cu 
plicuri „Prima zi a 
siunei", francate cu 
ale din „Seria olimpică", 

pe care se va pune o 
ștampilă specială.

Reamintim că prima 
serie de mărci romînești 
emise în cinstea Jocu
rilor Olimpice a lost cea 

anul 1956, cu prile- 
Olimpiadei ce a avut 
atunci

din 
con- 

?i 
este

Ha- 
și va 
două 
emi- 
măr- cuvinte revista 

„Football Maga- 
în numărul său 
consacrat „Cupei

Cu... garanfie

București 29 Pâ 
Petrolul București 29
8. Dinamo București 28
9. I.T.A. Arad 27 pj 

C S.U. Timișoara 25
11. C.F.R. Cluj 23 p. 12. 

C.S.U. Cluj 19 p, 13. Meta
lul București 14 p, 14. Ga» 
Metan Mediaș 11 p.

MARCEL PITURESCU, 
BRAILA. — A fost stabilită 
data celui de al treilea 
meci dintre Floyd Patter
son șl Ingemar Iohanson. 
Intîlnirea va avea loc la 
1 noiembrie, la Los Ange
les (California). Ca șl în 
celelalte două meciuri 
dintre acești dot boxeri,- 
va fi în joc titlul de cam
pion mondial la toate ca
tegoriile.

ION POȘTAȘUL'

(„un 
poate

Organizatorii J.O. de la de porumbei. însă la Ro- 
-- - ~r'-- ma și împrejurimi au pu

tut fi adunați numai 2500 
de porumbei, în timp ce 
restul trebuie căutat la 
columbofilii din nordul 
Italiei. Greutatea constă 
însă în faptul că porum
beii călători nu 
noaptea, iar deschiderea 
Jocurilor va avea loc la 
ora 17,35.

Ce se va întîmpla deci 
cu porumbeii lansați sea
ra ? Vor nimeri ei la hu- 
lubăriile lor din nordul 
țării ? Sau poate se vor 
pierde pe drum, fiind ata
cați de păsări de pradă ? 
Columbofilii, nevrînd să 
riște, au cerut garanții 
bănești de la organizatori. 
Aceștia, neavînd altă ie
șire, le-au garantat plata 
porumbeilor pierduți.

Roma au noi griji. Des
chiderea oficială a
riior urmează să fie înso
țită de lansarea a 6000la Melbourne.

P. V.

Jn Jocu-

zboară t/Afog In materie de șah
CE PREFERA

Chimistul: Problema cu 
mai multe „soluții" 

Partida cîști-Avocatul:
gată prin neprezen- 
tarea adversarului

Portarul de fotbal: Blo
cada

Chirurgul: Un joc... tă
ios

CE NU LE CONVINE..,
Chimistul: Analiza de 

acasă

Avocatul: O
pierdută fără 
de apel" 

Portarul de 
Atacul pe 
„flancuri"

Chirurgul: Că

partidă 
„drept

fotbal: 
ambele

adversa-
rul i-a scăpat „prin
tre degete"

V. N.
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