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Lucrările Congresului al lll-lea
al U niunii Tineretului Muncitor

Ședințele din ziua de 18 august
Intr-o atmosferă de entuziasm tine

resc, joi dimineața s-a deschis in noua 
sală a Palatului 
lll-lea Congres ai Uniunii Tineretului 
Muncitor.

La Congres 
organizațiilor U.T.M. din întreaga țară 
— t.țneri muncitori, țărani muncitori, 
studenți, elevi, militari, reprezentînd 
cei aeste 1.9Q0.000 de membri ai 

Tineretului Muncitor.
l’îVală se află invitați numeroși oa

meni ai muncii, activiști de partid, de 
stat, reprezentanți ai organizațiilor de 
masă și ai instituțiilor centrale de 
stat, oameni de știință, artă și cultură, 
ziariști romîni și corespondenți ai pre
sei străine.

Intîmpinați cu îndelungi aplauze, 
sosesc în sala Congresului tovarășii: 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Ni
colae Ceaușescu, Alexandru Moghioroș, 
Leonte Răutu, Mihai Dalea.

Sini de față membri ai C.C. al 
P.M.R., membri ai guvernului și ai 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, conducători ai organizațiilor ob
ștești.

Congresul salută călduros pe repre
zentantul F.M.T.D., pe reprezentanții 
organizațiilor de tineret din U.R.S.S., 
RT’. Albania, R.P. Bulgaria, R.S. Ce
hoslovacă, ” ~ ‘ ~
reeanâ, R.D. 
R.P. Ungară, 
Cipru, Cuba, 
Irak, Japonia.

In numele si din însărcinarea C.C.
al U.T.M., tov. .............. "
secretar al C.C.
deschise lucrările celui de-al
Congres al U.T.M.

dSleghții aprobă cu entuziasm pro- 
piteii-Ap de alegere în prezidiul de 
ontxtre al Congresului a Biroului 
Politic al C.C, al P.M.R., în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Răsună aclamații în cinstea Partidului 
Muncitoresc Romîn — conducătorul 
iubit al tineretului din țara noastră.

Este, ales apoi prezidiul Congresului 
lin care fac parte tineri fruntași în 
iroducție din industrie și agricultură,

■- -■ ri- *

R.P. Romîne cel de-al

participă delegați ai

R.P. Chineză, R.P.D. Co- 
Germană, R.P. Polonă, 
R.D. Vietnam, Anglia, 
Franța, Grecia, Italia,

Virgil Trofin, prim
ai U.T.M., declară 

lll-lea ți delegație a pionierilor din Capitală aduce un înflăcărat salut Congresului 
al lll-lea al — - • —-Uniunii . Tineretului

ai U.T.M., studenți, elevi, mi-activiști
litari.

Intr-o
în sală
U.T.M.,
hotărîrii
triumful

După , _
delegații au aprobat în unanimi-
următoarea ordine de zi:
Raportul C.C. al U.T.M. cu pri-

lui, 
t a te

1.

atmosferă Solemnă este adus 
drapelul roșu al C.C. al 
simbolul devotamentului și 
de luptă a Utemiștilor pentru 
cauzei partidului.
alegerea organelor Congresu-

grăitoare a 
traduce in

trasate de partid

hotăfîrii tineretului 
viață sarcinile

Solii celor 
aceste

peste 1.900.000 de 
zile întîlnire la

utemiști 
cel de

din patria noastră și-au dat 
al lll-lea Congres alîn

Uniunii Tineretului Muncitor. Eveniment de mare însemnătate în viața 
tuturor tinerilor din patria noastră socialistă, Congresul tinerei generații 
este o mărturie grăitoare a atașamentului fără de margini a tineretului 
nostru față de cauza partidului nostru drag, care ne conduce cu fermi
tate comunistă și clarviziune științifică pe făgașul construcției depline a 
socialismului. Cuvintele tuturor vorbitorilor care au urcat la tribună au 
exprimat hotărîrea nestrămutată a tineretului de a lupta cu și mai mult 
elan, cu avînt și mai mare, alături de întregul popor, pentru înfăptuirea 
mărețelor sarcini trasate de către Partidul Muncitoresc Romîn.

La lupta generală a întregului popor un mai mare aport trebuie 
să-și aducă și sportivii. După cum se subliniază în Salutul Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn adresat Congresului de către 
tovarășul Nicolae Ceatisescu, membru al Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.R., .ACTIVITATEA DE CULTURĂ FIZICA ȘI SPORT A 
CĂPĂTAT O MARE AMPLOARE IN ANII PUTERII POPULARE MIȘ
CAREA SPORTIVĂ INSĂ NU S-A RIDICAT ÎNCĂ LA NIVELUL 
CONDIȚIILOR MATERIALE CREATE Șl A CERINȚELOR POPU
LAȚIEI Șl ÎNDEOSEBI ALE TINERETULUI". Va trebui ca pe viitor 
să ne străduim și mai mult să ne ridicăm măiestria sportivă, să nu pre
cupețim nici un efort pentru a cuceri cit mai multe victorii pentru culo
rile patriei noastre dragi. Ne așteaptă întrecerile olimpice de la Roma. 
Sportivii noștri vor lupta pentru a aduce în țară cit mai multe medalii. 
Personal, mă voi strădui să urc pe treapta cea mai înaltă a 
învingătorilor, să cuceresc medalia olimpică de aur.

IOLANDA
recordmană mondială la 

în înălțime

podiumului

BALAȘ
săritura

marii sărbători
TERMAL LA BĂILE VICTORIA

Intr-o dimineață de august, cînd 
-■soarele abia apăruse la orizont, o 

__ , ."mașină transporta spre Băile Victoria
Zo bani "un numeros grup de sportivi de Ia 

,-•asociația Voința Oradea. Aici, la 
"Băile Victoria, pe șantierul noului
• ■ștrand termal, a cărui construcție a 
"început in primăvara acestui an, vin

• •■să lucreze voluntar, în fiecare zi, 
["sute de oameni ai muncii din O- 
Zradeă- Printre tehnicienii noii con- 

■••strucții, destinate iubitorilor de nata- 
"ție, l-am recunoscut și pe fostul fot- 

r--balist al Locomotivei Oradea, Stelian 
"Hurgoi, care s-a dedicat acum, cu 
-•pasiune, muncii de pe șantierele de 
."construcții-
.. Zeci de oameni ai muncii veniți 
"la muncă patriotică, lucrau la termi- 
" narea betonării pardoselii bazinului. 
■•Se lucra de zor și în alte sectoare. 
"Inginerul Ion Malița, conducătorul 
--lucrării, ne spune:
” — Terminăm noul ștrand termal în 
/cinstea .zilei de .23 August. Se, lucrea- 
. .ză de dimineața și pînă seara tîrziu- 
"Notați, vă rog,, un fapt deosebit : a- 
"proa-pe 30.000 de oameni ai muncii 
-’dintre . care 1500 sportivi din orașul 
"Oradea. au prestat pe acest șantier
■ •peste 100.000 ore de muncă volunta- 
"ră. Prin muncă voluntară s-au săpat 
-.3.500 m.c. pămînt, s-au turnat plăci 
"de beton pe 1500 m.p. etc. Lucrările 
"executate prin muncă voluntară ar fi 
-•costat cel puțin 75.000 lei. Așadar, a- 
"vem de acum o însemnată economie- 
-• — Cum va arăta noul ștrand ? am 
"întrebat-
■ • — Ștrandul se întinde pe o supra- 
"față de 5.000 m.p. Ca formă, este

determinat de unele sectoare caracte
ristice ale bazinului- Tn acest mare 
ștrand termal se află un bazin de con
curs (50 x 16 m> cu 6 culoare — des
tinat jocurilor de polo și concursuri
lor de nalație. Din acest bazin de 
concurs, cu o adîncime a apei 
1,90—2,40 m. adîncimea scade 
tat pînă la 0,75 m. Aici se află 
de acces 
margine, 
văzut cu 
mijlocul 
plajă, se

între 
trep- 
zona
spre 
pre-

pentru . public. Există, 
un bazin pentru copii, 
un tobogan. In insula din 

ștrandului, cu , vegetație și 
află două trambuline elas

tice. Ștrandul va fi alimentat cu apă 
din izvorul termal, 
fiind de .6.000 m.c. apă. Se constru- 
ipșc cabine și vestiare pentru 4.000 
persoane, instalații social-edilitare 
etc.

înainte de a părăsi șantierul nou
lui ștrand termal de la Băile Victo
ria 
cii patriotice de la această 
construcție sportivă- Inginerul 
Malița ne-a spus :

— Fruntașii șînt numeroși- Ca 
nu fie vreo „supărare" vi-i spun 
toți : muncitorii orădeni de la T.C.O., 
IPROFIL, Avîntul, T.R.C.L., cei de la 
Fabrica de spirt Victoria, colectiviș
tii din Borș, Biharia, Episcopia...

...Spre seară. în mașina cu care se 
întorceau la Oradea, tinerii sportivi 
de la Voința își povesteau impresiile 
de pe șantier, discutau cum..- vor 
face baie în noul și frumosul ștrand 
termal de la Băile Victoria- Aveau 
ce povesti...

capacitatea lui

am vrut să aflăm fruntașii mun- 
nouă 

Ion

să
I>e

ILIE GH1ȘA— coresp. regional

■o

■ ■ IN UNIUNEA SOVIETICA A FOST LANSATA
CEA A DOUA NAVĂ COSMICĂ

Muncitor "
• ► 

vire , la activitatea Uniunii Tine-.- 
retului Muncitor în perioada dintre" 
Congresul ăl II-lea. și Congrșsul al Ț 
lll-lea al U.T.M. și sarcinile ce revin,; 
Uniunii Tineretului Muncitor pe baza., 
hotărîrilor celui de-al lll-lea. Congres;; 
al Partidului Muncitoresc . Romîn.

2. Raportul Comisiei Centrale 
Revizie.

3. Alegerea Comitetului Central 
U.T.M. și a Comisiei Centrale 
Revizie.■

La primul punct ăl o,retinei de 
tovarășul Virgi1 Trofin'a prezentat ra
portul Comitetului Central al U.T.M. •■tică . s-a 
Raportul a fost subliniat- în repetate" 
rînduri de puternice aplauze.

Ia cuvînțul tovarășul Nicolae Ceau-" 
șescu, membru ai Biroului Politic șl • •

" MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS 
- -transmite :
" In conformitate cu planurile de cer
cetare a spațiului cosmic, la 19 au- 
■•gust 1960 in Uniunea Sovietică a fost 
"lansată cea de a doua navă cosmică 
-•pe o orbită de satelit al Pămîntuhii. 
"Scopul principal al lansării îl consti- 
-.tuie studierea în continuare a unor 
"sisteme care să asigure condiții nor

male de viață pentru om, precum și 
securitatea zborului lui și a înapoierii 
pe Pămînt.

Cabina, oare este dotată cu to-ate 
cele necesare viitorului zbor al omu
lui, adăpostește animale de expe
riență, inclusiv doi cîini cu numele de 
„Stretka" și „ Belka".

In cursul zborului navei-satelit vor 
'••fi efectuate diverse experiențe medico- 

al"biologice și va fi înfăptuit un program 
de "de cercetări științifice asupra spațiului
zi." cosmic.

Cea de a doua navă-satelit sovie- 
orbită cvasi- 
de aproxima

torului este de 65 grade. Greutatea 
navei-satelit fără ultima treaptă a ra
chetei purtătoare este dc 4600 kg.

Pe bordul navei-satelit s-au instalat 
un radioemițător „Signal" care lu
crează pe frecvența de 19,995 Mliz, 
aparatajul radiotelemetric necesar tran
smiterii pe Pămînt a informațiilor cu 
privire la starea animalelor de expe
riență și la funcționarea tuturor sis
temelor instalate la bordul satelitului.

Nava-satelit este prevăzută cu uti 
sistem de radioteleviziune pentru ob
servații

După 
minare, 
bordul 
mal.

Indicăm mai jos unele din punctele 
în regiunea cărora trece nava-satelit 
(ora Moscovei):

Roma — ora 14,49; Moscova — 
14,55, Tokio — 15,12; Paris — 16,22; 
Leningrad — 16,28; Șanhai — 16,44; 
Hanoi — 18.18

asupra comportării animalelor, 
cum reiese din datele preli- 
toate sistemele instalate la 

navei-satelit funcționează nor-

(Continuare în pag. a 2-a)

plasat pe o 
circulară la o altitudine 
tiv 320 km.

Perioada inițială de revoluție a
- • navei-satelit este de 90 min. 36 s., în- 
Xclinarea orbitei el față de planul ecua-

Meciuri internaționale de fotbal
miine la București, Arad și Cluj

ECHIPA BULGARĂ CERNII MORE (Varna) ÎNTREPRINDE UN 
TURNEU IN ȚARA NOASTRĂ

Antrenamentele fotbaliștilor noștri 
fruntași continuă intens în vederea 
noului campionat, care va începe la 
4 septembrie. Ziua de miine este re
zervata, ca de obicei, meciurilor pu
blice de verificare a stadiului de pre
gătire. Printre aceste întîlnîri figurea
ză și trei jocuri internaționale. Unul 
are loc la București, între C.C.A. și 
Honved; celelalte două în țară. Este 
vorba de meciuri cu alte două formații 
maghiare: Tatabanya și Salgotarjan.
Acestea vor juca la:

Arad: U.T.A. — Tatabanya 
Cluj : Știința — Salgotarjan 
Celelalte echipe de categoria A 

întîlni mîine adversari indigeni:
pid — Farul Constanța (pe stadionul 
Giulești de la ora 10), Știința Timi
șoara — Minerul Lupeni, iar azi Di
namo București joacă pe teren propriu 
cu Metalul.

• Echipa Diosgyoj a anunțat ieri

vor
Ra-

că își atnînă turneul în țara noastră. 
Noile date ale meciurilor vor ii fixate 
zilele acestea.

• Marți își va începe turneul la noi 
echipa bulgară (nou promovată în cat. 
A) Cernii More — Varna. Ea va juca 
la Petroșani cu Jiul (23 august). Ia 
Hunedoara cu Corvinul (25 august) ! 
și la Arad cu U.T.A. (28 august).

• In cursul săptămînii s-au dis
putat cîteva partide amicale: Dinamo 
Bacău — C.F.R. Pașcani 6—2 (1—0), 1 
C.S.M. Reșița — Știința Timișoara 
2—1 (0—1), Steagul roșu Or. Sta
lin — C.S.M. Sibiu 5—2 (4—1),
C.F-R. Timișoara — U.T.A. 0—0, Ind. 
Sîrmei C. Turzii •— Scmeșul Cluj 
4—2 (3—1), Poiana Cîmpina — Chi
mia Făgăraș 5—1 (3—0), Minerul 
Baia Sprie — G.S.M. Baia Mare 
2—4 (1 — 1), Dinamo Săsar — Con
structorul B. Mare 4—1 (3—1), A.S.A. 
Sibiu (oamp. reg.) — Chimia Govora 
W (2-2h . .1

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 19 august a început zborul celei 
de a doua nave cosmice sovietice, pla
sată pe o orbita de satelit al Ră
nii ntu lui.

Prin lansarea în luna mai 1960 n 
primei nave-satelit, se urmărea per
fecționarea și verificarea sistemelor 
navei cosmice astfel îneît să se asi
gure securitatea zborului și dirijarea 
ei, înapoierea ei pe Pămînt, precum 
și condițiile necesare zborului omului 
în Cosmos. Prin această lansare s-au 
pus bazele unei activități complexe 
privind crearea unor nave cosmice 
sigure, care să garanteze securitatea 
zborului omului în Cosmos.

Lansarea celei de-a doua nave-sa
telit constituie o nouă etapă în înde
plinirea programului stabilit cu trei 
luni în urmă. De data aceasta pe 
primul plan stau sarcinile privind 
perfecționarea continuă r -:-1—~~ _
astfel îneît să se asigure activitatea 
vitală a omului, securitatea zborului 
și a înapoierii sale pe Pămînt.

Oamenii de știință au posibilitatea 
să întreprindă o serie de noi expe
rimente medico-biologice. In vederea 
urmăririi 
lelor, în

urmă. De data aceasta pe

a sistemelor.

stării și comportării anima- 
___, ... cabină a fost instalată o 
aparatură specială de radio-televiziune.

în prezent se înfăptuiește 
doua oară o experiență bio-

o._ ... condițiile cosmosului.
înălțimea orbitei navei-satelit, lan

sată la 19 august, este de 320 km' 
— ca și înălțimea orbitei primei 
nave cosmice. Greutatea noii nave 
este de 4,6 tone —■ cu 60 kg mai 
mult, decîț a prigaei na,ye cosmice-

Astfel, 
pentru a 
logică în
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Concursul cultural - spoYtiv in raionul Gheorghe Gheorghiu - De; 
..«(S' ' ■ i .

Frumoasă
c»Kr

e tinerețea voastră!"
Chiar de mașinii unde-se alia si

tuat stadionuljFțj.A.M. Victoria din 
Capitală, marți după-amiază l-ai fi 
găsit ușor. Stfazile din jur erau mai 
animate ca oricînd. Treceau grupuri de 
muncitori, cei de la „Semănătoarea", 
Fabrica de confecții „Gh, Gheorghiu- 
Dej", Fabrica de țigări, Fabrica de 
bere, uzina „Element Gottwald", 
Apoi grupuri de sportivi. Tricouri 
albe, roșfi, albastre. O echipă artis
tică. Alte echipe artistice. Minunate 
costume naționale. Din nou muncitori, 
apoi tricouri albe, roșii, galbene, por
tocalii. Deasupra capetelor, flamuri 
fluturînd. O mare de capete. Tinerețe 
și veselie.

A început Concursul cui tu ral-sportiv 
al tineretului. Este faza finală a 
raionului Gh. Gheorghiu-Dej.

★
Prima victorie o obține » munci

toare de la i.S.B. Se numește Pom- 
nica Ureche. Face atletism de cîțiva 
ani, e drept, cu întreruperi. Astă pri
măvară a cîștigat faza raională a 
crosului „Să întîmpinăm I Mai". 
Acum a învins în proba de 100 m 
plat. Planuri ? Multe I In primul rind 
să ocupe un loc bun ia finala pe 
oraș, apoi urmează crosul din toam
nă. La băieți, întrecerea la aceeași 
probă este parcă și mai disputată. 
Pe primii trei clasați îi despart doar 
cîte o zecime de secundă, lată-i: 1. 
Perianu (Semănătoarea) 12,1; V. 
■Tartan (Poligrafie) 12,2 ; M. Șerban 
(I.S.B.) 12,3.

Intre timp încep întrecerile la vo
lei. Fetele de la „Precizia" nu își dez
mint numele asociației și trimit... pre
cis și tare mingea peste fileu. Dar, 
sportivele de la „Semănătoarea" sînt 
totuși mai bune. Ele înving cu 2—0 
la seturi, lată echipa învingătoarelor: 
Gică ioniță, Dorina Groșanu, Elena 
Panait, Ioana Munteanu, Paula Pissu 
și Maria Zamfir. Pe terenul central, 
fluierul arbitrului răsună puternic și 
în aplauzele celor peste 5000 de spec
tatori apar protagonistele întrecerii la 
fotbal: echipa „Radioteleviziunii" și cea 
de la „Semănătoarea". Dar pînă ce 
fotbaliștii își dispută pasionantul lor 
meci, să dăm o raită pe la groapa 
de sărituri și pe la aruncări. Câștigăto
rul sprintului rnasculin mai înregistrea

ză încă un succes, loan Perianu ocupă 
locul 1, urmat îndeaproape de Ion 
Păcurarii (ICAB) și V. Tartan (Poli
grafie). Deși pe terenul de fotbal 
fazele se succed cu repeziciune (e 3— 
1 pentru metalurgiști), mulți specta
tori urmăresc cu atenție disputa „u- 
riașilor" care se desfășoară alături. 
Aruncătorii de greutate. Cei mai

deschid-încliid petalele. Cînd izbucnesc 
aplauzele numeroasei asistențe te tre
zești la realitate. Au fost tinerele 
muncitoare ale fabricii de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej". Au executat 
gimnastică de angrenare. FrumoSț 
și armonios. O poți citi în privirea mul
țimii. întrecerile continuă. Atleții își 
dispută întîietatea în proba de 1000

Intre probe, mai schimbi o vorbă, legi cunoștințe. Componentele echipei 
de volei „Precizia" discută cu membru ansamblelor artistice de la „Con
stantin David", „Baza Metalurgică" și „Klement Gottwald".

Foto: D. Hîtru
înalți, muncitorul Florian Levca de 
la fabrica de țigarete și turnătorul 
C. Șerban de la „Semănătoarea", 
ambii de 1,84 m își dispută întîieta
tea. Cînd unul, cînd celălalt preia 
conducerea. Urmează ultima arun
care. Turnătorul aruncă departe bila 
de metal, iar arbitrii consemnează în 
foaia de concurs performanța perso
nală a tînărului: aruncare peste 10 ni 
și ocuparea locului 1. Aplauzele 
pentru învingător se împletesc cu 
cele pentru fotbaliști. Cei de la „Ra- 
dioteleviziune" reușesc să se apropie 
de metalurgiști cu încă un goi : 2-3. 
Pauză. Fotbaliștii se retrag.

Flori mari galbene răsar pe ga
zonul verde. Parcă au izvorît din 
pămînt Se unduiesc, freamătă, își

in. Învinge Vasile Vale de la Fa
brica de țigarete. Apoi, printre alții, 
campionul balcanic de lupte libere, 
D. Crăciun, face în compania lui Ale
xandru Preda — unul lăcătuș, celă
lalt rectificator la „Semănătoarea" — 
o reușită demonstrație. Fotbaliștii au 
ultimul cuvînt. Scorul final 3—2 pen
tru echipa metalurgiștilor.

Nu se putea o mai potrivită în
cheiere decît cuvintele rostite de un 
bătrîn lăcătuș de la „Klement Gott
wald" :

— Frumoasă e tinerețea voastră I 
Ce n-aș da să mai fiu ca voi 1

OTTO BENKO

Grupele semifinalelor campionatului 
republican masculin

Din primele zile ale lunii viitoare, 
în trei orașe din țară vor începe în
trecerile șahiștilor calificați în semi
finalele campionatului republican mas
culin pe anul 1960. Lista cuprinde 61 
jucători împărțiți în' patru grupe. Din
tre aceștia se vor alege viitorii pTTru- 
cipanți la finala campionatului, pro
gramată la sfîrșitul anului. ' Alți trei 
jucători, clasați pe locurile fruntașe 
la ediția de anul trecut, au drept de 
joc direct în finală : Victor Ciocîltea 
— campionul țării —, Glieorghe. Mi- 
titelu și Teodor Ghițescu.

Iată componența grupelor semifi
nale :

BUCUREȘTI - grupa I : O Troia- 
nescu, V. Urseanu (ambii Statistica 
Buc.), D. Drimer (Știința Buc.), Gh. 
Gavrilă (Rapid Buc.), I. Halic, Șt. De- 
neș (U. V. Arad), M. Sutiman (Spar- 
tac Buc.), T. Stanciu (Constr. Buc.), 
Gh. Rotaru, P. Duța (Petrolul Ploiești), 
I. lancso (Rapid Oradea), M. Oprlș 
(Progr. Buc ), V. Beiu (Voința. Alexan
dria), Gh. Cernea (Electroputere Cra
iova), A. Buza (C.S.M. Cluj)

Grupa a Il-a : P. Seimeanu, A. Gunis- 
berger (Petrolul Ploiești), I. Szabo (Stă
ruință Satu Mare), C. Botez (Progresul

întrecerile
In cadrul semifinalei Campionatului 

republican feminin (grupa din Capi
tală) s-au mai înregistrat următoarele 
rezultate:

Runda a V-a: Maria Desmireanu — 
Suzi Wunderman 1—0, Zări Karibian— 
Victoria Săndulescu 0—1, Natalia 
Iliescu — Emin Taniure 4/2—!/2, Emi
lia Chiș — Virginia Steroiu */ 2—*/ ?, 
Ecaterina Irimescu — Domnița Suti
man 0—1.

Runda a Vl-a: Emîn Taniure — 
Emilia Chiș ’/2—’/î» Victoria Săndu- 
lescu — Natalia Iliescu 0—1, Suzi 
Wunderman — Zări Karibian >/2—>/2, 
Virginia Steroiu — Ecaterina Irimescu 
într., Victoria Vidrașcu — Maria Des- 
inireanu într. In prima dintre partidele 
întrerupte șansele se preZÎntă egale; în

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL lll-LEA al uniunii tineretului muncitor
(Urmare din pag. ij

secretar al C.C. al P.M.R., înîîmpinat 
cu vii aplauze, care aduce Congresn-
lui salutul Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Romîn.

Salutul partidului este primit de
delegații ș:i invitații la congres cu
ovații îndelungi pentru 1 ’artidul Mun-
citoresc Romîn și Comitetul său Cen
tral în frunte cu tovarășul Gtieorgbe 
Gheorghiu-Dej.

In ședința de după-amiază sînt sa
lutați reprezentanții Uniunii Tinere
tului Revoluționar Mongol și Mișcării 
Tineretului Socialist Italian, sosiți în 
cursul dimineții.

Tov. Vasile Neagoe prezintă apoi 
raportul Comisiei centrale de re
vizie.

încep dezbaterile pe marginea ra
portului C.C. al U.T.M. și al Comi
siei centrale de revizie. La discuții 
iau cuvîntul tovarășii: Toma Mari
nescu. prim-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M București, Victor 
Zamfirescu, tehnician petrolist de b

Schela Băltenl, regiunea Craiova, Va
sile Georgescu, secretar al Comitetului 
U.T.M. de la Uzinele „1 Mai" Ploiești. 
Gh. Bucelea, șeful unei brigăzi de be- 
tonîști de la șantierele Onești-Borzeșfi. 
regiunea Bacău, Gh. Matei, prim-șe- 
cretar al Comitetului regional U.T.M. 
Stalin, Sterie Icălaș, colectivist din 
comuna Poiana Mare, regiunea Cra
iova.

Cu vii aplauze este salutată cuvân
tarea iui Suar Suroso, prim-vicepre- 
ședinte al F.M.T.D., care aduce Con
gresului și întregului tineret din țara 
noastră un călduros și frățesc salut 
din partea F.M.T.D. Suar Suroso ofe
ră Congresului tm drapel al Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat.

In continuare vorbesc tovarășii: As- 
pazia Pricop, secretarul Comitetului 
U.T.M. de la Uzinele textile „Mol
dova" din Botoșani, și lordache Po- 
niătaru, oțelar de la Combinatul me
talurgic Reșița, regiunea Timișoara.

In aplauzele călduroase ale celor 
prezenți ia cuvîntul tov. Vadim Pe- 
trovici Loghinov, secretar al C.C.

al Uniunii Tineretului Comunjst Leni
nist din U.R.S.S., care transmite Con
gresului și întregului tineret din R.P. 
Romînă salutul gloriosului tineret so
vietic. Ca simbol a! prieteniei frățești 
ce leagă tineretul sovietic și romîn, 
tov. V. P. Loghinov oferă celui dc-al 
IlI-lea Congres al U.T.M. Steagul 
Roșu al Comsomolului.

Vorbesc în continuare tovarășii: 
Ristache Florea, prim-secretar al Co
mitetului regional U.T.M. Ploiești, Ni- 
coiae Croicu, directorul gospodăriei a- 
gricole de stat Rătești, regiunea Pi
tești, Constantin Botoran, student la 
universitatea „C. I. Parhon" din 
București. Iulian Bulboacă, maistru Ia 
Atelierele C.F.R. „16 Februarie" din 
Cluj, Nicolae Georgescu, iractorist la 
S.M.T. Urziceni, regiunea București, 
Petru Herț, secretarul organizației 
U.T.M. de la Centrul școlar silvic din 
Sigliet, regiunea Baia Mare.

Tovarășul Stelian Dumitriu prezintă 
apoi raportul Comisiei de validare. 
Ditpă aprobarea raportului ședința ia 
sfirșit.

Ședințele
Vineri au continuat lucrările celui 

de-al lll-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Muncitor.

Ședința a fost prezidată de tov. 
Cornelia Dinescu, secretar al C.C- 
•I U.T.M.

In continuarea discuțiilor pe mar
ginea raportului C.C. al IJ.T.M. șî al 
Comisiei centrale de revizie, au luai 
eovintul tovarășii: Teodor Coman,
prim secretar al Comitetului regional 
U.T.M. Constanța, Viorica Ghiț, elevă, 
la școala nr. 4 din Oradea, Gheorghe 
Mihai, pri'm secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Tecuci, regiunea Galați.

Xov. Dhimiter Brlsku, secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului Muncii 
din R. P. Albania, a adus Congre
sului salutul tineretului albanez.

din ziua de 19 august

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2-a Nr. 3669

Au vorbit în continuare tovarășii . 
Virgil Radulian, directorul școlii medu 
din Bicaz, regiunea Bacău, Mihaly 
Imre, student la universitatea „Babeț- 
Bolyai" din Cluj, Ciocan Grigore, 
prim secretar al Comitetului regional 
U.T.M. Baia Mare, Vasile Pricop, 
maistru la fabrica de rulmenți din 
Bir Iad.

Tov. Danka Gheorghieva Ivanova, 
secretar al C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist Dimitrovist din R. P. 
Bulgaria.

Salutul C.C. al Uniunii Tineretului 
Cehoslovac a fost adus de tov. Hona 
Pietropaolova, secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Cehoslovac.

In sunetele trompetelor și tobelor, 
în sala Congresului a sosit o nu
meroasă delegație a pionierilor din 
Capitală. Salutul adus Congresului de 
cele mai ținere ylăstare ale jării

noastre, este primit cu entuziasm șl 
dragoste de întreaga asistență.

Lucrările Congresului continuă.

In deschiderea ședinței de dnpă- 
amiază, a fost salutată prezența la 
lucrările celui de-al lll-lea Congres al 
U.T.M. a lui Hazim Salo, secretar al 
Uniunii Internaționale a Studenților 
care a sosit în Capitală în cursul zilei 
de vineri. A fost citită apoi telegrama 
de salut adresată Congresului de con
ducerea Uniunii Democrate a Tinere
tului Finlandez.

Au luat cuvîntul în continuarea dis
cuțiilor pe marginea raportului C.C. al 
U.T.M. și al Comisiei Centrale de Re
vizie, tovarășii : Ion Manciuc, prim-
secretar al Comitetului regional U.T.M. 
Iași, Ileana Poparad, secretară a Comi
tetului regional U.T.M. Stalin, Kiraly 

prjjn-aețJețar al Comitetului re

Buc.), I. Linția (A.S.JM. Lugoj), V. 
Georgescu (Sparta c Buc.), R. Âlexan- 
drescu (Știința Tim.), Gh. Varabiescu»
A. Schwartz (Știința Buc.), A. Braun- 
stein (Statistica Buc.), V. Nestorescu 
(Constr. Buc.). E. Buzoianu (Petrolul 
Pitești), E. Ungureanu (Știința Craiovan 
V. Malcoci (C.S.M. Cluj), V. Toszt (Me
teorul roșu Satu Mare).

SIBIU : ijm. Reicher (Spartac Buc.).
B. Soos, G. Alexandrescu (ambii Con
structorii! Buc.), E. Nacht, C. Bozuo- 
ghină, Gh. Erdeuș (Progresul Buc.), Fi. 
Gheorghiu (Petrolul Ploiești), A. 
Pichler (A.S.M. Lugoj), Fr, Tocănița 
(Știința Timișoara), z. Nagy (Sanitarul 
Tg. Mureș), T. Ceușeanu (Avîntul si
biu), B. Rosenthal (Precizia Săcele). L. 
Horvath (Rapid Oradea), M. Cocoș (Di
namo Orașul Dr. Petru Groza), C. Bir- 
zoi (C.S.M.S Iași).

BACAU : I. Bălănel (Spartac Buc.), C. 
Partos (Petrolul Ploiești), M. Rădulescu, 
O. Pușcașu, Gh. Nicoleanu (Progresul 
Buc.), M. Pavlov (Constr. Buc.), A. 
Marcovici, A. Winkler (C.S.M.S. Iași)» 
M. Suta (Rapid Oradea), C. Mitroian 
(Victoria Suceava), M. Kocsis (Steaua 
roși© M. Ciuc), M. Buhoci (Torentul 
Galați), Gh. Martin (Progresul Hlrșova),
C. Drozd (C.S.M. Cluj), V. Orgies (Stă
ruință Sighet), I. Bucătarii (Tehniea 
Bacău).

șahiștilor
a doua, Victoria Vidrașcu deține «- 
vantaj.

După 6 runde clasamentul —< pe 
puncte cîștigate și pierdute — s,, •i&l- 
zintă astfel: Virginia Steroiu 4—1, 
Natalia Iliescu 4—2, Emilia Chiș, Vic
toria Săndulescu 3'/2—1*/ 2, Domnița 
Sutiman 3—2, Emin Taniure 3—3, 
Maria Desmireanu 2,/2—2‘h, Victoria 
Vidrașcu l*/ 2—2*/ 2, Suzi Wunderman 
l'/2—3>/2, Ecaterina Irimescu 1—3, 
Zări Karibian */ 2—5‘/2.

„Cupa Eliberări?*

gional U.T.M. al Regiunii Autonome 
Maghiare.

Au vorbit apoi tovarășii Ion Cosma. 
ministrul Agriculturii și Ștefan Rălan. 
adjunct al ministrului Invățămînlului 
și Culturii.

Tot. Balogh Istvan, secretar al C.C. 
al Uniunii Tineretului Comunist din 
R. P. Ungară a transmis Congresului și 
tineretului din țara noastră salutul tine
retului din R. P. Ungară. Salutul Ligii 
Tineretului Comunist din Anglia a fost 
transmis de Stan Wilkes, membru al 
Comitetului Național al Ligii Tineretu
lui Comunist din Anglia, iar al Uniunii 
Tineretului Muncitor din R. D. Viet
nam de Le Binh, membru al Biroului 
C.C. al Uniunii Tineretului Muncitor 
din R. D. Vietnam.

In continuare au luat cuvîntul tova
rășii : Nicolae Roman, secretar al C.C; 
al U.T.M., Mihail Suder, ministrul E- 
conomiei Forestiere. Ana Curuțiu, in
giner agronom la (i.A„S. Tomnatic, Re
giunea Timișoara. Remus Bucșe, prim- 
secretar al Comitetului Regional U.T.M. 
Cluj, și Iulian Ploștinaru, prim-secre
tar al Comitetului Regional U.T.M. 
Craiova.

Au mai salutat Congresul : din par
tea Uniunii Tinerelului Democrat Unit 
din Cipru — Mihalig Olimbios, secre
tar general al Uniunii Tineretului De
mocrat Unit din Cipru, din partea 
Tineretului Socialist din Cuba — A- 
dolfo Rivera, membru al Biroului Co
mitetului Executiv al Tineretului So
cialist din Cuba, din partea Uniunii 
Tineretului Comunist din Franța — 
Jean Raymond, membru al Biroului 
Național al Uniunii Tineretului Comu
nist din Franța, din partea Federației 
Tineretului Democrat din Irak — 
Asa’D Al-Shabibi, membru al Consi
liului Executiv al Federației Tineretu
lui Democrat din Irak, din partea 
Ligii Tineretului Democrat din Japonia 
— Shunici Nishizawa, membru al C.C. 
al Ligi; Tineretului Democrat din Ja
ponia.

Ședința a luat sfirșit la ora 21,00. 
Lucrările Congresului continuă sîmbă- 
tă 20 august la ora 8,00.

Astăzi, at începere de la ora 20, 
are loc pe terenul Turda (M.T.D.) din 
Calea 13 Septembrie, o reuniune de 
lupte clasice și libere dotată cu „Cupa 
Eliberării". Pînă în prezent și-au anun
țat participarea sportivii din cluburile: 
Dinamo, Constructorul, Rapid, C.C.A., 
Progresul și Metalul, cît și luptători 
din asociațiile sportive Semănătoarea, 
Titani- 23 August și S.P.C. Jqțîlnirea 
se anunță viu disputată, ea fiind des
chisă tuturor sportivilor indifer.A de 
categoria de clasificare. Totodată va 
avea loc și întîlnirea dintre reprezen
tativa orașului București și Metalul, 
care se pregătește în vederea unor în- 
tîlniri internaționale. Iată formația 
orașului București (în ordinea catego
riilor): V. Vlădescu, D. Iosifescu, M. 
Cristea, A. Geantă, P. Cîrciumaru, C. 
Badea, O. Relfalvi, și V. Consfanti- 
nescu. Echipa Metalul va alinia urmă
toarea echipă: I. Chirilă. D. Tihan, D. 
Pană, H. Mavridis, G. Ștefănică, V. 
Perju, I. Lefter și Alex. Șuii.

Unde mergem

(Agerprcs)

IN CAPITALA
AZI

VOLEI. — Teren Progresul, de b 
ora 19,30: Metalul — Chimia U.D.l 
(f); Start Gdynia (R. P. Polonă) — 
Progresul (f).

LUPTE. — Sala Turda (M.T.D.) 
Calea 13 Septembrie, de la ora 20 
„Cupa Eliberării" la lupte clasice ș 
libere.

'FOTBAL. — Stadionul Dinanic 
ora 17,30: Dinamo—Metalul.

MTINE
SPORTURI NAUTICE. — Lacu 

Snagov, de la ora 10: finalele cam 
pionatuiui republican de canotaj ara 
deinic (juniori).

FOTBAL. — Stadionul Republici 
ora 20.15: C.C.A. — Honved Bttdj 
pesta, stadionul Giulești, ora 10 
Rapid — Farul Constanța (în deschi 
dere la ora 8,15 Rapid juniori — F 
laret 1).

VOLEI. — Teren Progresul, de 1 
ora 18: Progresul — Metalul (m] 
Progresul — Chimia U.D.L (f); Stai 
Gdynia (R. P. Polonă) — Metalul (f

BOX. — Stadionul Giulești, ora 19,31 
Rapid — Metalul.



Aspecte de la Campionatele europene
Mîine seară, la Orașul Stalin

Primele jocuri ale echipelor de tineret 
ale R. P. Chineze

de canotaj academic

La Campionatele europene de ! 
canotaj academic, desfășurate în- | 
tre 12-14 august pe lacul Will-es- 
den din Londră, vîslașele țării 
noastre au avut o Irumoasă com
portare. Dovedind un deosebit 
■spirit de luptă și un fierbinte pa
triotism ele au reușit performanța 
de a se califica în finală la toate 
probele la care au concurat.

In finale ele s-au clasat Ia 
două probe pe locul II, iar la 
alte două pe locul III. Astfel, în 
Cupa „Morii de Vînt" — clasa
mentul pe națiuni, R.P.R, a ocu
pat locul al II-lea după U.R.S.S., 
cîștigătoarea a trei titluri. Mrii 
sus, înfățișăm cîteva aspecte de 
la aceste campionate:

1. Sportivele Olimpia Bogdan, 
Dana Iliescu și Gabriela Stefan 
din echipajul 8-ț-l în timpul unor 
exerciții fizice necesare pentru în
călzire, înainte de concurs.

2. Lupta a fost dramatică, echi- / 
pajul nostru a venit la proba de 
duhlii pe locul II, după U .R.Ș.S. 
Oare acesta să fie rezultatul de
finitiv? Nu! Arbitrii de cursă au 
eliminat echipajul R. D Ger
mane, care s-a ciocnit cu cel al 
R. S. Cehoslovace anulîrid astfel 
cursa. In fotografia de față du- 
bloui nostru F. Ohiuzeieâ—D. La- | 
katoș, ducind consternate am bar- ; 
cațiunea spre ponton. Ele vor par
ticipa la o nouă finală, după trei 
sferturi de oră. Și vor ocupa locul • 
III-..

3. Festivitate de premiere! Lo
cul III: Republica Populară Ro- 
mină! Acesta a fost rezultatul la 
proba de 8\-l vis le. Sportivele 
noastre, pe bună dreptate, slut fe
ricite. De gîtal lor atîrnă meda
liile de bronz pe care le-au pri
mit de la dl. Thomas Keller, pre- .. 
ședințele FISA.

După concursul internațional de la Lugoj
JUNIORII Șl „SECUNZII»

SI-AU FĂCUT DIN PLIN DATORIA
Lugojenii au trăit duminica trecută 

un eveniment sportiv fără precedent 
în viața acestui oraș: rnai bine de 
zece mii de spectatori dintre care 
cîteva sute de colectiviști veniți din 
raion, au populat pînă la refuz sta
dionul din localitate, pentru a asista 
la primul concurs hipic internațional 
organizat la Lugoj. Am fost martorii 
unor tablouri impresionante: , entu
ziasm în rindul spectatorilor, organi
zare. ireproșabilă și o luptă palpi
tantă la capătul căreia călăreții ro- 
mîni au ieșit aproape la toate pro
bele victorioși.

Dubla întî.lnire hipică internațională 
de la Lugoj a relevat încă o dată 
superioritatea călăreților roinîni (ju
niori și seniori) asupra călăreților 
iugoslavi. Deși nu se obișnuiește în 
acest sport, victoria poate fi expri
mată prin scorul de 8‘/2—l’/j, călă
reții oaspeți cîștigînd din cele 10 
probe înscrise în program doar șta
feta seniori și „forța progresivă" (la 
egalitate de puncte cu noi). Cît pri
vește clasamentele probelor, acestea 
ne-au fost în întregime favorabile, 
călăreții romîni ocupînd atît Ia ju
niori cît și la seniori majoritatea 
locurilor fruntașe.

Dar ar fi greșit să se creadă că 
sportivii iugoslavi s-au prezentat la 
un nivel scăzut și că deci, întîlni- 
rile cu ei în această ramură de sport 
nu prezintă interes. Dimpotrivă. Re

De joi, reprezentativele (masculină 
și feminină) de tineret ale R.P. Chi
neze sînt oaspete ale Capitalei, ur- 
mînd ca de mîine pînă miercuri 31 
august să susțină cîte șase meciuri 
în cîteva dintre cele mai importante 
centre basc.hetbalistice ale țării. Echi
pele R.P. Chineze au venit după un 
turneu efectuat în: R.P. Albania; în 
care au susținut mai multe întreceri, 
încheiate toate cu victorii', categorice. 
Deși joacă sub denumirea de selec
ționate de tineret, formațiile oaspe 
au în componență spqrtivj.de valoa
re, maeștri ai sportului și de cate
goria 1.

Sportivii chinezi vor susține primele 
întreceri mîine în nocturnă la Orașul 
Stalin, în compania selecționatei de

ACTIVITATEA LA ZI
• Astăzi dnpă-amiază, îiicepînd de 

la ora 18, și mîine dimineață de la 
ora 10, vor avea loc la ștrandul Ti
neretului întrecerile fazei orășenești a 
cajnpio natului republican de natație 

’ reiervift schiorilor1 și *st  nioârelor.
9 In etapa de’mîine a campiona

tului de calificare pentru categoria A 
șîițt j prfgRmwtt urțn jdoareieț nntîlniri 
de polo:

Seria I: Constructorul Buc. — 
Rapid; S.S.E. — Olimpia Orașul Sta
lin; Clubul sportiv școlar —-' Petrolul 
Cîmpina.

Seria a H-a:'C.F.R. Arad — A.S.M. 
Lugoj-; Industria Linei Timișoara —- 
Olimpia Reșița.

Seria a lfl-a: Voința Timișoara ■ 
C.S.M. Cluj; Voința Oradea — Voința 
Cluj.

Cele trei jocuri ale seriei I se vor 
disputa mîine dimineață, la ștrandul 
Tineretului, după întrecerile de nata
li?.

Voleibalistele
de Ia Rapid București 

au plecat în R. S. Cehoslovaca
Joi' a 'părăsit. Capitala, îndreptin- 

du-se spre R S. Cehoslovacă, echipa 
faminină de volei Rapid București. 
Feroviarele vor susține patru jocuri 
cu echipele feminine Lokomotiv dm 
Praga, Decin, Liberec și Budejovice. 
Printre altele au făcut deplasarea ju
cătoarele Ana Păunoiu, Alexandrina 
Berezeanu, Cornelia Morarii II, Soma 
Colceriu. Antrenorul echipei este irig. 
Nicolae Meadu.

prezentanții noștri au obținut Ia Lu
goj majoritatea victoriilor la timp, 
caii lor excelînd în viteză. In schimb, 
călăreții iugoslavi ne-au fost egali Ia 
capitolul „precizie", ba uneori supe
riori, datorită cailor lor masjvi și 
foarte bine pregătiți pentru probeie 
mijlocii.

Lupta cea mai dîrză s-a desfășu
rat atît l-a juniori; cît și Ia seniori 
în proba pe echipe dotată cu „Cupa 
Prieteniei". Echipele Voivodi.na-Novi- 
sad și Știința București (juniori) și 
Dundici-Belgrad și Selecționata Bucu
rești (seniori) angajaseră în această 
dispută cei mai buni călăreți și cei 
mai buni cai. Gazdele erau favori
zate de faptul că, conform regula
mentului, ele aveau dreptul să fie 
reprezentate de două echipe. Această 
prevedere a sporit interesul specta
torilor și spectaculozitatea celor două 
probe desfășurate fiecare în cîte două 
manșe. La seniori, superioritatea ro- 
mîniior este evidentă. Prezența în 
echipele noastre a maestrului sportu
lui Ion Oprea, cel mai bun din a- 
ceastă probă (a terminat ambele 
manșe fără penalizare, ocupînd pri
mul loc la individual). Carol Gogheș. 
Cristian Țopescu, Dumitru Hering și 
Gheorghe Ghițuran ne asigură pri
mele două locuri la o apreciabilă 
diferență de puncte de călăreții n- 
goslavi Aceștia s-au prezentat însă 
surprinzător de bine în manșa a H-a 

tineret a R.P.R. la fete și a selec
ționatei Orașului Staiin la băieți.

Antrenorii Gh. Roșu și V. Oeleriu s-ati 
ocupat temeinic de buna pregătire a 
acestor echipe; care vor fi alcătuit'1 
din următoarele loturi : selecționata 
feminină de tineret: Ecaterina Ker- 
ciov, Maria Oatu, Doina Chelaru, 
Ana Farkaș, Margareta Simon, Ste
fania Orgovici, Sanda Dumitrescu. 
Herta Antosch, Barbara Madarasz, 
Iuditli Adi, Magda Negrea, Sabina 
Klokner; • selecționata masculină a 
orașului: Dumitrescu, Szabo, Frantz, 
Zereles, Bîrsan, Doca, Munteanu, Si
mon, Iliescu, Szoke.

In continuare, echipa masculină a 
R.P. Chineze va juca la Cluj (23 șt 
24 august), Ia Oradea (26 august) 
și Craiova (28 august), iar cea fe
minină la Sibiu (23 august), Tg. 
Mureș (25 și 26 august) și Oradea 
(28 august). Turneul oaspeților se 
va încheia în ziua de 31 august, cînd 
vor juca la București cu selecționa
tele de tineret ale Capitalei.

Mîine seară, la Giulești

0 intilnre interesantă:

Rapid—Metalul
Duminică seara începînd de la ora 

19,30 se va desfășura în „potcoava" 
■tadionului Giulești o interesantă reu- 
n une de box în cadrul căreia se vor 
ini Ini echipele. Rapid și Metalul. Iată 
programul galei: D. Davidescu (R) — 
M Cristea (M), A. Morăruș (R)—E. 
Dinu (M), M. Ghencea (R)—A. Ol
teana (M), M. Diamandescu (R) — 
D Minea (M)— I. Pătruț (R)— C. 
Chiș (M), A. Cosma (R)—I. Tudor 
(M), Gh. Tanase (R)—St. Bogdan (M), 
L. Gavrilă (R)— I. Olteanu (M), A. 
Moise (R)—V. Badea (M), I. Istrate 
(R)—Gh. Simion (M), V. Trandafir 
(R)—Z. Ciocîrlan (M).

Mihaela Radulescu a fost una din componentele de bază ate echipei de 
juniori, lai-o evohund în proba .(hipa Prietenie? care a revenit juniorilor 
romini.

cînd au terminat parcursul fără pe
nalizare

La juniori, lupta a Tost mai strînsă. 
La un moment dat se discuta chiar 
despre eventualitatea unui baraj. Numai 
că Aurel Stoica. Mihaela Rădulescu 
și Th. Stanciu nu au fost... de acord 
cu acest lucru și au terminat proba 
învingători.

După e victorie ațît de frumoasă 
este greu să alegi pe cei care s-an 
evidențiat, la această „rubrică" avînd 
dreptul să figureze aproape toți con- 
curentii romini. Totuși, concursul in
ternațional de la Lugoj a prilejuit 
afirmarea în mod deosebit a călăre
ților Cristian Țopescu, Carol Gogheș, 
cîștigători ai multor locuri fruntașe. 
Stana Petre, o adevărată revelație a 
concursului (seniori) și a tinerilor 
Andrei Costea, lolanda Lazăr, Mi
haela Rădulescu și Angliei Donescu 
(juniori). De la oaspeți au plăcut 
în mod deosebit călăreții Ristici Slj- 
var (seniori) și Catarina Avacumovici 
și Petrov (juniori).

AU ÎNCEPUT turneele 
DE CALIFICARE 

PENTRU CATEGORIA A
PLOIEȘTI, 19 (prin telejon). — 

Astăzi au început pe terenul Petrolul 
din localitate întrecerile celor două 
turnee de calificare (masculin și femi
nin' pentru categoria A Ia volei.

FEMININ — Sănătatea București— 
Sănătatea Cîmpulung Muscel 3—0 
(15—8, 15—6, 16—14). Bucureșten- 
cele au fost net superioare, cîștigînd 
fără emoție.

Țesătura lași—Voința Miercurea 
Cine 3—2 (15—7, 10—15, 12—15,
16—14, f5—12). După o luptă ex
trem de încordată, voleibalistele ie
șene au cîstigat la limită.

MASCULIN — C.S.M.S. Iași—Di
namo Orașul Dr.j Petru Groza 3—2 
(15-10, 16—14, 13-15, 13—15,
15—10). A fost cel mai disputat joc. 
Timp de 2 ore și 15 minute specta
torii au asistat la o luptă palpitantă 
în care victoria a revenit echipei mai 
bune: C.S.M.S. lași.

Petrolul Ploiești — C.F.R. Constan
ța 3—0 (15—11, 15—12, 15—11).
Localnicii au obținut o victorie mult 
mai dificilă dccît arată scorul.

AMALIA KREISS — corespondent

Astă-seară, la Constanța

Reuniunea finală 
a „Cupei Eliberării”

As'ă-seara. se va-desfășura pe fru
mosul teren de baschet din incinta 
portului Constanța ultima reuniune 
din cadrul ...Cupeu’Eliberării". Se în- 
tîiriesc rrp'ezrn*  tivele orașului Bucu
rești și regiunii Ploiești. ' Reuniunea’ 
va progr.-ma următoarele meciuri: 
muscă : Al Bariciu (B) — Al. Geor
gescu (Fi . cocoș : N. Mîndreanu (B) 
— N. Pașoiu (P) Pană: I. Turcu 
(B) — Gh. Răîleanu (P); semiușoa- 
ră: V. Czekeli (B) — P. Zăinescu 
(P) ; ușoară : Gh. Dumitru (B) — 
M. Âlbu (P) , semimijlocie : A Qă- 
neșcu (B) — S. Trifan (P); mijlocie 
ușoară: D. Rizea (B) — I. Păduraru 
<P) ; mijlocie : V Vîlvari (B) —
I Păunoiu (P) ; semigrea: M. Feiti 
(B) — M. Nicolau (P) ; grea: V. 
Netea (B) — I. Alexandru (P).

Foto: O. Gîhgu •

Și acum, ceva și despre călăreții 
lugojeni. Însuflețirea cu care au 
muncit activiștii sportivi și iubitorii 
de sport de la întreprinderea „Mon
dial" pentru organizarea întrecerii, 
își are explicația în dragostea aces
tora pentru sportul călare. In urmă 
cu un an federația a înființat aici 
un centru hipic pentru tineret. Uimi-' 
for! Săptămîna trecută am găsit la 
Lugoj o echipă gata să ia startul în 
mai multe, probe ușoare la concursul 
internațional. Dintre tineri am reți
nut numele lui Bălan, Ilin, Reiter șî 
Andrei (antrenor Bărbulescu). Grija 
pe care o manifestă asociația sportivă 
„Mondial" și conducerea întreprinde
rii în frunte cu directorul Comlășan 
pentru bunul mers al acestui tînăr 
centru de călărie e o garanție că 
aici se vor face în viitor progrese 
și mai însemnate.

OCTAVIAN GINGU
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Lupta va fi aprigă pe podiumul celor puternici.■ ■■

care 
mă-

grele 
între

Pasionantă se Vmfnță și întrecerea 
de haltere de la Roma.

Disputa celor puternici, în 
performantele și recordurile se 
soară cu sutele de kilograme.

De opt ani iubitorii atleticei 
asistă la un emoționant duel
sportivii sovietici și americani. La 
Olimpiada de la Helsinki și la cea 
de la Melbourne „băieții lui Hofman" 
(antrenorul echipei S.U.A.) au obținut 
un avans minim de puncte în clasa
mentul (neoficial) pe echipe. In 
schimb, halterofilii sovietici și-au luat 
revanșe strălucite la campionatele 
lumii. La ultima ediție, cea de la 
Varșovia, echipa S.U.Ă. a fost de-a 
dreptul zdrobită obținînd o singură 
medalie de aur, față de 5 cîte au 
revenit reprezentativei U.R.S.S. !

Care este raportul de forțe acum, 
în preajma startului olimpic ?

In general, performanțele halterofi
lilor au făcut însemnate progrese,, 
au devenit mai... grele, cu multe ki
lograme. Pretendenții principali la 
victorie rămîn în continuare atleții 
sovietici și americani. Lor li s-au a- 
dăugat însă concurenți de seamă din 
Polonia, Japonia, Italia și alte țări.

că

mcmlx:

sau pe Vii 
diferite bc 
3000 de 
este mult

Mircea Rager, după toate probabilitățile cel mai mic cârmaci al Jocurilor O- 
limpice . de la Roma, în brațele colegului său de echipaj—Petro)

Foto : B. Ciobanu

M i B i

Halterofilul sovietic Roman Pluk- 
felder, principalul candidat la medalia 
olimpică de aur la categoria mijlocie.

La categoria muscă, de pildă, locul 
1 pe lista performerilor mondiali ai 
anului îl deține japonezul Yosinobu 
Myake, care a egalat recordul lumii 
la triatlon deținut de Stogov: 345 kg. 
Stogov nu va concura la Olimpiadă 
(vîrsta își spune cuvîntul). Dar el 
a predat... haltera uimi sportiv care 
îl poate înlocui cu cinste: S. Ulianov, 
creditat în acest an cu 337,5 kg. Ceea 
ce, după părerea specialiștilor sovie
tici, este departe de a fi o limită 
a posibilităților tînărului atlet. Cam
pionul de la Melbourne, americanul 
Charles Vinci, ocupă acum un mo
dest loc 10 cu 317,5 kg. Antrenorul 
său afirmă însă, cu (prea) mult op
timism, că la Roma Vinci va obține 
...350 kg. Ceea ce rămîne de văzut...

Categoria pană anunță o aprigă 
dispută între campionul olimpic, Isaak 
Berger (S.U.A ) și Evghenii Minaev 
(U.R.S.S.). A'mbii au ridicat în acest 
an 367,5 kg. La Roma „bătălia" lor 
va fi decisă de ultima mișcare, „arun-

cat", în care amîndoi sînt foarte pu
ternici. Deosebit de... periculos se a- 
nunță și italianul Silvio Mannironi, 
aflat în mare progres. Rezultatul său 
din actualul sezon este numai cu 5 kg 
în urma liderilor. Dar, ținînd seamă 
de faptul că el concurează acasă, ne 
putem aștepta la mai mult de la a- 
cest halterofil dîrz și talentat.

Un progres remarcabil a fost înre
gistrat la categoria ușoară, unde re
zultatele celor mai buni „mondiali" se 
apropie de 400 kg (V. Bușuev: 397,5). 
Amintim că anul trecut performanța 
record era doar de 385 kg, întrecută 
acum de S. Lopatin și singapurezul 
Dan Hao-Lin, principal adversar al 
atletilor sovietici la această categorie. 
Ei au reușit 390 kg.

Semimijlocia a fost mulți ani su
pranumită categoria „havaianîtlui-ame- 
rican" Tommy Kono. Dar, învingăto
rul a opt campionate mondiale și 
olimpice se află acum doar pe locul 
IV în lista celor mai buni cu 407,5 
kg. Să fi apus oare steaua sportivă 
a marelui atlet? La ultimul concurs 
Kono „a aruncat" 147,5 kg (cu 20 kg 
sub rezultatul său obișnuit), renunțînd 
la celelalte încercări. Presa americană 
a relatat că un clacaj l-a împiedicat 
să obțină mai mult. Oare să fie așa?... 
E mai curînd de crezut —■ cum re
marcă ziarul -„Sovetski Sport" —
„misteriosul" havaian preferă să nu 
dea... cărțile pe față înaintea Jocu
rilor. In orișice caz, A. Kurînov, 
cu cele 420 kg ale performanței sale 
din acest an. are mari șanse să-l 
detroneze pe american.

R. Plukfelder (U.R.S.S.) e mare 
favorit la categoria mijlocie. El deține 
un avans de 20 kilograme față de 
concurentul său cel mai apropiat, po
lonezul Polinski și de 40 kilograme 
față de francezul Paterni, candidat și 
el la o medalie, fie și de bronz.

semigrea antrenorul 
flă în fața unei 

alegeri dificile: Lomakin sau Vorobiov? 
Lomakin a reușit 457,5 kg, Vorobiov 
455 kg. Prin prisma performanței 
primul ar părea de preferat. Dar 
Lomakin a trecut de puțin timp în 
„familia" semigreilor, în timp ce Vo
robiov a dominat ani la rînd a- 
ceastă categorie. Nu sînt de neglijat 
șansele americanului Enirich și ale 
țamaicannlui Louis Martin, care face 
parte din echipa Marii Britanii.

In sfîrșit, disputa „coloșilor", la ca
tegoria grea, va aduce pe podium pe 
unul dintre cei mai reprezentativi 
atleți din istoria halterelor, sportivul 
sovietic Iurii Vlasov. „Uriașul cu 
ochelari" a dus recordul U.R.S.S. la 
510 kg, fiind despărțit acum doar de 
2,5 kg de recordul mondial al lui 
Paul Anderson. Principalul adversar 
al lui Vlăsov este americanul D. 
Ashman, care se numără și el printre 
cei ce au depășit jumătatea de tonă 
(503 kg).

In concluzie vorn arăta că pe lis
tele de realizatori ai celor mai bune 
10 performanțe din acest an figurează 
49 reprezentanți ai U.R.S.S. și 9 ai 
S.U.A. Ceea ce dă o imagine clară 
a dezvoltării de mase pe care o cu
nosc halterele în Uniunea Sovietică. 
O premisă importantă ca 
tieăm o victorie sovietică 
Olimpice de la Roma.

La categoria 
echipei U.R.S.S. se a

să pronos- 
la Jocurile

Ce șanse au europenii
în întrecerile de natație?

VALER1U CH1OSE

Printre întrecerile care vor suscita 
un interes deosebit la actuala ediție a 
J.O. de la Roma, vor fi cu siguranță 
și cele de natație. Acest lucru este 
explicabil dacă ne gîndim că la star
tul celor 15 probe vor fi prezente, cu 
foarte mici excepții, cele mai repre
zentative nume ale natației mondiale.

fn aceste zile, majoritatea prota
goniștilor au și sosit în capitala Ita
liei, iar cei mai zeloși au hiat prime
le starturi de aclimatizare. Este pe
rioada interminabilelor calcule și... 
pronosticuri, Ctoe va urca pe po
diumul învingătorilor? Fiecare probă 
ridică nenumărate probleme. Și. este 
și normal să fie așa. Să nu uităm 
că în primele 7 luni ale acestui an. 
înotătorii europeni alături de cei au
stralieni și americani au trecut de 
limite nebănuite. In același timp di
ferența de valoare dintre înotătorii de 
peste ocean, sau cei de la antipod 
pe de o parte și reprezentanții conti
nentului nostru, de aftă parte, s-a 
redus simțitor. De altfel, anul acesta, 
tabela recordurilor europene a sufe
rit modificări la nu mai puțin de li 
din cele 15 probe olimpice. Să vedem 
așadar cu ce șanse se prezintă euro
penii la startul întrecerilor de la 
Roma.

MASCULIN — ’00 m liber: So
vieticul Lujkovski cu 55.6 și maghia
rul Dobay cu 55,8, timpuri real zate 
în cadrul unor probe de ștafetă 
4x100 m mixt, vor fi principalii ad
versari ai australianului Devitt (55,4) 
și ai amercanului Larsson (55.0).

400 m și 1.500 m liber: Pentru 
primele două locuri — duel Konrads

CU 4:15.0 și 
(Japonia) cu 
cea de-a doua 

Europei,- J.

17:11 0
4:20.8 
probă,

K atona

Sub semnul celor cinci cercuri
Timbre olimpice sovietice

la Roma, înCu prilejul J. O. de
V.R.SS. au fost emise 10 serii de tim
bre olimpice în culori reprezentând 
luptători, boxeri, halterofili, alergători, 
gininaști, canoiști. înotători, scrimeri, 
baschetbaliști și călăreți.

Alte rezultate excelente la atletism

au obținut
Astfel is-

16,70 m

Recent, atleții europeni 
rezultate foarte bune, 
landeznl Einarsson a realizat 
la tripluealt, obținind un nou și valoros 
record al țării, (Cea mai bună per
formanță a sa era de 16,10 m.). Sue
dezul Waern a alergat 1000 m în 2:19,0. 
iar ștafeta de 4 x 100 m a Marii Bri
tanii a egalat recordul țării eu 40,1. 
Aruncătorul de cioean Bezjak a __
bilit un nou record iugoslav eu rezulta
tul de 65,38 m.

113 sportivi cehoslovaci la Roma
Lotul olimpic al R. S. Cehoslovace 

cuprinde 113 sportivi, care vor concura 
la 12 discipline sportive : 6 cicliști,
2 călăreți, 12 eaiaciști și canoiști, 
atleți, 22 canotori, 10 trăgători, 
baschetbaliști etc. Lotul feminin 
gimnastică și-a încheiat pregătirile 
printr-un concurs de verificare, care a 
dat următoarele rezultate : 1. Bosa-
kova 75,366 p., 2. Caslavska 74,440 p., 
3. Tecova 74,033 p., 4. Svedova 73.781 
p., 5. Matușkova 73,699 p„ 6. Ruziko- 
va 73,665 p., 7. Trmalova 72,665 p.

25
15 
<le

«ta-

Silvetti — exclus din lotul olimpic 
argentinian

Cunoscutul halterofil argentinian Sil- 
vetti, care a obținut la Melbourne me
dalia de argint (terminînd la egalitate 
eu americanul Anderson), nu va par
ticipa la actuala ediție a J. O., fiind 
exclus din lotul olimpic al Argentinei, 
ca urmare a comportării sale nespor
tive.

Iugoslavii sosesc duminică 
la Roma

Lotul sportivilor din R.P.F. Iugosla
via, care cuprinde 126 sportivi, va ple
ca rgi calea aerului, in cursul zilei de 
duminică, spre Roma. Din delegație 
fac parte 22 atleți, 4 boxeri, 5 cicliști, 
9 gimnaști, 18 fotbaliști. 21 înotători 
fi poloiști, 13 canotori ș.a.

330 sportivi germani la J. O.
A fost definitivată lista echipei unite, 

a Germaniei care va participa la J.O. 
Din delegație fac parte 330 sportivi, 
dintre care 189 din R.F.G. și 141 din 
R.D.G.

• Federația de atletism a Olandei a 
fixat lotul sportivilor care participă la

întrecerile de la Roma. Bărbați : 
Henk V isser (lungime), Koch (disc). 
Kamerbeeh și Timine (decatlon). Ku- 
nen (maraton) ; femei : Krâan și Te- 
rlaak-Spijk (800 m), Zwier și Hobers 
(înălțime), Bijleveld și Spierenburg 
(lungime) etc.

• Cincisprezece atleți norvegieni vor 
participa la J. O. Printre aceștia : 
Bunaes (200 m), Gulbrandsen (400 
mg), Berthelsen (lungime). Danielsen 
(suliță). Strandli (ciocan) etc.

• Jpll Farrell, recordmanul S.U.A. 
în probele de înot 100 m (54.8 sec.)

.și 200 m (2:03,0). fiind operat recent 
de apendicită, nu va mai lua parte la 
concursurile olimpice.

• Pincus Sober, managerul echipei 
de atletism a S.U.A., a declarat recent 
că atleții americani și-an propus ca 
la J.O. să cucerească, ca și la Melbour
ne. 15 medalii de aur, la următoarele 
probe : 100 m, 200 m, 400 ni. 4 x 100 
m și 4 x 400 m, 110 mg si 400 mg. 
lungime, înălțime, prăjină, greutate, 
disc, ciocan și decatlon. Pe de 
parte, americanii au speranțe, și în 
ce privește sulița, triplu șahul 
800 m, 1.500 m și 5.000 m (?).

• Din echipa de natație a Danemar
cei fac parte două înotătoare : Midia- 
lesen (100 m spate) și Andersen (200 
iu bras),

altă
ceea
(?).

„LA GI(

(Australia) 
Jamanaka 
17:25,0. In 
cordmanul 
(R.P.U.), cu 17:55,2, are șanse de a 
cuceri medalia de bronz.

100 m spate: Benett (S.U.A.) cu 
1:01,9 are adversari puternici în so
vieticul Siumar (1:03,3), reprezen
tanții Germaniei — Wagner (1:03,0) 
și Dietze (1:03.3) — și francezul
Christophe (1:03,3).

200 m bras: Din nou doi repre
zentanți ai German :ei — C 
(2:37,4) și Enke (2:39,6) — 
nă cu sovieticul Prollbpenko 
și japonezii Osaki (2:36,9) și 
(2:39,5) sînt în luptă pentru

Și 
re-

lleninger 
im or eu- 
(2:38,0) 
Masuda 

__ _____ r_________ 1 primele 
locuri. Iar campionul nostru M. Mi
trofan are toate șansele ca într-o 
companie valoroasă să obțină un re
zultat remarcabil.

200 m. fluture: Reprezentanții
S.U.A. — Troy (2:13.2) și Gillander 
(2:14,2), dețin rezultate superioare ce
lorlalți concurenți. Pentru medal'a de 
bronz concurează cu șanse egale: 
italianul Denerlen (2:18.0), australia
nul Hayes (2:17,5), sovieticul Kuz
min (2:18,1) și englezul Black 

(2:18.7). Calificarea într-o astfel de 
f nală. cum a mai reușit la Melbour
ne, va fi o performanță frumoasă 
pentru reprezentantul nostru Al. Po
pescu.

4x100 mixt și 4x200 m liber : In 
cadrul primei ștafete echipa U.R.S.S. 
— recentă recordmană europeană 
(4:14,0) — are șanse de a cuceri
unul din primele trei locuri. La 4x200 
m liber, australienii și americanii au 
performanțe superioare.

FEMININ — 100 m liber: In ca
zul că recordmana lumii Dawn Fra
ser nu va lua startul în această pro
bă (așa cum de altfel a anunțat 
recent) lupta pentru întîietate se va 
da între Saltza (S.U.A.) cu 1:01.3, 
I. Konrads (Australia) cu 1:02.6. re
cordmana europeană C. Madarasz 
(R.P.U.) cu 1:02,5 și olandeza 6. 
Gaastelaars cu 1 03,4.

400 m liber: Cele mai 
toare europene. 
(4:54,7) și 
(4:57,7) dețin performanțe inferioare 
favoritelor probei : D. Fraser (Austra
lia) - — ■ -
4:44,5 și I. Konrads (Australia) — 
4:45 4.

100 m spate și 100 m fluture: La 
„spate", după americanca Burke 
(1:09,2) cele mai mari șanse aparțin 
olandezei Van Velzen (1:10,9), ger
manei I. Schmidt (1:11,1) și engle
zoaicei Steward (1:11,1). In proba 
de „fluture", înotătoarele de peste ocean 
sînt primele favorite.

200 
scăpa 
Gobel 
2:50,2 
2:51,9 
pe podiumul învingătoarelor.

4x100 m liber și 4x100 m mixt : 
Echipele Germaniei (4:21,9 și 4:46.7) 
și Olandei (4:18,2 și 4:47,3) sînt 
capabile să încurce „socotelile" for
mațiilor australiene (4:16,2 și 4:50,2) 
și americane (4:18,0 și 4:49.1).

„La giornata romana" — ziua 
losită de cei ce trec prin orașul d< 
are de cîteva zile un alt înțeles.

Nu mai este vorba de o vizită 
Coliseum, la Catacombe 
pe la satul olimpic, la 
de concurs unde peste 
activitate. Lucrul acesta
mai ales că numărul celor ce î. 
astfel ziua este In continuă creșter

Desigur că ziaristul, înarmat ci. 
tară și cu insigna pe care se afli 
lăptîiui pe Romulus și Remus, s 
într-o asemenea situație. Astăzi, < 
nota o seamă de lucruri interesau, 
ordinea înregistrării.

Singurul mijloc, de a putea disci 
viitorii protagoniști ai Jocurilor es 
Cei care n-au însă posibilitatea să 
tru că sînt cazați la multi kilom 
case foarte mari ale Vaticanului, 
tate", numele lor (Domus Pads ; 
bute să întreprindă veritabile curs, 
trenament.

Pretutindeni descoperi pe vin, 
fel de perseverenți ca oriunde. 1 
dere italienii nu se deosebesc dec 
mimică... foarte convingătoare.

...Sportivii au plecat de mult 
l'oro Italico, în bazinul de inoi 
șoară din plin. Cum întrecerile 
primele, participanții respectivi au 
pe aeroportul Ciampino. l-au in. 
musețile orașului și mai mult... 
bazin. Totuși, oneît ar fi de oc 
naka găsește timp să răspundă 
trebările ziariștilor. L-am văzut 
un 200 m in 2:01,0, iar după vreo 
4:30j0. Studentul japonez face, pi 
S—10 km pe zi II In schimb eu 
mai discret, și mult mai puțin 
Diferență de temperament..

La un alt bazin al centrului 
Acetosa" se pregătesc inotăti 
tocmai cînd antrenorul Vladimir

Pentatlonul m

bune înotă-
suedeza Cederqvist 

olandeza Schimmel

4:47,4, Saltza (S.U.A.)

m bras: Probă 
europe ncel or.

— 2:50,3 și
și Den Haan 

sînt cele mai indicate să urce

care nu poate
Germaucele : 

Ursellman — 
(Olanda) —

A. VASIL1U

întrecerea olimpică de pentatlon 
dern — o ecuație cu cinci necunotwîi

In fiecare zi. între 26 și 3] au 
(duminică 28, este pauză) vom cun 
te rezolvarea cîte uneia, iar la sf 
suma punctelor totalizate în cele < 
probe va desemna campionii.

Pentatlonul modem fijajireaza în 
gramul întrecerilor olimpice pentr 
zecea oară. A fost introdus în 1 
la Jocurile de la Stockholm, și d. 
tun ei nu a mai lipsit niciodată.

In opt din cele nouă ediții de 
acum, au fost înregistrate victorii 
deze. De altfel acest sport al... ș 
turilor își are leagănul în nord. 
Suedia. Singurul care a reușit să-și 
judece de două ori la rînd mei 
de aur (în 1952 și în 1956) este 
Hali. El ar fi vrut să ia parte ț 
acest an la Jocuri, dar un acei 
suferit la antrenament l-a făcut i 
ponibil. Oricum, sînt nenumărați 
curenți oare țintesc supremația < 
pică.

Cel mai autorizat este fără înd 
pentătlonistul sovietic Igor Nov 
deținătorul unicei performanțe de 
cucerit de trei orț consecutiv 
dc campion al lumii. O medalie ■ 
pică de aur ar completa cum n 
poate mai bine acest palmares, al 
cit. Dar, sportivul sovietic are Ia 
piatele întreceri de la Roma, o 
de adversari deosebit de pute 
Sînt oricînd gata să-l întreacă, co 
pierii săi, Deriughin, Pahomov, 
Tatarinov care l-au și învins la 
pionatul U.R.S.S. Campionul mo 
obținuse zero puncte la călărie ș 
sigur i-a fost imposibil să refacă 
uriaș handicap pe parcursul celo 
patru probe

Pentatlouiștii maghiari, elștiț



VATA ROMAX V’
mare valoare obținute de

aflat

frații
Dar

cam scrie ziarul 
în ceea ce pri-

xpresie fo- 
le Tibrului,

această problemă, 
paturi lungi de

reglemen- 
ipoaiaca a-

mai ușor 
i-ani putut 
e redau în

însemnări de la marginea 
declarația lui Don Talbot, 

australiene, care spunea că

Scrimera nr. 1 a tării noastre

Sportivii
despre antrenorii lor

de ori am

orghese, la 
de o raită 

enament și 
•t în plină 
declt oare, 

și petreacă

olimpic cu 
ezi în zori, 
lucru, pen- 
re în două 
gură .cali- 
îariae) tre- 
rile de. an-

itografe^ la 
net de ve
il că au o

mente. Iui 
se deși cr

ep printre 
multe zile 
puțin Iru- 

lunguni de 
•zul Vama- 
i toate in
tre tnotînd 
i 400 m in 
deles, cam 

este mult 
confidente.

ent .Aqua
Am sosit 

i de vorbă

cu ziariștii și le dădea explicații, mai ales, in legătură 
cu recentele perfomanțe de 
ștafete.

N-aș vrea să închei aceste 
bazinului fără să imiritesc de 
antrenorul echipei 
Konrads, lise și Joii, sini in formă foarte slabă, 
nu l-a crezut nimeni I...

M-am întors la prînz în satul olimpic și am 
.știrea zilei". Organizatorii au uitat că la Jocuri vor 
participa baschetbaliști mql iriâlți de 2 metri. Kruminș 
și Lefevre au fost primii care au puș 
In consecință, se fac (abia acum) 
2,40 m. I

Aceste Jocuri Olimpice au suscitai, 
.Stampa", materiale foarte interesai&s 
veste tipăriturile și muzica. In librăria care se află în 
satul olimpic sportivii își cumpără , „Istoria Olimpiade
lor" de Antonio Slugăriți, „J. O. 196^". de Harold Abra
hams, englezul care în 1924, la Pans, a ciștigat proba 
de 100 m, „Olimpiada de la Roma 
încă vreo 6 volume de statistică sportivă, programe în
chinate Jocurilor. Istoria J. O. a fost .înregistrată și pe... 
discuri. Unul dintre acestea este intitulat „Omagiul 
olimpic" și cuprinde versuri de Homer, Pindar și alți 
poeți ai antichității, care au slăvit prin pana lor Jocu
rile Olimpice. Dacă unul 
noastre, el l-ar 
italian Eduardo 
dreptate — să 
olimpic și nu 
medalii de aur,
1936, de la vîrsta de 17 ani, de cînd ia parte la aceste 
întreceri.

Seara, cînd luminile se aprind îiy '; satul olimpic, cînd 
atleții se întorc în pavilioanele pe care le locuiesc, ei 
constată că alte prietenii s-au legat, că unul știe mai 
mult despre celălalt și că această mare așezare din nor
dul Romei prilejuiește o adevărată'(familie. O familie 
care cucerește întreg orașul, așa „curn s-a 
fapt în istoria de început a Romei. ■ .

Și încet-incet .la giornata romană" se
Ja giornata olimpica".

i“ de Latarulo și

dintre ei ar trăi în zilele 
ciuta, măcar intr-un .sonet, pe scrimerul 
Mangiarotti care ă cerut — multi îi dau 
fie el cel ales să rostească jurăminlul 
Adolfo Consolini. Argumentele lui: 5 
altele de argint și de. bronz, începînd din

întîmplat de

iranformă In

Aproape că 
vreo prezen- 
pe scrimera

TUDOR VORNICU

<K ecuație cu cinci necunoscute...
hipe la Helsinki, învinși apoi de 
ici la Melbourne, sânt dornici 
<a revanșa. De-a lungul întregului 
pcntatloniștii din R. P. Ungară 

st într-o formă 
t întrecerea pe 

rs internațional 
at în aproape
e au luat parte, avînd în Balczo,

excelentă. Ei an 
echipe la marele 
de la Lvov și au 
toate concursurile

mai 
alez*
con-

ase-

IGOR NOVIKOV (U.R.S.S.)

și Nemeth pretendenți de seamă 
idaliile olimpice.
concursurile desfășurate anul a- 
în Occident (și n-au fost puține) 

mpus cu autoritate pentatlonistul 
a Gaetano Scala, care a obținut 
ie de victorii concludente. Foarte

tune pregătit în probele tehnice (scrimă 
și tir), spre el se îndreaptă cel 
mult speranțele italienilor, mai 
că Scala concurează acasă, ceea ce 
stituie un avantaj serios.

Echi pe puternice aliniază de
menea americanii, suedezii, finlandezii, 
mexicanii, elvețienii, englezii și ger
manii.

Intr-un cuvînt, vom putea unnăr; o 
dispută excepțională care se va solda 
fără discuție cu rezultate dintre cele, 
wai bune.

Olga Orban-Szabo... 
n-ar mai fi nevoie de 
tare. Cine n-o cunoaște 
nr. I a țării noastre care în "ultimii 
ani și-a arătat din plin talentul și 
măiestria, marile ei posibilități.

Consacrarea pe plan mondial i-a 
adus-o ediția precedentă a Jocurilor 
Olimpice. Melbourne, 1956... Vă mai 
amintiți ? Atunci, Olga Orbah, cea 
mai tinără participantă la turneul de 
floretă, a fost doar la un pas de 
medalia de aur. Adversara ei princi
pală, englezoaica Sheen, a întrecut-o 
foarte greu, în meciul decisiv, la ca
pătul unei lupte de-a dreptul epui
zante ! Au recunoscut și ziarele: 
Sheen a avut la Melbourne doar a- 
vantajul unei mai bogate experiențe 
de concurs. .

Cu Sheen, prezentă și acum la Jo
curile Olimpice de la Roma, Olga 
Orban-Szabo avea să se mai jnt»l- 
nească. Fără a mai cunoaște însă în
frângerea. Să apelăm la statisticile 
sportive: a întrecut-o cu prilejul în- 
tîlnirii pe echipe din cadrul campio
natelor mondiale (Budapesta—1959) 
și a depășit-o net, anul acesta, la 
marele concurs internațional din ca
pitala R.P. Polone. In acest ultim 
concurs Olga și-a întrecut fără drept 
de apel toate adversarele, obtinînd 
numai victorii la 0! ...

Cum s-a pregătit Olga pentru a- 
propiate’e întreceri de la Roma ? Răs
punsul este simplu : cu aceeași rîvnă, 
cu dorința de a se prezenta cît mai 
bine la marile confruntări din ca
pitala Italiei. Concursurile de veri
ficare din primăvara acestui an (și 
în special meciurile cu R.S.F.S.R. și 
Franța) au scos în evidență forma 
bună a tinerei noastre scrimere.

Pasionații scrimei, cei care au a- 
plaudat-o în atîtea rînduri pe plan
șele de la Floreasca și Dinamo, cei 
care au luat cunoștință cu emoție 
dar și cu bucurie de victoriile ei peste 
hotare au convingerea că tînăra și 
talentata noastră reprezentantă poate 
ocupa la Jocurile Olimpice de la 
Roma un loc fruntaș.

T. STAMA

Am încercat un sentiment neobiș
nuit cînd ne-am propus subiectul a- 
cestui reportaj: de zeci 
redat cititorilor părerea antrenorilor
despre sportivii pe care îi antrenează, 
dar rareori i-am pus pe sportivi să 
vorbească despre omul care le În
drumă pașii pe terenurile de sport, 
care — împărtășindu-le experiența -■ 
ii ajută să urce spre culmile măie
striei sportive.

Aceleași sentimente le-au simțit pro
babil și „olimpicii" Gh. Negrea șt 
C. Gheorghiu cînd — în ajunul ple
cării lor 
ba re a :

— Ce 
trenorul

— A sesizat întotdeauna „punctele' 
mele vulnerabile — ne răspunde Negrea. 
Și, Ja antrenamente, caută să-mi co
recteze deprinderile greșite. Nu mai 
vorbesc de faptul că, avîndu-1 pe dîn- 
stti în colțul ringului, mă simt parcă 
mai... puternic. Să vă explic: în ul
tima întîlnire cu R.D.G. din sala 
Floreasca, de exemplu, înainte de a 
mă urca în ring pentru a boxa cu 
Ingber, mi-a spus: „Lasă-1 să atace 
în trombă, plimbîndu-I după tine ți 
cînd se crede mai sigur primește-I cu 
rafale!“. Așa am procedat. Rezulta
tul ? Chiar 
tigat nrin

— Nu e 
e prietenul 
viața de 
Gheorghiu, 
prumutat cărți din biblioteca lui per
sonală I Și adesea merge cu noi la 
cinematograf, la operă, sau la tea
tru.

Noi am fost cei care am încheiat 
discuția, grabindu-ne sâ-i mai găsim 
pe gimnaști în sala Dinamo, unde 
lotul își ținea ultimul concurs de ve
rificare.

— Multe, chiar toaite multe am

la Roma — le-am pus între-

ne puteți spune despre an- 
Iotului de box, Ion Popa ?

în prima repriză am cîș- 
K.O...
numai un bun antrenor; 
și sfătuitorul nostru și in 
toate zilele — interveni 

De cîte ori nu mi-a îm-

de spus despre 
nescu și Caius
Sonia Iovan, care de-?bia de cîteva 
minute terminase exercițiile la bîrnă, 
proba ei preferată. In primul rind 
anlrenoarei îi datorez siguranța pe 
bîrnă. Mult, 
pat de mine.
dacă te șcali 
aparat..." îmi 
ne punea să 
la... infinit. E foarte exigentă, 
im dînsa nimic nu este destul de bun 
la antrenamente. Dar cînd e mulțu
mită, totuși, de executarea unui e- 
xercițiu, putem fi sigure că și arbi
trii de concurs ne vor răsplăti stră
duințele cu calificative bune. Și 1- 
ceastă siguranță ne face să pornim 
cu cîteva puncte... avans în între
cere. Profesorul Caius Jianu este ia 
fel de exigent și are o calitate de 
preț: firea lui veselă ne face să ui
tăm de eforturile depuse la antre
namente și să muncim întotdeauna 
voioși, cu tragere de inimă...

— Dacă azi sînt în lotul olimpic 
și dețin racordul național la catego
ria cea mai ușoară cu 302,5 kg, acea
sta o datorez și aiitrehorului nostru 
emerit. Ștefan Petrescu — 
Fiți Bahș, 
rofili.

Vocea Iui 
babil) cînd 
trescu. Șl ‘ 
mentătul antrenor emerit se preocupă 
cu multă migală și 
struirca și educarea 
lot.

Credem că nu mai
merităm spusele sportivilor, părerile 
lor despre antrenorii care i-au pre
gătit pentru marile întreceri de ‘a 
Roma. încrederea sportivilor față de 
antrenorii lotului o împărtășim și noi. 
Și știindu-i alături de reprezentanții 
noștri la Jocurile Olimpice, privim 
cu și mai mult optimism întrecerile 
care vor începe la 25 august.

antrenoții Maria lo- 
Jianu — ne răspunse

preferată. In primul 
îi datorez siguranța 

foarte mult s-a preocu- 
„Și noaptea din somn 

trebuie să fii sigură pe 
spunea ea deseori. >i 

repetăm exercițiile pînă 
Pen-

ne spuse ., 
mezinul fotului de halte-

ivibrează (de emoție, pro- 
vorbește de Stefan Pe- 

tiu-i de mirare. Expe'i-

dragoste de 
halterofililor

e nevoie să

AL.

NE VOR REPREZENTA LA ROMA

m- 
dm

I.

EMILIA SCORȚEA 
din lotul de gimnastică

NICOLAE ROTARU 
din lotul de fir

Cine va cîștiga turneul olimpic de fotbal ?
Și turneul olimpic de fotbal este 

așteptat c't viu interes de cercurile 
sportive internaționale. Acea tă com
petiție a stîrnit întotdeauna pasiunea 
amatorilor de fotbal. Nu a existat 
tur, eu final fără mecm dinamice 
și surprize. Aceleași perspective ii 
sînt deschise și apropiatei ediții, care 
se va desfășura între 26 august și 10 
septembrie în 7 orașe din Italia, deși 
de la star’ul ei vor lipsi cîteva re
prezentative cu stigiu internațio
nal, printre care fosta campioană o- 
iimpică Uruguay, actuala deținătoare 
a titlului olimpic (cucerit în 1956 la 
Melbourne) U.R.S.S. și R.S. Ceho
slovacă.

Preliminariile turneului au 
calificarea a 16 țări pentru 
Turneul final se Va desfășura 
faze: pe grupe și turul final 
zis. Cele 16 echipe att fost împărțite 
în patru grupe a cîte patru echipe.J_ - t —X ■ ... J...,  ....
fiecare echipă 
trei. Deci, se
6 meciuri de
rora se vor 
puncte. Prima 
pă se va califica pentru turul final 
(semifinale, finala pentru locul 3 și 
finala pentru locul 1). Datele jocu
rilor au fost astfel stabilite: în ca-

dus la 
Roma, 

în donă 
propriu

In prima fază, în cadrul grupelor, 
va întîlni pe celelalte 
vor juca în total cîte 
grupă, la capătul că- 
alcătui clasamente pe 

clasată din fiecare gru-

drttl grupelor la 26 și 29 august și 
1 septembrie, semifinalele la 5 și 6 
septembrie la Roma și Napoli, finala 
pentru locul 3 la 9 septembrie la 
Roma și finala pentru locul 1 la 10 
septembrie tot la Roma. Majoritatea 
partidelor se vor disputa în nocturnă.

Componența grupelor se cunoaște. 
Chiar dintr-o analiză sumară a ce
lor patru grupe se poate ajunge ușor 
la concluzia că cea mai echilibrată, 
cea mai puternică din punct de ve
dere al valorii echipelor este prima: 
Iugoslavia, R.P. Bulgaria, R.A.U. (a 
cărei confirmare de participare ia 
turneu, deși sosită tardiv, a fost lua
tă în considerare de C.I.O.) și Tur
cia. Primele trei 
urma unor jocuri preliminarii cu for
mații dc valoare. R.P. Bulgaria, de 
pildă, a făcut parte din aceeași gru
pă cu U.R.S.S. și R.P. Romînă. Iugo
slavia, clasată cu regularitate pe 
locul doi la ultimele trei turnee o- 
limpice (1-3 cu Suedia la Londra, 
0-2 cu R.P. Ungară la Helsinki și 

'' " " " la Melbourne) va
au

s-au calificat in

0-1 cu U.R.S.S.
folosi mulți dintre jucătorii care 
disputat anul acesta la Paris finala 
Cupei Europei și datorită acestui 
fapt, ea și prin valoarea actuală a 
fotbalului iugoslav, se anunță drept 
una din favoritele turneului. In . orice

Bulga- 
yrtipei. 
■>.A.IJ. 

sau Turcia (care numără cîțiva in
ternaționali reputați și care are ’a 
activ o recentă victorie cu 3-1 asu
pra echipei olimpice a Italiei) nu vor 
furniza una din surprizele caracteris
tice unei asemenea competiții, 
cureînd socotelile acestor do 
pe cu pretenții la 

Dintre celelalte 
dențiază a IlI-a 
R. P. Polonă șî 
tiv R. P. Ungară au prima șansă. 
Fotbaliștii polonezi au făcut cîteva 
zultate foarte bune anul acesta : 
învins Scoția la Glasgow și R. 
Bulgaria la Varșovia (și încă 
4—0 1). Ei vor avea de înfruntat 
adversar puternic în Danemarca, 
ceasta, deși a pierdut într-o recentă 
catastrofă aviatică o serie din jucă
torii lotului olimpic, totuși dispune 
de rezerve de valoare. De altfel, ea 
a învins recent la Copenhaga echipa 
R. P. Ungară, cu 1—0. Selecționata 
maghiară este favorită în grupa a 
IV-a, unde nu vedem cum ar putea 
s-o incomodeze echipele Franței, In
dici și Perului. In fine, Italia și Bra
zilia își vor disputa primul loc în 
seria a Il-a. Italienii prezintă o for

caz, meciul Iugoslavia—R.P. I 
ria va decide pe câștigătoarea gr 
Bineînțeles dacă pînă atunci R.

111- 
echi-____ _ două 

titlul olimpic, 
trei grupe, se 
și a IV-a în ___
Danemarca, respec-

evi-
carc

re- 
au
P 
cu 
un 
A-

made din care fac parte mulți ju
niori care s-au evidențiat la ultimele 
ediții ale Turneului U.E.F.A..

Cum se vede, prima parte a tur
neului este dominată de echipele Iu
goslaviei, R. P. Bulgaria, R. P. Po
lone și R. P. '' 
cărora credem 
finalistele.

Ungare, din rîndurile 
că vor fi desemnatefi desemnate

(P- £-)
★

Iată programul jocurilor
26 AUGUST ; grupa I : 

R A U. (la Pescara) și R. 
Turcia (la Grosseto) ; , 
Brazilia—Marea Britanie 

și Italia—Taivan (la Napoli) ; _ .
— — — polonfi-Tunisia (la Roma)
și Danemarca—Argentina (la

și r7 P.
29 AUGUST ; grupa I : 

Turcia (la Firenze) și R. P 
R.A.U. (ta Aquila^: 
zilia—Taivan 
Britanie 
R. P. 1 
și Argentina—Tunisia (la Pescara) : gru
pa a " " "
Și

1 
via—R. - . ___ „

u. :
Italia—Brazilia 
Britanie—Taivan 
a IlI-a : 
Napoli) 
Aquila) : 
gară—Franța 
(la Pescara).

din grupe : 
Iugoslavia— 

P. Bulgarîa- 
grupa a Il-a : 

(la Livorno) 
grupa a

Ilf-a : R. P.
și Danemarca—Argentina (la Roma) :
grupa a IV-a ; Franța—Peru (la Firenze) 

‘ ~ ” Ungară—India (la Aquila)
------ grupa I : Iugoslavia— 

'■ “ ~ Bulgarii—
_____ grupa a H-a : Bra- 
(la Roma) și Italia—Marca 

(la Roma) : grupa a IlI-a : 
Poldnă-Danerrtarca (la Livorno)

IV-a : Franța-India (la Grosseto) 
R. P Ungară—Peru (la Napoli). 

SEPTEMBRIE: grupa f: l s-----
P. Bulgaria (la Roma) și Tur- 

cia-R.A.U. (la Livorno) : grupa a 
(la Firenze) și 

(la Grosseto) :
R. P. Polonă-Argentina 
si Danemarca—Tunisia
grupa a £V-a : R. P.

(la Roma)

Tu^osla-

II-a : 
Ma rea 
gruna 

(la 
Pa 

lin
și Peru—India



MIINE SEARA, PE STADIONUL REPUBLICII: C. C. A.—HONVED tt

Fotbaliștii echipei Honved Budapesta 
vor susține miine seară (de la ora 
20.15) pe stadionul Republicii ai doi
lea meci al turneului în țara noastră. 
De data aceasta, ei vor înfrunta echipa 
noastră campioană, C.C.A., în com
pania căreia — după comportarea și 
rezultatul obținut joi la Ploiești — 
speră să furnizeze un spectacol de ca
litate.

C.C.A se pregătește cu atenție pen
tru această partidă. Militarii nu s-au 
fixat încă asupra formației. Apărarea

este cunoscuta: Voinescu-Zavoda II, 
Apolzan, Staicu-Ivănescu, Bone; dar 
asupra atacului mai există discuții în 
ce privește posturile de centru și inter 
dreapta. Cacoveanu, Raksi și Tătaru 
sînt titulari siguri. Formația va ti de
finitivată in cursul zilei de azi. Ama
torii de fotbal așteaptă din partea 
echipei campioane o comportare bună, 
un joc de bun nivel în partida cu 
cunoscuta formație budapestană.

In deschidere, la ora 18.30, se va 
disputa jocul de juniori •Dinamo-Pro- 
gresul.

In primul msci: Honved—Petrolul 4-0 (2 0)
unul din- 

ne-a declarat 
mtrenorul Ilie Oană.

„Nu pot remarca pe nici 
tre jucători' noștri" 
după meci mtrenorul Ilie Oană. Și 
pe bună dreptate a afirmat antrenorul 
Petrolului acest lucru. Dacă la ploieș- 
teni am remarcat ceva în partida cu 
Honved este jocul slab, lipsit de cla
ritate în majoritatea celor 90 de mi
nute, exagerările lor în condu
cerea balonului. Cînd însă nu au 
abuzat de dribling și de conducerea 

’ mingii, au pasat excesiv lateral în 
fața porții, ășteptîndu-se parcă pînă 
la... infinit unul pe celalalt să-și asu
me „răspunderea" trasului Ia poartă. 
Dar chiar dacă au finalizat, șuturile 
lor — în 
ocolit cu 
colos șut 
tras de... 
a încercat 
Badea).

Ne-a mirat’ 
troliștilor, ..in 
în meciul de „
sul la București au dovedit o destul 
de bună ' orientare în joc și șuturi mai 
precise la poartă. Tendința spre de
fensiva în prima repriză și jocul cris
pat al majorității fotbaliștilor (Sfetcu 
a primit din acest motiv două goluri 
parabilc) au fost cu atît mai nela; 
locul lor cu cît era vorba de un meci 
cu caracter amical, pe teren propriu. 
Petrolul a trecut greoi din apărare 
în atac și Invers, ceea ce denotă o 
pregătire fizică nesatisfăcătoare (chiar 
pentru această: perioadă premergătoa
re Campionatului). Jucătorii nu s-au 
demarcat 1 plasamentul a fost deficitar) 
și de aici multe pase greșite și lipsă 
de legătură. Ploieștenii au nemulțu
mit nu atît pentru faptul că au pierdut 
la scor, cît maț ales pentru modul 
cum s-au comportat,'

în contrast cu Petrolul, echipa oaspe 
— aflată după trei etape de campio
nat — a ieșit cu, ușurință din apărare 
în atac și tot atît de ușor s-a regru
pat în apărare, inițiind apoi contra
atacuri in viteză, în special prin ex
trema dreaptă Galamboș, care a jucat 
permanent retras pe linia mijlocași
lor. Fotbaliștii maghiari s-au demarcat

cu precizie 
derutat de- 

Spectatorii 
„scenă des- 

alc vechiului

majoritatea cazurilor — au 
mult poarta (cel mai peri- 
la poarta lui Honved a fost 
Banyai *“ 
să

în min. 12, cinci 
respingă o acțiune a lui

mult jocul încîlcit al pe- 
special pentru faptul că 
antrenament cil Progre-

cu ușurință și, folosind 
pasele „la întilnire", au 
seori apărarea adversă, 
ploieșteni au aplaudat la 
chisă" execuțiile tehnice
internațional Bozsik, precum și ale ti
nerilor Kazinczi, Galamboș, Nogradi 
și intervențiile spectaculoase ale fun
dașului stingă Jozsa (20 de ani).

Autorii golurilor: Bitdai (min. 23), 
Nogrădi (min. 24), Cserjes (min. 68 
din voie) și Kazinczi (min. 80). Ar
bitrul M. Popa a .condus corect urmă
toarele formații:

PETROLUL: Sfetcu - 
Neacști, Florea — M. Marcel, 
Zaharia, ~ 
Chiriță. Au mai jucat: lonescu (por
tar), D. Munteanu, A. Munteanu și 
Dridea.

HONVED: Kiss — Szocs, Bânyai, 
Jozsa — Bozsik, Kotăsz — Galamboș, 
Kazinczi, Budai, Cserjes, Nogrădi. Aii 
mai fost folosiți: Csinos si Tbrbcsik.

I NOVAN

Dumbravă, 
Citirea — 

Tabarcea, Badea, Babone,

„Cupa orașuhjs București
© C. C. A. și Rapid în finala competiției © Dinamo Obor 

și Știința în finala turneului de consolare

Joi seară s-au disputat pe sta-dio- de consolare finala o vor disputa Di-j 
nul Republicii ultimele jocuri ale cta- namo Q|,or șj 
pei a doua a „Cupei orașului Bucu
rași,i“. C.C.A. s-a calificat în finală, 
unde va îrfTîlni pe Rapid. In turneul august.

0

Note, știri, rezultate
CIT MAI MULTA EXIGENTA FATA 

DE COMPORTAREA 
FOTBALIȘTILOR !

Știința.. Aceste douăf. n,eci,"r‘ a,niM'Ie a'*
... „ . ... , o,,"111 evidența unele aspecte — bune șipart.de urmeaza sa aiba loc la 28--rele dc Qrdin djscip|inar> asupr\ 

■■cărora vrem să ne oprim.
" Mai întîi cele bune. In cursul par- 
■■tidei Dinamo Galați—Dinamo Bacău, 
"după cum ne-a relatat coresponden- 

nostru V. Paladescu, jucătorul 
Bucur (Bacău) l-a lovit cu piciorul

victorie pe deplin meritată: Dinamo Obor-Progresul
3-1 (0-1)

iit minutul 58, cind Buzatu a 
— după părerea noastră din

Pînă 
înscris 
ofsaid — golul egalizator ai lui Di
namo Obor, spectatorii au avut im
presia că vor asista la una din acele 
nedreptăți pe care le oferă , cîteodată 
jocul de fotbal. Dinamo Obor fusese 
incontestabil mai bun, dar pe tabela 
de afișaj se menținea golul marcat de 
Mafteuță in primele minute ale par
tidei.'Odaia egalată insă situația, era 
evident ca meciul va da cîștigător pe 
Dinamo Obor., De altfel, pe teren nu. 
s-a mai „văzui" apoi dexdt o singură 
echipă, Dinamo, care — practicînd un 
excelent joc colectiv, în viteză — și-a 
făcut adversarul literalmente K- O. 
Golurile care au urmat (autori: Bii- 
kbssy și George Marin) au restabilit 
pe deplin dreptatea, au dat victoria 
unei echipe ..bine puse la punct atît 
din punct de vedere tehnic, cit și al 
pregătirii fizice. Dinamov.ișlii s-au 
mișcat ușor pe teren, au inițiat

C. C. A. — Metalul

O surpriză plăcută pentru specta
tori a fost echipa. Metalul București 
în prima parte a meciului cu echipa 
campioană, C.C.A. Fotbaliștii metalul-

■

■ ‘ •

î ’ >■

O scenă de... balet în apropierea porții lui llonOed: Jozsa,' talentatul 
fundaș al echipei*  oaspe, respinge — printr-un salt spectaculos — balonul 
cu capul din: jaf n lui D. Munteanu. Iui dreapta: Rotase și Banyai urmăresc 
cu atenție faza.

Foto : B. Ciobanii

Programul turului categoriei B
SERIA a lll-a

Etapa I - 4 septembrie 1960 
A.M.E.F.A Arad — G.S.M. Reșița 
Dinamo Sisar — Recolta Cărei 
G.F.R. Cluj — Jiul Petroșani 
Ind. Sir. C. Turzli — C. S. Oradea 
Gloria Bistrița — Rapid Cluj 
Aurul Brad — C.S.M. Baia Mare 
Voința Tg Mureș — G.F.R. Timișoara

Etapa a li-a - 
11 septembrie 1960

Recolta Cărei — Gloria Bistrița 
G.S.M. Reșița — C.F.R. Cluj
O. S. Oradea — Voința Tg. Mureș 
Rapid Cluj — Aurul Brad
Jiul Petroșani — Ind. Sir. G. Turzii 
G.F.R. Timișoara — Dinamo Săsar 
G.S.M. Baia Mare — A.M.E.F.A. Arad

Etapa a lll-a - 
18 septembrie 1960

Dinamo Săsar — G.S.M. Reșița 
Ind. Sir. C. Turzii — C.F.R. Timișoara 
Recolta Cărei — Aurul Brad 
C.F.R. Cluj — C.S.M. Baia Mare 
G. S. Oradea — A.M.E.F.A. Arad 
Jiul Pet-oșani — Rapid Ckij
Voința Tg. Mureș — Gloria Bistrița

Etapa a IV-a - 
25 septembrie 1960

Aurul Brad — G. S. Oradea 
G.F.R. Cluj — Rapid Cluj
G.S.M Reșița — Ind. Sîr. G. Tutzii 
Gloria Bistrița — Jiul Petroșani 
Dinamo Săsar — G.S.M. Baia Mare 
A.M.E.F.A. Arad — Voința Tg. Mureș 
G.F.R. Timișoara — Recolta Oarei

Etapa a V-a -
2 octombrie 1960

G.S.M. Bva Mare — C.F.R. Timișoara 
Recolta Cărei — A.M.E.F.A. Arad

Rapid Cluj — Dinamo Săsar
Ind. Sîr. G. Turzii — C.F.R. Oluj 
Gloria Bistrița — C.S.M. Reșița 
G. S. Oradea — Jiul Petroșani 
Aurul Brad — Voința Tg. Mureș

Etapa a Vl-a -
9 octombrie 1960

Ind. Sîr. 6. Turzii — Gloria Bistrița 
Dinamo Săsar — Aurul Brad
C.F.R. Cluj — G. S. Oradea
Jiul Petroșani — G F.R. Timisoara 
Voința Tg. Mureș — Recolta Cărei 
C.S.M. Reșița — C.S.M. Baia Mare 
A.M.E.F.A. Arad — Rapid Olul

Etapa a Vll-a -
16 octombrie 1960

Dinamo Săsar — Jiul Petroșani
Voința Tg. Mureș — Ind. Sir. C. Turzii 
Recolta Cărei — C.S.M. Baia Mare 
Gloria Bistrița — Aurul Brad
G.F.R. Timișoara — Rapid Cluj 
C.F.R. Cluj — A.M.E.F.A. Arad
C.S.M Reșifa — G.S. Oradea

Etapa a Vlll-a -
23 octombrie 1960

Aurul Brad — Ind. Sîr. C. Turzii 
A.M.E.F.A. Arad — Jiul Petroșani 
Rapid Cluj — Voința Tg. Mureș 
Recolta Cărei — C.F.R. Cluj
C.S.M. Baia Mare — Gloria Bistrița 
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Reșița
G. S. Oradea — Dinamo Săsar

Etapa a IX-a -
30 octombrie 1960

C. S. Oradea — C.F.R. Timișoara 
Ind. Sîr. G. Turzii — Dinamo Săsar 
Aurul Brad — A.M.E.F.A. Arad
G.S.M. Reșița — Voința Tg. Mureș

Jiul Petroșani — Recolta Cărei 
C.S.M. Baia Mare — Rapid Cluj 
G.F.R. Cluj — Gloria Bistrița

Etapa a X-a -
6 noiembrie 1960

Voința Tg. Mureș—C.S.M. Baia Mare 
C.F.R. Timișoara — Aurul Brad 
G.S.M. Reșița — Jiul Petroșani
Dinamo Săsar — C.F.R. Cluj
Ind. Sir. C. Turzii — A.M.E.F.A. Arad 
Gloria Bistrița — C. S. Oradea 
Rapid Cluj — Recolta Cărei

Etapa a Xl-a -
13 noiembrie 1960

C.F.R. Timișoara — Gloria Bistrița 
Rapid Cluj — Ind. Sîr. C. Turzii 
A.M.E.F.A. Arad — Dinamo Săsar 
Recolta Oarei — C.S.M. Reșița
Aurul Brad — Jiul Petroșani
O.S.M. Baia Mare — G. S. Oradea 
Voința Tg. Mureș — C.F.R. Cluj

Etapa a Xll-a -
20 noiembrie 1960

Ind. Sîr. G. Turzii — Recolta Cărei 
G.F.R. Oluj — C.F.R. Timișoara 
O.S.M. Reșița — Aurul Brad 
Dinamo Săsar — Voința Tg. Mureș 
Gloria Bistrița — A.M.E.F.A. Arad 
O. S. Oradea — Rapid Cluj
Jiul Petroșani — C.S.M. Baia Mare

Etapa a Xlll-a -
27 noiembrie 1960

Gloria Bistrița — Dinamo Săsar 
C.S.M. Baia Mare — Ind. Sîr. C. I urzii
O. S. Oradea — Recolta Oarei
Rapid Cluj — C.S.M. Reșița
Jiul Petroșani — Voința Tg. Mureș 
A.M.E.F.A. Arad — C.F.R. Timișoara 
Aurul Brad — G.F.R, Ctuj

- - tul- -
acțiuni largi pe ambele flancuri, au+ .• tr. ,
menținut același ritm de joc tot tim-'"Pe (Galați). IJn gest unt, pe
pul ' „ (care antrenoruil Gtcă Niculae l-a

Progresul (din nou cu o formație" ” sancționat pe loc, scoțînd de pe teren 
incompletă) a avut o apărase nesigu-.-P^ jucătorul vinovat și înlocitindu-1 

iar înaintarea a jucat fără orizont--cu Ghiță. Apreciem 
in general, mult prea lent. O re-” rulai Gică Niculae

incompletă) a avut o apărare nesigu-ț. 
ră, i~ — ■ • ' -■
Și, în general, mult prea lent. O re-, 
marcă în legătură cu C.
un timp face mai puține greșeli, co-'

măsura antreno
ri tern, cj ic x.----- ----- -------- — aplaudată de
Oaidă: de la- -spectatorii gălățerii — eu atît mai 

.... co-K'U'ilt cu cît și în alte ocazii a făcut
laborează mai bine eu partenerii de--ia fel. De asemenea, just a procedat 

in--antrenorul Traian ’
rjBucurești) atunci 
--teren, în meciul 

■X jucătorul Eftimie,

lonescu (Dinamo 
cînd l-a scos de pe 
Dinamo—Știința, pe 
pentru indisciplină. 

și manifestînd mai

joc, dar nu se face simțit și prin' 
acțiuni personale, altă dată atît de. 
eficace.

DINAMO OBOR: Datcu., — Nun-'i^^^.,., 
weiller II, Paul Plorea \(Oliennu),--y>rocedîn<i astfel 
Buzesan — Stefan, Szekelti — Zîuzn-Tj , t ,
tu. Niculescu. Biikossy, Ndian (Slă-t^1* m,llta eX!£enta fa(a de 
nilă). G. Marin. J jtori, antrenorii vor obține rezultate

PROGRESUL: ■ Manta — Birn, /o-^-bune în munca educativă, ceea ce se 
niță, Nedelcu 
(Maior) — 
Protopopescu 
Marin.

București 3-0

- ... răsfrînge în bine si asupra actT-Oaida, Coicea (Babcte).T ..... , .
(Coicca), " Mafteuță,Țvitațu de antrenament.

Și acum cele rele. Mîndru a absen
tat de la meciul Progresul—Metalul, 

r? a\ ^.lăsîndu-și echipa să joace cu un (Rțț-
' ' ttar improvizat. De improvizație sî'rt.
atunci aplauze „țărvinovați și antrenorii respectivi Care 

nu s-au îngrijit să aibă un portar de 
rezervă, absolut necesar la orice 
meci. Smărăndescu II,’ din același 
club, a comis un gest nesportiv în 
. i cu Metalul, care i-a adus e!i- 

și lui George 
în meciul eu

JACK BERAR1U

giști au cucerit 
scenă deschisă" pentru jocul lor iute,, 
avîntat, plin de fantezie, dar, din- 
păcate, total ineficace (patru ocazii! 
mari ratate în primele 20 de minute).- 
Apoi, echipa a „căzut".

Fotbaliștii militari au făcut o Par:T partida 
tidă bună- Poate că n-au insistat preaf . 
mult. Altfel, dimensiunile scorului ari 'binarea din joc, ca 
fi ’ putut avea proporții și mai mari.I M-arin (Dinamo Obor) 
Apărarea și atacul au colaborat per-T 
riianent, au arătat că știu să scX Aceste răbufniri de

.descurce. Realizatorii golurilor: /Jcfcsii htlie analizate cu toată 
Ț Secțiile de fotbal au datoria 
j măsurile corespunzătoare. In 
Țcaz, federația de fotbal trebuie 
Iia poziție fermă, să sancționeze exc.n- 

Ivănescu, Mi-lplar orice gest,, cît de mic ar fi el, 
de respect față 
șl public. Arbi- 

doVedească in- 
lipsurile în com-

indisciplină trc- 
seriozitatea. 

să ia 
orice 

să

(min. 19 și 24) și Tătaru (min. 66)1 
Meciul a fost condus bine de arbi
trul Camelia Prelici. Formațiile : C.C.Ă.: 
VOINESCU (TOMA) — ZAVODA II
APOLZAN, Staicu 
haffdscu — CACOVEANU, Crîșan.tcare dovedește lipsă 
RAKSI (Fod'dr), BONE, ,TATARlJrde adversar, arbitri 
METALUL: Ioniță (fon vasile) — îtrii ' trebuie să
Ștefănescu (Zațiarja), ,!. , lonescuI transigență față de 
(GARBELOTTI), Szabo ț— Stere I portarea jucătorilor și consecvență în 
(Ignat), P. Popescu — ASAN, Roman,T sancționarea lor, aplicînd cu strictețe 
Qrigore, Dan Gli., ION C. ION. ♦ prevederile regulamentare.
>+->-------------------------țr—

«•«V 4 Z» & wiJ -■> -J , li 1» 1*  -•

C. C. Â.—Honved și 11 meciuri din campionatul francez
-r

i

în programul concursului de miine
Cele 12 meciuri la care trebuie să in

dicați pronosticuri exacte sînt urmă
toarele :

I. C.C.A. - Honved
II. Racing - Le Havre (camp, fran

cez, cat. A)
III. St. Etienne - Nimes (dămp. fran

cez, cat. A)
IV. Lens - Monaco (camp, francez, 

cat. A)
V. Sedan — Stade Francais (camp, 

francez, cat. A)
VI. Nice - Grenoble (camp, francez, 

cat. A)
VII. Rouen - Angers (camp, francez, 

cat. A)
VIII. Rennes — Toulouse (camp, fran

cez, cat. A)
IX. Limoges — Nancy (camp, francez 

cat. A)
X. Troyes - Valenciennes (camp.

• francez, cat. A) .
XI. Marseille — Bordeaux (camp,

francez, cat. Ă)
XII. Montpellier — Sochaux (camp,

francez, cat. A)
Nu se poate spune că programul nu 

este interesant. O întîlnire internațio
nală între două dintre cele mai bune

V - 1; VI - 1; VII - 2, x ; VIII - x ; 
IX - 1; X - 1.2 ; XI - 1 ; XII - x. 2.

Asupra meciului C.C.A.—Honved, BU
DAI (de 33 ori selecționat în reprezen
tativa R. P. Ungare) care va conduce 
atacul echipei budapestane în partida 
de duminică, ne-a declarat : ,,Al doilea 
meci al turneului nostru va fi și cel 
mai greu. Am văzut echipa C.C.A.. a- 
preciez calitatea jocului ei. Ea este — 
după părerea mea — cea mai maturâ 
formație romînă. In consecință, trebuia 
să depunem toate eforturile spre a 
realiza un rezultat bun, mai ales ca 
victoria netă de la Ploiești a făcut ca 
meciul să fie așteptat cu interes“.

Și acum vă reamintim că concursul 
Pronosport de miine beneficiază de un 
fond suplimentar în valoare de 250.000 
lei ce va fi atribuit posesorilor de bi
lete „Expres Olimpic", cape nu au ciș- 
tigat Ia marea tragere din 7 august.

Concursul special Pronosport (Olim
pic) se închide joi 25 august. N-au mat 
rămas decît 6 zile în care mai puteți 
depune buletinele pentru acest concura 
care beneficiază și el de fondul supli
mentai- de premii în bani în valoar» 
de 250 000 lei.

formații din R.F. 
Ungară și R.P. Ro
mînă și 11 meciuri 
din prima etapă a 
campionatului fran
cez prezintă ga
ranții pentru re- 
zultate-surprizâ și 
premii mari.

Partida cu Honved este foarte im
portantă pentru C.C.A. Un rezultat fa
vorabil este prețios pentru palmaresul 
campioanei noastre în vreme ce Hon
ved ține — de asemenea — ca turneul ce-1 
efectuează în țara noastră să se sol
deze numai cu rezultate valoroase.

Echipele de divizia A și B din Fran
ța au pregătit cu atenție începerea cam
pionatului. Dintre formațiile care can
didează cu cele mai mari șanse la tf- 
tlu, Reims a achiziționat două extreme, 
pe Rustichelli (Sedan) și Sauvage (Li
moges) în timp ce St. Etienne, care so 
prezintă cu aspirații îndreptățite la 
primul loc, are doi valoroși noi interi ; 
Guillas (Bordeaux) și Rijvers (fotbalist 
olandez).

Amănunte asupra pregătirii echipelor, 
clasamente etc. găsiți în Programul 
Loto-Pronosport nr. 331 din 15 august 
a.c.

Noi vă prezentăm un pronostic asu
pra meciurilor din campionatul fran
cez dat de internaționalul FONTAINE 
(Reims) : II - 1, x ; in - 1, x ; IV : 2 ;

©tonosport
In programul con

cursului. meciuri
echilibrate între 
reprezentative pu
ternice de pe tot 
globul. Amănunte a- 
supra ultimelor pre
gătiri pentru tur

neul final olimpic sînt publicate în pro
gramul Loto-PronosDort din 15 au
gust a.c.

Un premiu de 80.492 lei la Prono- 
expres. în urma trierii și omologării 
variantelor depuse la concursul Prono- 
expres nr. 33 din 17 august, au fost sta
bilite următoarele premii •

CATEGORIA I : 1 premiu în valoare 
de 80.492 lei,

CATEGORIA A II-A : 3 premii a cile 
20.584 lei,

CATEGORIA A III-A : 36 premii a
cît.e 1.847 lei,

CATEGORIA A IV-A : 226 premii A
cîte 378 lei,

CATEGORIA A V-A : 978 premii a
cîte 87 lei,

CATEGORIA A VI-A : 4343 premii a
cîte 27 lei.

FOND DE PREMII : 475.014 lei. 
Premiul în valoare d° F*» 49*’ ’ a

venit participantului ION ALBU din 
Tg. Mureș, str. Voiniceni nr. 54.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Prono
sport.

part.de


Astăzi și miine la Constanța
Â VI-a ediție a meciului triunghiular de atletism
dintre reprezentativele de juniori și junioare

CONSTANȚA 19 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Pe lîngă numeroșii 
turiști veniți din diferite țări, fit- 
moșul nostru litoral are, începînd de 
vineri, drept oaspeți pe cei mai buni 
tineri atleți din R.P. Polonă și RS. 
Cehoslovacă. Ei au sosit aci pentru a 
participa la tradiționala întîlnire tri
unghiulară dintre echipele de juniori 
și junioare ale R.P. Romîne, R.P. 
Polone și R.S. Cehoslovace. Întîlnirea 
este la cea de a VI-a ediție și se 
anunță deosebit de interesantă de 
urmărit, deoarece echipele de juniori 
și junioare ale R.P- Polone și R.S- 
Cehoslovace se numără printre cele 
mai redutabile din Europa.

întîlnirea se va desfășura pe sta
dionul „1 Mai“ sîmbătă și duminică 
după-amiază. înaintea primelor star
turi am avut prilejul să stăm de vorbă 
cu doi dintre conducătorii echipelor 
oaspe. Iată ce ne-au declarat ei:

IRENA DOBRZANSKA (conducă
toarea lotului polonez, fostă campioană 
olimpică la aruncarea discului în 
1932) : „Orașul Constanța a fost bine 
ales ca gazdă pentru cea de a VI-a 
întîlnire dintre echipele de juniori și 
junioare ale țărilor noastre. Și dacă 
spun bine aleasă spun încă prea puțin. 
Aci avem un cadru minunat pentru 
concursul nostru Am mai fost în țara 
dv. (n.n. Dobrzanska a concurat la 
„Internaționalele" de atletism din 1948, 
unde a cucerit primul loc la arunca
rea discului) și de fiecare dată am 
încercat un sentiment de bucurie pă
șind în Romînia. Astăzi sentimentul

Turneul internațional de handbal in 7
de la Tg. Mureș începe miine

Amatorii de sport din orașul Tg. 
-Mureș așteaptă cu multă nerăbdare 
jfdțnele jocuri din cadrul „Cupei Eli
beră rii", frumoasă competiție interna
țională de handbal în 7, la startul 
căreia se prezintă o serie de echipe 
de certă valoare. In aceste zile la 
baza sportivă Voința se fac ultimele 
pregătiri în vederea primelor jocuri. 

■ După cum am mai anunțat la a- 
ceastă a doua ediție a „Cupei Elibe
rării" participă echipele feminine 
Star' Bratislava, Posias Budapesta 
(liderul clasamentului campionatului 
maghiar), A.Z.S. Katowice, una din 
cele mai puternice echipe poloneze și 
tînăra, dar valoroasa formație mure- 
șeană C.S. Tg. Mureș. Organizatorii 
au stabilit programul turneului, care 
se prezintă în felul următor: AZI : 
ora 20: Start Bratislava—A.Z.S. Ka
towice; ora 21,15: PoStas Budapesta 
--C.S. Tg. Mureș; 21 AUGUST: 
ora 20 : Start Bratislava—Poștaș Bu
dapesta ; ora 21,15: A.Z.S. Katowice— 
C. S. Tg. Mureș; în ziua de 22 au
gust este prevăzută pauză, iar LA 23

Turneul internațional de volei de la Budapesta

R.P. Romînă-R. P. Bulgaria 3-1
BUDAPESTA 19 (prin telefon). 

Joi seara echipa de volei a țării 
noastre a susținut o nouă întîlnire in 
compania primei reprezentative a țării 
gazdă. Comportîndu-se din nou sub 
așteptări și îăcînd greșeli în momen
tele hotărîtoare ale partidei, reprezen
tativa noastră a pierdut cu 3—1 (8-15, 
15-8, 15-10, 15-10). R.P. Romînă a 

jocul în formația: Derzei, 
Rusescu, Pavel, Dragan, H.

început
Fieraru,
Nicolau- Pe parcursul celor patru se
turi au mai jucat Păunoiu, Corbeanu, 
și Roman. Echipa R.P. Ungare 1 s-a 
arătat a fi un adversar de valoare, 
tare va avea un cuvînt greu de spus 
în- acest turneu internațional.
. Joi s-au mai înregistrat următoarele

Cehoslovace
acesta îl încearcă întreg lotul polonez, 
care mulțumește organizatorilor pen
tru primirea făcută și pentru atenția 
cu care este înconjurat.* *'

• Ediția din acest an a tradiționa
lului turneu internațional feminin de 
baschet de Ja Messina a revenit echipei 
poloneze ASZ Varșovia, care a dispus 
în jocul decisiv de echipa bulgară 
Slavia Solia cu scorul de 55—47 (22— 
26). Pentru locul 3 formația italiană 
Fiat Torino a întrecut cu 52—47 (26— 
20) pe Spartak Praga.

• Intr-un îneci internațional de polo 
pe apă disputat Ja Zagreb echipa olimi 
pică a Iugoslaviei a învins 
de 5—1 (2—1) echipa R.
mane

• La Atena s-a desfășurat 
internațională de atletism între echipele 
selecționate de juniori ale Greciei 
Iugoslaviei. Tinerii atleț; iugoslavi 
învins cu scorul de 99—82.

• Formația maghiară de polo 
apă Dozsa Budapesta se află în turneu 
în Austria. In primul nieci desfășurat 
la Viena oaspeții au învins cu scorul 
de 5—2 formația locală Union

• întîlnirea internațională de ciclisn 
dintre echipa F.S.G.T. Franța și re
prezentativa cluburilor sportive sindi
cale din R. P. Ungară disputată timp 
de două zile pe velodromul ..M’llena- 
ris” di-n Budapesta s-a încheiat cu vic
toria pistarzilor maghiari : 12— 6

G In orașul Kattowice a luat sfîrșit 
competiția internațională de ciclism 
la care au participat unij dini re cei 
mai buni rutieri din R. S. Cehoslovacă 
și R. P. Polonă. In clasamentul gene
ral individual primul loc a fost ocupat 
de Bednarczyk (R.P.P.) care a parcurs 
cei 600 krn ai competiției în 14h35:22. 
El a fost urmat de conipalrioții săi Be- 
der și JarsebskL Ultima etapă (a pa
tra) disputată pe distanța Trinek- 
Kâttowice (175 km) a revenit 
hoslovaculuj Pecina în 4624:13,0.

EMIL NOVAK (conducătorul tehnic 
al lotului cehoslovac) : „Meciul se 
bucură de o tradiție frumoasă și are 
o mare influență asupra dezvoltării 
atletismului din cele trei țări Ne bu
cură și mai mult faptul că întîlnirea 
de acum se desfășoară în atmosfera 
minunatului dv. litoral. După 6 ani 
ne cunoaștem mai bine, sîntem prie
teni, învățăm unii de Ia alții contri
buind la dezvoltarea atletismului. Și 
acest lucru este cel mai important. 
In afară de aceasta, tradiționala întîl- 
nire dintre juniorii celor 
și un foarte mare rol 
sensul că tinerii învață 
țările prietene și vecine, 
popoarele din aceste țări 
pace, să le cunoască marile lor rea
lizări **

trei țări are 
educativ, în 
să cunoască 
sa cunoască 
iubitoare de

ROMEO VILARA

întrecerea internațională a radioamatorilor
Sîmbătă noaptea, cu începere de 

orele 23 (ora București) se va 
startul în întrecerea internațională 

radioamatorilor, care va dura 24 
ore. La această întrecere iau

la 
da 
a 
de 
parte radioamatorii din următoarele
țări : U.R.S.S., R.P. Albania, R.P.
Bulgaria, R. S. Cehoslovaca, R. P. 
Chineză, R-P.D. Coreeană, R.D. Ger
mană, R.P. Polonă, R.P. Ungară și 
tara inițiatoare a competiției, R. P. 
Romînă.

Din durata celor 24- de orer ale 

etapă
20:

AUGUST va avea loc ultima 
după următorul program: ora 
A.Z.S. Katowice—Poștaș Budapesta, 

Start Bratislava—C. Sora 21,15:
Tg. Mureș.

în dorința de a contribui la popu
larizarea jocului de handbal în 7 or
ganizatorii au în proiect programarea 
a două jocuri demonstrative la Reghin 
în ziua de 24 august la oia 11 dimi
neața.

Campionatul mondial tte aviație 
sportiva

Intre 28 august și 4 septembrie va 
avea loc pe aeroportul Vojnari de 
lîngă Bratislava campionatele mon
diale de aviație sportivă — acrobație. 
La actuala ediție a întrecerii vor fi 
prezenți 32 de concurenți din 9 țări : 
U.R.S.S, S.U.A., Franța, Anglia, El
veția, R P. Polonă, R-P- Ungară, R.F. 
Germană și R.S. Cehoslovacă.

rezultate: R.S. Cehoslovacă — R.P. 
Bulgaria 3-0 (15-10, 15-6, 15-9} și
R.P.F. Iugoslavia — R.P- Ungară II 
3-2 (15-10, 8-15, 11-15, 15-5, 15-7).

Vineri seara, echipa noastră repre
zentativă a reușit prima ei victorie din 
aceeft turneu. Intîlnind echipa R- P. 
Bulgaria, jucătorii noștri s-au compor
tat mai aproape de valoarea lor reală 
cîștigînd cu 3—1 (15—3, 15—6, 14— 
16, 15—9). Iată celelalte rezultate : 
R. S, Cehoslovacă—R. P. Ungară Ii 
3—0 (8, 6, 8), R. P. Ungară I -R.P.F. 
Iugoslavia 3—1 (15—11, 12—15, 15—8, 
15—3).

Sâmbătă echipa noastră va juca cu 
R. P. Ungară II, iar duminică cu 
R.P.F, Iugoslavia.

ROMA (Agerpres). — Atletele din 
U.R.S.S., * Australia și Germania vor 
fi protagonistele principale ale con
cursului olimpic, scrie într-ui) comen
tariu corespondentul agenției interna
ționale Associated Press. In probele 
de sprint, continuă comentatorul, cam
pioana australiană Betty Cnthliert, va 
fi prezentă dornică de a reedita vic
toriile realizate la Melbourne în pro
bele de 100 și 200 in. în proba de 
săritură în lungime atleta germană 
Hildrun Claus, care recent a realizat 
un nou record mondial (6,40 in) va 
avea de susținut un pasionant duel 
sportiv cu Mary Bignal (Anglia). La 
aruncarea greutății, marea favorită 
este Tamara Press (U.R.S.S.) care 
recent a realizat un senzațional re
cord de 17,78 m.

In ceea ce privește proba de sări
tură în înălțime femei, se scrie în 
comentariu, romînca 
este sigura cîștigătoare a 
olimpice de aur. Ea deține 
lumii < 

, se
lolanda Balaș 

medaliei 
recordul 

cu o performanță de 1,86 m 
înăițime de care pînă acum nu s-a a- 
propiat nici o altă femeie din lumea 
întreagă".

In sfîrșit, în proba de 800 m plat 
comentatorul acordă cele mai mari 
șanse de victorie atletei sovietice Lud
mila Lîsenko care a realizat recent 
pe această distanță 2’04"3/!0.

competiției, se vor lua însă în con
siderare numai 12 ore de lucru neîn
trerupte, alese la libera apreciere a 
concurentului respectiv. Regulamentul 
prevede obligativitatea comunicării 
numai telegrafic pe frecvențele 3,5— 
7 — 14 — 21 — 28 MHz. Punc
tajul se va acorda în, felul următor : 
pentru stabilirea unei -legături cu 
o stație din aceeași țară 1 pct., pen
tru o stație dm Europa' 2 pct., pen
tru legătura între. două . orașe din 
Asia tot 2 pct., iar. pentru; o legătură 
între Europa și Asia 4 pct.

Nu se iau în considerare: 1. legă
turile (recepțiile) neconfirmate prin 
fișa de participare a corespondentu
lui ; 2. dacă indicativul de apel sau 
numerele de control au fost greșit 
recepționate ; 3. legăturile între pos
turi din aceeași localitate.

Colegiul de arbitri, care va sta
bili definitiv rezultatele concursului, 
va fi compus din cîte un reprezentant 
din partea fiecărei țări participante 
și se va întruni în București în bina 
noiembrie. Se va stabili un clasament 
individual, altul pe țări (pe baza 
rezultatelor primelor 10 locuri — 5 
stații colective și 5 stații individuale) 
și ultimul pe baza rezultatelor indivi
duale ale țărilor.

Se contează pe participarea a 150 
de radioamatori din țara noastră, din
tre care 80 din București.

seară a început pe terenul Pro- 
din Capitală turneul interna- 

de volei feminin, organizat de 
Metalul București și dotat cu 
Eliberării".

I

I

Ieri 
greșul 
țional 
clubul 
..Cupa

In primul meci s-au întîlnit lorma- 
tiile Metalul și Progresul. Prezentînd 
o echipă înnoită și mai bine pregătită, 
Metalul a cîștigat partida cu 3—1 
(10—15, 15—10, 15—9, 15—5). Tre
buie remarcat, jocul bunpracticat de 
echipa învingătoare,, ca și evoluția pa
sionantă a scorului în ultimele două 
seturi. Astfel, în setul trei, deși Pro
gresul a condus cu 8—2, metalurgis
tele au găsit resursele necesare să 
egaleze, să conducă cu 14—8 și să 
cîștige finalmente cu 15—9. La înce
putul ultimului set, Progresul a avut 
din nou inițiativa, conducînd cu 5—1. 
Scorul ajunge însă în cîteva minute 
la 6—5 pentru Metalul care a cîști
gat la apreciabila diferență de 15—5.

Au jucat echipele : METALUL :
Ștefania Bogea, Doina Vințan, Mag
dalena Bentz, Constanța Caracas, So
nia Braga, Cecilia Capcalo, 
Farkas, Emilia Marinescu. 
GREȘUL: Cornelia Moraru 1, 
nia Metopadov, Aurica Popa, 
nia Pană, Elisabeta Radu, 
Mihăilescu, Elena Florea.

Violeta
PRO-
Euge-
Ștefa-
AAaria

mai multe întîlniri de a 
la polo pe
at ' '

, > apă. 
terminal la 

echipa Italici, 
dispus cu 8- 5 
Cu o zi înainte echipa 
fusese învinsă cu 12—2 de 
P. Romîne. In legătură cu 
turneu olimpic de polo pe 

' echipei U.R.S.S., Vi
ii declarat

In piscina olimpică de la Roma au 
avut Joc i 
namerite 
U.R.S.S. 
4—4 cu 
S.U.A. a 
Australiei, 
americană 
echipa R. 
apropiatul 
apă antrenorul 
tali Ușakov, a declarat următoarele 
unui corespondent al agenției „France 
Presse": ,,La Helsinki echipa sovietică 
a ocupat locul 5, iar la J.O. de la Mel
bourne locul trei. Jucătorii noștri au 
făcut în ultimii 4 ani însemnate pro
grese tehnice și sînt convins că ei 
vor face o figură bună la Roma mai 
ales ca echipa posedă, acum și jucă
tori foarte rapizi. Echipele R. P. Un
gare, Iugoslaviei și Italiei candidează 
la primul loc. Totodată trebuie să

Dinamo București a debutat victorioasă fc turneul 
internațional de handbal în 7 de la Preșov

PREȘOV 19 (prin telefon ) . Astăzi a 
început în localitate turneul interna
țional masculin de handbal în 7, la 
care participă Tatran Preșov, Dukla 
Bratislava, o selecționată a regiunii 
Slovaciei și Dinamo București.

Motocicliștii romîni 
participă la concurai internațional 

de motocros din R. P. Bulgaria
Joi a plecat in R.P. Bulgaria dele

gația de motociciiști romîni care va 
participa la 21 august la concursul 
internațional de motocros ce se des
fășoară la Șipca. Din delegație fac 
parte alergătorii: Ștefan Iancovici, Io
sif Popa, Tudor Popa, Vasile Szabo, 
Hugo Sitzler, Mihai Dănescu, 
Voiculescu și Traian Macarie.

Gh.

Azi și miine la Rm. Sărat

întîl-

întîlnirea internaționala de călărie 
Pasargic (R.P-B.)— 
Selecționata București

La numai cîteva zile de la 
nirea cu călăreții iugoslavi, călăreții 
bucureșteni alcătuind o selecționată a 
orașului vor avea o nouă confrun
tare, de această dată în compania 
reprezentanților clubului sportiv Pas
argic din R. P. Bulgaria. întîlnirea 
va avea loc azi și mîine în orașul 
Rîmnicu Sărat și ea este așteptată cu 
un deosebit interes de localnici.

Așteptată cu vădit interes, evoluția 
echipei poloneze Start din Gdynia în 
compania formației bucureștene Chi
mia U.D.l. a corespuns în bună mă
sură. Surprinse de serviciile puternice 
pe care le-au avut bucureștencele în 
primele minute ale setului I, jucătoa
rele poloneze sînt conduse cu 5—0. 
Ele au însă o revenire puternică și 
beneficiind de un atac mai variat, ser
vicii. mai constante și eficace (în spe
cial., cele ale Jadwigei Kostkiewicz) 
realizează 15 puncte la rînd I In al 
doilea set, Chimia U.D.L joacă mai 
organizat decît în primul și cîștigă cu 
15—13. Pînă la sfîrșilul meciului ju
cătoarele de Ia Start își dovedesc su
perioritatea cîștigînd următoarele două 
seturi la diferențe apreciabile (15—7, 
15—8), meciul revenindu-le astfel cu 
3—1.

Au jucat echipele: START: Jad- 
wiga Kostkiewicz, Maria Sztompka, 
Ludwiga Oskierko, Lidwina Ramczyk, 
Irena Kaczmar. Maria Garton, Krys- 
tyna Wotejko. CHIMIA U.D.L : Do
rina Barbu, Floarea Fagaraș, Geta 
Molău, Cecilia Niță, Florica Pitcovici, 
Ica Enăchcscu, Georgcta Goran, Tan- 
ța Vain, Irina Grăjdeanu.

MIRCEA TUDORAN

i echipele R. P. Romîne, Olan-: 
antre- Germaniei pot produce sur-

Echipa prize"
egalitate : 

iar echipa 
de cea a 

echipa

★
A fost stabilită lista definitivă a 

pugiiiștilor care vor participa între 25 
august și 5 septembrie la turneul 
olimpic ce va avea loc ia „Palazzd 
dello Sport". în total la cele 10 cate
gorii vor evolua 25îl de boxeri. Iată 
numărul participanților pe categorii: 
muscă (31), cocoș (32), pană (30), 
semiușoară (30), ușoară (31), senri- 
inijlocie (31), mijlocie mică (23), mij
locie (22), semigrea (19) și greasemigrea (19)locie (22), 
(10).

★
In două curse de control 

rate astăzi dimineață între 
romîni, Ismailciuc l-a învins 
taru, iar Alexe și Lipalit pe 
și Sidorov.

desfășu- 
canoiștii 
pe Rp- 
Iacovici

In primul joc, echipa noastră cam- 
întîlnit formația regiunii 
Handbaliștii noștri au do- 
la un capăt la celălalt al 
terminînd învingători cu 
20—14 (12-8). In ciuda

pioană a
Slovaciei, 
minat de 
partidei, 
scorul de 
timpului nefavorabil (jocul a avut loc. 
în aer liber), echipa s-a mișcat destul 
de bine în teren, avînd o eficacitate 
mulțumitoare în acțiunile de atac. S-an 
remarcat: Al. llie, Covaci, M. Cos
ta che 1 șî Hnat

A doua partidă dintre Tatran Preșov 
și Dukla Bratislava s-a terminat cu 
victoria primei formații la scorul de 
9-5 (4-1).

Echipa U.R.S.S. pentru Olimpiada 
de șah de la Leipzig

Federația de șah a U.RS.S. a sta
bilit echipa reprezentativă care va 
lua parte la cea de a XlV-a ediție a 
Olimpiadei de șah ce va avea loc la 
Leipzig în octombrie. Din echipă fac 
parte marii maeștri, campionul mon
dial MIHAIL TAL, fostul campion al 
lumii MIHAIL BOTVINIC, campionul 
U.R.S.S- VICTOR KORCINO1 și 
PAUL KERES. Vor face de ; semenea 
deplasarea alți trei mari maeștri: 
VAS1LII SMÎSLOV, TIGRAN PE
TROSIAN și EFIM GHELLER.

scurt

cu scorul
F. Ger-

întîînirea

au

ce-



Pe urmele tizului său...

competența

să

în plus, 
de afirmare ne

ca-re-și păcălea
Numai 

nu l-am mai 
făcut mai

Dumi- 
coinci- 
cheme 

și să

care vorbeam 
de 

dreptate, 
încîntase

Vladimir Kuț la volanul „Pobedei" sale.
iecare Olimpiadă și-a avut eroul ei... Feno
menalul atlet negru, Jesse Owens în 1936, 
„olandeza zburătoare", Fanny Blankers- 

Koen în 1918, Zatopek — omul locomotivă — în 
în 1952, însfîrșit, campionul campionilor, Vladimir 
Kuț, la Melbourne în 1956, au dominat prin per
formanță și personalitate ultimele patru ediții ale 
Jocurilor.

Marele .. atlet sovietic 
deținătorul unor recorduri 
care continuă să uiriieas- 

neînvins 
ră- 
A- 
a- 
o- 
f-

.că, a părăsit 
pista. Neînvinse l-au 
mas și performanțele. 

, valanșei de recorduri 
tletiee ale acestui an 
Iniipic nu i-au putut 
uc piept 10,1 sec pe 100 
m și 8,13 in la săritura 
în lungime, granițele „de 
granit" ale celor 70 de 
metri ia ciocan și 20 de 
metri la greutate. I-au 
rezistat însă rezultatele 
lui Kuț pc 5.000 și 10.000 
metri...

Ne-au întrebat mulți ci
titori ce face Vladimir 
Kuț? Am considerat că 
cel mai bine este să le 
răspundă... chiar campio
nul în persoană. Am reu
șit aceasta prin interme
diul redacției revistei 
moscovite „Fiskultura i 
sport". Are deci cuvînful, 
Vladimir Kut:

— Primesc nenumărate 
scrisori din multe țări ale 
lumii, a spus Kuț. îmi 
scriu iubitori ai sportului 
din Italia, Franța, An
glia, Suedia, Romînia, 
Norvegia, India, Republi
ca Democrată Vietnam, 
Argentina etc. Este greu 
de presupus cite întrebări, 
pe felurite teme, mi se 
pun. Îmi scriu sportivi, 
antrenori, ziariști, copii...

Elevii din Leningrad, 
de pildă, mă întreabă la

telefon dacă pot veni la 
ei la școală, la o reuniu
ne. Mă roagă foarte mult 
pentru că „niciodată n-au 
văzut un recordman și 
campion olimpic în... car
ne și oase". Cum aș pu
tea să-i refuz?

Tineri polonezi îmi pun 
'întrebarea dacă Zimny, 
compatriotul lor, poate 
stabili un nou record mon
dial pe 10.000 
sonal îi urez 
inima...

Un ziar 
mi-a trimis o 
soare
bări din

.Cum 
rezultate 
tism?“.

„Care 
ricită zi

metri. Per- 
din toată

Ecouri
Separația între sexe a 

constituit o preocupare 
principală a constructori
lor satului olimpic. La 
Olimpiada de la Roma, 
gardul care înconjoară 
sectorul feminin are o 
înălțime respectabilă, cea 
mai mare din istoria Jocu
rilor Olimpice.

La Melbourne, gardul 
măsurase 2 m. Intre timp 
însă, înălțimea aceasta a 
devenit accesibilă nu nu
mai săritorilor de prima 
mînă, ci și unor atleți din 
eșalonul secund. Gîndin- 
du-se probabil și la re
centa săritură a lui John 
Thomas — 2,23 m — or
ganizatorii au socotit că

argentinian 
lungă seri

ca zeci de înire- 
care spicuiesc: 
se pot obține 

mari la atle-la atle-

mai fe-este cea
din viața dum

neavoastră ?“ (La aceasta 
am răspuns: ziua nunții).

Printre numeroasele în
trebări care mi se pun 
se întilnesc cel mai des 
două:

„Pentru ce ați părăsit 
activitatea competiționa- 
lă ?“ și „Cu ce vă ocu
pați acum ?“

Ultimul meu mare con
curs a fost acela în care 
am stabilit recordul mon
dial pe 5.000 metri (13: 
35,0), la 13 octombrie 
1957 pe Stadionul Olimpic 
din Roma. Pînă atunci 
rezultatele mele la 5.000 
și 10.000 meri au crescut 
mereu, eu căutînd să evo-

olimpice
e mai... sigur să înalțe 
un gard de 2,30 m !

Obstacolul pare, intr-a
devăr, de netrecut. Orga
nizatorii au uitat însă un 
singur lucru: la Olimpia- 
J" ------------x —• sări_

luez constant, fără fluc
tuații. Dar anii treceau...- 
intrasem in a patra de
cadă. Să alerg așa cum 
alergam înainte îmi eră 
din ce in ce mai greu. 
Pe de altă parte, să con
curez numai de dragul 
de a concura nu voiam. 
De aceea în perioada 
1958—1959 am redus din 
intensitatea antrenamen
telor, participînd doar la 
întrecerile de mică an
vergură. Apoi am hotărit 
să devin antrenor. Dar, ca 
să-i înveți pe alții, tre
buie tu însuți să știi foar
te multe, fiind insuficien
tă doar propria experien
ță. Sînt necesare cunoș
tințe largi și multilate
rale in domeniul metodi
cei și teoriei educației fi
zice, în fiziologie, peda
gogie, biologie. M-am în
scris la Institutul de Cul
tură Fizică ,V. I. Lenin" 
din Leningrad. învăț, mă 
ocup de problemele pro
pagandei sportului, scriu 
articole, țin lecții și ex
puneri. îmi place mult 
să mă întilnesc cu tinerii 
mei prieteni. Vreau să 
educ în ei dragostea de 
muncă, dîrzenia, bărbăția, 
să-i învăț să prețuiască 
viața sportivă — baza 
obținerii marilor rezul
tate.

Desigur, urmăresc cu a- 
tenție viața sportivă din 
țara noastră și de peste 
hotare și, in primul rînd, 
alergările pe distanțe 
lungi. Aștept cu mult in
teres Jocurile Olimpice 
ale anului 1960 la care 
voi participa dar, în cali
tate de... spectator.

După aceea voi fi foar
te ocupat. Scriu o carte 
în care voi povesti despre 
viața și antrenamentele 
mele, despre felul cum 
am reușit să-mi stabilesc 
recordurile".

A reapărut Titi Dumi
trescu pe ring ? De de
parte, dintr-un colț de 
tribună, un prieten ne
lipsit de la reuniunile 
pugilistice, era gata zi
lele trecute să jure că l-a 
văzut boxînd pe Titi Du
mitrescu.

— Fugi, dom-le, nu mă 
contrazice! Nu cunosc eu 
boxul lui Titi, eschivele 
alea cu 
toți adversarii ? 
că de cînd 
văzut, s-a 
blond...

Cu toată 
în materie de box, prie
tenul de
-mai sus nu a avut, 
data aceasta. 
Boxerul care-l 
prin stilul său spectacu
los nu ara Titi “ 
trescu. E drept, 
dența făcea să-l 
tot Dumitrescu 
boxeze tot la categoria 
în care activa Titi Du
mitrescu: ușoară. Mai.
multi decît atît, stilul de 
box al lui Mihai Dumi
trescu (pentru că așa sc 
numește tînărul nostru) 
seamănă ca ...două pi
cături de apă cu acela 
al „tizului" său mai ma
re., Adunind toate ace
ste... coincidențe, nu ne 
miră confuzia pe care o 
făcuse prietenul nostru...

Deși are doar 17 ani, 
Mihai Dumitrescu nu este 
atît de „nou" în sportul 
nostru cu mănuși. El de
ține un titlu de campion în 
republican de juniori și a 
fost selecționat în echipa 
reprezentativă a țării. In 
ouriud, Mihăiță va îm
brăca din nou tricoul na
țional, de data aceasta 
în echipa de tineret, a 
patriei noastre care va 
întîlni la Budapesta se
lecționata R.P. Ungare. 
Specialiștii susțin că Du-

milrescu este plin de ta
lent și că nu va trece 
mult timp pînă cînd ca
tegoria ușoară va avea 
în el un detmn reprezen
tant.

Puținii spectatori care 
au fost prezenți serile 
trecute pe terenul Pro
gresul și care au aplau
dat după fiecare repriză 
„scrima pugilistică" a 
tînarului bobinator de la 
uzinele Timpuri Noi, nu 
vor uita îhulfă’ vreme 
boxul său spectaculos. 
Eschive derutante, exe
cutate intr o mare viteză, 
o gamă variată de lovi
turi și, ceea ce este mai 
important, un box ofen
siv și eficace (ceea c.e-i 
lipsea uneori lui Titi Du
mitrescu), 
au produs 
o impresie

Unde a 
rul Mihai 
„A.B.C.“-ul

toate acestea 
spectatorilor 

minunată.
învățat tînă- 

Dumi trescu 
„.i.u.v,. -ui și apoi fine- 
țile boxului ? Mai întîi la 
clubul Dinamo, unde a 
venit cînd abia împlinise 
13 ani. Primul antrenor: 
Traian Ogrinjanu. După 
puțin timp l-a •.. „remar
cat" pe Titi Dumitrescu, 
i-a plăcut îndeosebi es
chivele acestuia. De a- 
tunci, „idolul" lui Mihăi
ță, ca boxer, a rămas 
excelantul dinamovist. Zi 
de zi l-a urmărit pe Titi 
ca o umbră, i-a studiat 
mișcările în oglindă, în- 
tr-un cuvînt l-a- „copiat" 
pe maestru. A intrat apoi 
' i familia muncitorilor 
de la uzinele Timpuri 
Noi. S-a simțit atras de 
tainele electricității și s-a 
calificat bobinator. Astă
zi, utemistul Mihai Du
mitrescu este privit cu 
admirație de tovarășii 
săi de muncă. Aceasta 
pentru sîrguința cu care 
a învățat o meserie și, 
firește, pentru cinstea cu 
care îi reprezintă în în-

Wlnirife de box. Antre
norul său, binecunoscutul 
Ion Chiriac are (gîndim 
noi) toate motivele 
fie mulțumit.

Nu este chiar așa, a 
obiectat Chiriac. Mai am 
de „retușat" unele de
prinderi greșite ale ele
vului meu. De pildă, după 
eschive, el pleacă prea 
departe de adversar în 
loc să rămînă pe loc și 
să contreze imediat. De 
asemenea, Mihăiță nu 
este încă stăpin pe blo
caj. Fără discuție însă 
că în curlnd vom pune 
la punct toate aceste 
„probleme" și, să nu vă

mirați dacă el va fi se
lecționat chiar în acest 
an în-.. echipa de seniori 
a țării noastre, la cate
goria ușoară.

Tot ce se poate. Talen
tul său, stilul spectacu
los, eficace și, 
dorrnța 
fac să împărtășim opti
mismul lui Ion Chiriac. 
Mihăiță poate să-l ajun
gă și chiar să-l depășea
scă — ca valoare — pe 
tizul său, Titi Dumitre
scu, cel cu care seamă
nă din atîtea puncte de 
vedere.-.

R. CALARÂȘANU

Dar și în fiecare dup-amiază 
Figura lui in parc e remarcată
In vreme ciad ai săi se antrenează.

li regăsești in parcul cu verdeață. 
Pe aleia cu pansele și glicină. 
La ora ctrid acasă-ncep să vină 
Toți cei din schimbul lui de dimineață.

Din. zori, pe Vlad, rugbistul din uzină,
II vezi in parcul nou de lingă piață
Cum stă pe o aleie, chiar in față, 
(Ce-i drept, e-Ufl loc plăcut, plin de lumină).

Un utemisi mereti in parc, cum oare ?
Răspunsul — simplu — l-am aflat pe dată: 
...E-acolo pe panoul de onoare...

D. POPA

Obișnuitul parcului

celelalte 
echipă, nu 

perfecte. 
...a pen- 
ordine : 
luhasz,

CONSTANTIN DOBREA- llei, 
U, HUMULEȘTI. - 1)
ea maj bună perfor

mantă a lui Zoltan Vamos 
pe 1.500 ni este 3,40,5. A- 
cum c lună și jumătate, 
cînd a realizat această 

ea consti- 
mal bun timp 
pe nlan mon- 

această probă.

2-1,
4-0,

4-0.

D~ale fotbalului...
dă concurează și... 
tori cu prăjina I

★
Colecționarii de 

tiri și-au început „ 
tatea". Din cele 7.500 de 
steaguri ale echipelor par
ticipante la Jocurile Olim
pice, înălțate pe catarge 
tn diferite puncte ale ora
șului, au și dispărut 50!

Organizatorii, atenți, 
au prevăzut 200 de 
steaguri de rezervă...

amin- 
activi-

5-a întimplat în Iran, 
intr-un meci susținut de 
echipa clubului Gourim. 
In timpul jocului, într-o 
luptă corp la corp, nas
turele tricoului unui ad
versar s-a încurcat in.-, 
barba deasă a unui ju
cător din echipa Gou
rim. Și s-a încurcat atît 
de tare incit arbitrul a 
fost nevoit să întrerupă 
jocul mai multe minute 
pentru a despărți pe cei

e- 
în 

erau 
un

hirtie roșie, se nasc 
miini abile. Mîini ce 
tot atît de bine a 
mingea de volei și

doi jucători, care — 
nervați de situația 
care se aflau — 
gata-gata să facă 
schimb de... amabilități.

Ptnă la urmă arbitrul 
a reușit să-i separe pe 
cei doi și jocul s-a pu
tut termina în liniște. O 
consecință insă, tot a 
fost conducerea clubu
lui Gourim a dispus ca 
toți jucătorii săi să-și 
radă mustața și barba...

Se apropie marea săr
bătoare.., Flori mari, flori 
din 
din 
știu 
lovi
a conduce rigla pe planșa 
de desen. Proiectanta E- 
lena Panail, de la Uzina 
Semănătoarea din Capi
tală, membră a echipei 
de volei campioană pe 
raion, se pregătește pen
tru a întîmpina ziua de 
23 August.

performanță.
a cel 
anului.

il, la _______
2) In ultimul meci al 

turneului susținut în 1936 
în Anglia, C.C.A a fost 
învinsă cu 5-0 de Wol- 
verhapton. — 3) E greu de 
stabilit... ierarhii între 
Jucători din aceeași gene
rație, dar-mite între fot
baliști care au evoluat la 
distanțe de... 20 de ani u- 
nii de alții ! De altfel, la 
fotbal, ca d la 
sporturi de 
există criterii pi: 
Personal, aș înclina 
tru următoarea 
Apolzan, Vogi, 
Kotormani.

ION FUGEA. 
SEBEȘ. - Iată 
iele — inclusiv ____ .___
Ia pauză — ale meciurilor 
din faza finală a Cupei 
R.P.R. 195*,  susținute de 
Metalul Reșița : optimi de 
finală : 4-0 (3-0) cu Lo
comotiva Tg. Mureș: sfer
tul i de finală: 2-0 (1-0) 
cu Locomotiva Timișoa
ra : semifinale : 1-0 (l-o) 
cu C.C.A. : finală : 2-0
(2—0) cu Dinamo Bucu
rești.

ILIE GHEORGHE, O- 
RADEA. - 1) Iolanda Ba
laș împlinește în decem
brie 24 de ani. Și-a în
ceput activitatea sportiva 
ia vtrsta de 12 ani. Prima 
ei performantă : 1,28 m.
— 2) Frații Walter, care 
au jucat în 1954 în repre
zentativa de fotbal a R.F. 
Germane, se numesc Fritz 
și Othmar.

MIU B. ION, PLOIEȘTI.
— 1) Din formația Brazl-

CARAN- 
rezulta- 

scorurile

cucerit cam- 
plonatul mondial de fot
bal în 1958, numai 2 joaca 
acum la echipe europene- 
Vava (Atletico Madrid) și 
Didi (Real Madrid) Va va 
are acum 25 de ani, iar 
Didi 31. - 2) Pele e oa
recum mic de statură : 
1,69 m. — 3) Iată rezulta
tele primului campionat 
mondial de fotbal Mon
tevideo. 1930 : grupa I : 
Franța—Mexic 4—1, Argen
tina—Franța 1—0, Chile— 
Mexic 3—0. Chile—Franța 

Argentina - Mexic 
Argentina - Chile : 
Finalistă : Argentina.

1-0, 
6-3, 
3-1.
Grupa a II-a Iugoslavla- 
Brazilia 2—1, Iugoslavia— 
Bolivia 4—0, Brazilia—Bo
livia 4—0. Finalistă : iu
goslavia. Grupa a III-a : 
Romînia—Peru 3—1 Uru
guay—Peru 3—1, Uruguay— 
Romînia 4—0. Finalistă : 
Uruguay. Grupa a IV-a : 
S.U.A. , - Belgia 3-0, 
S.U.A-Paraguay 3-0, Pa- 
raguay-Belgla 1—0. Fina
listă : S.U.A. Semifinale: 
Argentina—S.U.A. 6—1, U- 
ruguay—Iugoslavia 6-1. 
Finala : Uruguay—Argen
tina 4—2.

IOAN HALEGIU, GIUR
GIU, - Cîteva date bio
grafice despre antrenorul 
Emeric 
El are

- „Ciogli“ - vogi, 
acum 55 de ani. 

A debutat ca... portar, a 
jucat un timp și ca ex
tremă dreapta, dar afir
marea și-a făcut-o ca mij
locaș centru și apoi ca 
fundaș. Pîna în anul 1929 
a purtat tricourile vesti
tei echipe timișorene Chi
nezul, campioană a țării 
intre anii 1921-1927. Din 
1929 și pînă în 1937 a ju
cat la Juventus-București, 
... strămoșul Petrolului 
Ploiești.

ION POȘTAȘUL
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