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MAREA SARBATOARE A POPORULUI NOSTRU
Poporul romîn 

pusă bucurie 
berării țării 
ziua de 23 

16 ani, 
istorice 

sovietice și 
liberatoare pe

întîrnpină cu nes- 
aniversarea eli

de sub jugul fas- 
August.

în
ale

ale 
teritoriul 
zdrobitoare date 
creșterii urii și

cist.
Acum 

victoriilor 
lor 
eil- _______ r_
noastre, a loviturilor 
hoardelor tasciste. a 
revoltei maselor împotriva ocupan- 
ților hitleriști și a slugilor lor din 
țară. Partidul Comunist Romîn a 
organizat și condus torțele patriotice 
populare la înfăptuirea insurecției ar
mate de la 23 August 1944, care a 
dus la răsturnarea dictaturii militaro- 
fasciste, la smulgerea Romîniei din 
odiosul război hitlerisf.

Victoria insurecției armate de ia 
23 August este rezultatul luptei ma
selor largi populare, care în frunte 
cu clasa muncitoare s-au unit strins 
în jurul partidului comunist, condu
cătorul și apărătorul 
intereselor oamenilor 
semnat o cotitură 
poporului romin, 
cepului revoluției 
descătușat torțele 
poporului, trezind I 
milioane de oameni ai muncii de la 
orașe și sate.

condițiile 
armate- 

ofensivei 
țării

de nădejde al 
muncii. Ea a în- 

i istorică in viața 
a constituit în- 

popuiare, care a 
revoluționare ale 

la luptă conștienta

sub
muncitoare, în

Luptînd cu un înalt eroism 
conducerea 
trunte cu partidul său marxist-lem- 
nist, masele populare au adus apoi 
la cîrma țării, la 6 martie 1945, 
primul guvern democratic din istoria 
patriei noastre, in care clasa munci
toare deținea rolul conducător.

Cucerirea puterii de către clasa 
muncitoare și trecerea la construirea 
socialismului este rezultatul luptei re
voluționare a poporului, condus de 
partid, pentru libertate 
mai bună, este biruința 
asupra secularei exploatări.

Anul acesta sărbătorim cea de a 
XVI-a aniversare a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascismului în 
condițiile unui nou avînt și entuziasm 
general al maselor muncitoare, în 
lupta pentru realizarea istoricelor ho- 
tărîri ale celui de al Ill-lea Congres 
al P.M.R., care au deschis în fața 
poporului perspectiva luminoasă și 
însuflețitoare a desăvîrșirii 
ției socialiste și a trecerii 
construirea comunismului.

Bilanțul însuflețitor al 
obținute de-a lungul celor 
stitilie o strălucită confirmare a jus
teței politicii partidului nostru de in
dustrializare socialistă a țării, de dez

clasei

și o viață 
sa istorică

luminoasă 
construc- 

treptate ia

succeselor
16 ani cori

voltare cu precădere a industriei grele 
— cu pivotul ei, industria construc
toare de mașini — de transformare 
socialistă a agriculturii și de înfăp
tuire a revoluției culturale.

Țara noastră, 
gimului 
peste 95 
satisface 
cea mai 
tern de

Producția industriei 
re de mașini a R.P.R. 
II) ori mai mare decît 
Aceasta constituie una 
de seamă obținute de oamenii muncii, 
sub conducerea partidului, în indus
trializarea socialistă a tării. Numai 
în perioada dintre Congresul al 
ll-lea și al Ill-lea al P.M.R. au 
fost construite 101 întreprinderi noi, 
93 de secții noi, iar 294 de întreprin
deri au fost reutilate și dezvoltate.

Cît de mult a crescut puterea eco
nomică a țării se vede și din faptul 
că în acest 
11 săptămîni 
dustrială din 
săptămîni, la 
la ciment în

Aplicînd cu consecvență învățătura 
marxist-leninistă la condițiile țării

care pe vremea re- 
burghezo-moșieresc importa 

la sută din mașinile unelte, își 
astăzi din producție proprie 
mare parte din necesarul in- 
mașini unelte.

constructoa- 
este astăzi de 
în anul 193». 
din victoriile

an realizăm în numai 
întreaga producție tn- 

1938; la fontă în șapte 
oțel în opt săptămîni, 

10 săptămîni etc.

(Continuare în pag. a 2-a)

închiderea lucrărilor Congresului al Ill-lea 
al Uniunii Tineretului Muncitor

Lucrările celui de-al Ill-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Muncitor au 
continuat sîmbătă dimineața cu dis
cuții pe marginea rapoartelor C.C. al 
U.T.M. și al Comisiei centrale de 
revizie.

Au luat cuvîntul tovarășii: Cornel 
Burtică, secretar al C.C. al U.T.M,, 
președintele U.A.S.R., Elena Răileanu, 
instructoare superioară de pionieri din 
regiunea Galați, Șincai Carol, tînăr 
actor din Tg. Mureș, Ștefan Tripșa, 
Erou al Muncii Socialiste, Alfred Bren- 
doffer. tractorist la S.M.T. Hărman, 
regiunea Stalin, Stelian Dumitriu. 
prim-secretar al Comitetului regional 
U. r.M. Bacău, și Margareta Zotic, 
textilistă la fabrica „Țesătura" din 
Iași

tn numele Consiliului Central al 
Sindicatelor, a vorbit tov. Anton Moi- 
sescu, vicepreședinte al C.C.S.

Congresul a fost salutat de Hazim 
Salo, secretar al Uniunii Internațio
nale a Studenților, Amilcare Vita, 
membru al Secretariatului Național al 
Federației Tineretului Comunist Ita
lian, Busios Harilaos, membru al 
Consiliului central al Organizaț ei de 
Tineret a Partidului E.D.A. din Grecia, 
și de reprezentantul Mișcării Tinere
tului Socialist Italian

S-a dat de asemenea citire tele
gramei de salut adresată Congresului 
de către conducerea organizației Ti
neretului Democrat din India.

De la tribuna Congresului s-a a- 
nunțat că din întreaga țară au sosit 
,'i continuă să sosească pe adresa ce
lui de-al Ill-lea Congres al U.T.M. 
numeroase telegrame și scrisori tri
mise de tineri muncitori, țărani, co
lectiviști și întovărășiți, ingineri, teh
nicieni, învățători, din partea organi- 
tațiilor U.T.M. din întreprinderi, in
stituții, unități militare, unități de 
aionieri. Tinerii raportează Congresu- 
ui rezultatele obținute în îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid și-și iau 
îoi angajamente. Ei salută Congresul 
■,i urează succes lucrărilor sale.

Incheindu-se discuțiile. Congresul a 
tprobaX îa unanimi late raportul fioau».

tetului Central al U.T.M. și raportul 
Comisiei centrale de revizie.

Sîmbătă după-amiază a avut loc 
ședința de închidere a celui de-al 
Ill-lea Congres al Uniunii Tineretului 
Muncitor.

Intîmpinați cu îndelungi aplauze au 
sosit în sală tovarășii: Gheorghe A- 
postol. Emil Bodnăraș, Nicolae Ceau- 
șescu, Alexandru Moghioroș, Leonte 
Răutu.

Tn sală au fost prezenți membri ai 
G.C. al P.M.R., ai guvernului, ai Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, con
ducători ai organizațiilor obștești, oa
meni de știință, artă și cultură, zia
riști romîni și corespondenți ai presei 
străine.

La ședință au luat parte de ase
menea reprezentanții organizațiilor de 
tineret de peste hotare, invitați la 
Congres.

A fost prezentat proiectul de rezo
luție a Congresului; Congresul a a- 
probat în unanimitate rezoluția.

S-a anunțat apoi că, în cursul zi
lei, a avut loc ședința de alegere a 
Comitetului Central și a Comisiei 
Centrale de Revizie. S-a dat citire 
listei membrilor Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Muncitor, a 
membrilor supleanți ai C.C. al U.T.M„ 
precum și listei membrilor Comisiei 
Centrale de Revizie, aleși în unani
mitate de Congres.

S-a anunțat apoi că în prima șe
dință plenară a C.C. al U.T.M. au 
fost aleși în unanimitate membrii Bi
roului C.C. al U.T.M., membrii su
pleanți ai Biroului și Secretariatul 
C.C. al U.T.M.

S-a anunțat de asemenea că a avut 
loc ședința de constituire a Comisiei 
Centrale de Revizie.

Tov. Nicolae Roman a dat citire 
scrisorii 
U.T.M.
al Partidului Muncitoresc Romîn. Mi
nute în șir delegații ovaționează pen
tru Partidul Muncitoresc Romîn, con
ducătorul iubit al tineretului din țara 
noastră, pentru Comitetul său Central 
in frunte cu tovarășul Gheorghe Ghe- 
orghiu-Dej.

într-o atmosferă solemnă a fost 
scos din sala Congresului Drapelul 
roșu at Uniunii Tineretului Muncitor.

Tov. Virgil Trofin, prim-secretar al 
C.C. al U. f.M., a rostit apoi cuvîn- 
tuî dc închidere a celui de-al IH-lea 
Congres al U.T.M.

In Xală au răsunat urale și acla
mații' îndelungi.

într-o atmosferă de mare entuziasm, 
tinerii delegați și-au manifestat ho- 
tărirea de a-și aduce contribuția ac
tivă la îndeplinirea mărețelor sarcini 
puse în lața întregului nostru popor 
de cel de-al Ill-lea Congres al P.M.R.
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste in țara noastră, de a întări 
și mai mult unitatea 
tineretului din întreaga
pentru pace și progres

Congresul s-a închis 
Internaționalei.

de acțiune a 
lume în lupta 
social.
în acordurile

(Agerpres)

Concursul cultural-sportiv, mijloc de angrenare 
activitatea sportiva 
cultural-sportiv 
resc să facem o ... ,r.. -
dem ce a însemnat această competiție 
pentru tinerii noștri sportivi.

Sînt peste trei luni de cînd tinerii 
și tinerele din orașele și satele patriei 
noastre s-au prezentat la startul aces
tei importante competiții sportive de

(Continuare in pag. a 2-a)

a tineretului în
ln zilele acestea, cînd poporul nos

tru muncitor a întîmpinat cu însufleți
re cea de a XVI-a aniversare a elibe
rării Romîniei de sub jugul fascist, ti
nerii sportivi din întreaga țară s-an în
trecut în ultimele competiții (e- 
tapa raională și orășenească) din ca
drul Concursului cultural-sportiv al ti
neretului. Acum, cînd se face bilanțul 
frumoaselor întreceri ale Concursului

al tineretului este fi» 
retrospectivă și să ve-

Congresului al Ill-lea al 
adresată Comitetului Central

Deșliude Dan

UN CINTEC

Patria mea, cunună de spice și de brazi, 
de ziduri avintate și turle sclipitoare, 
frumoasă ești, sub steaua izbînzilor de azi, 
pe frunte cu lumina tzbinzu viitoarei

Dănțuitoare flăcări pe creste de Carpațl, 
de iloria dau veste, de vechile răscoale: 
ceva din focu-acela sclipește-n kilovați, 
cînd munții se-ncunună cu mari hidroceniralt.

Electrice uzine — prisacă de sântei, 
barajele, cu norii șt apele la triată, 
și codrii de cărbune și fluvii de țiței.

Si holda — cit o țară — unde combina cîntă...

Pe unde pionierii la tabără se duc, 
cu trtmbițe și tobe, sub zalele pădurii.
va fi urcat în vremuri, călare, vreun haiduc, 
vor fi venii cu Tudor din Vladimiri — pandurii.

Și Dunărea bătrînă șt noul șantier 
acolo unde ursul domnea împărătește. 
Si steagurile muncii, intre pămînt și cer, 
semn că pe-aceste plaiuri poporul stăpînește.

Devale, pe tipsia de aur învechit, 
tractoarele se-avintă in miriște — șl ară 
pe unde tancuri grele curgeau spre asfințit, 
în patruzeci și patru, intr-un amurg de vară.

Dar hecare piatră șt fiecare hr 
de iarbă sau tărină, tresar și se-nfioară 
cind viatul amintirii, cu degete subțiri, 
mai răscolește iarul încins odinioară

Luceafărul de strofă pe codri și pe lunci, 
o rază-i din lumina lui August, neînfrlntă— 
Și poate-n amintirea obuzelor de-atunci, 
auzi: in slava tării o ciocîrlie cîntă I



Crește numărul participanțiior 
la competițiile de mase

Printre numeroasele succese cu care mișcarea sportivă 
/din tara noastră*  se mîndrește azi, în prag de sărbătoare, 
<este și acela legat de dezvoltarea mereu crescîndă a 
.competițiilor de mase. Devenite tradiționale, aceste popu
lare întreceri sportive au cunoscut în ultimul timp un 
avînt considerabil, exprimat grăitor nu numai prin creș
terea numărului de participant!, ci și prin îmbogățirea 
formelor competiționale recreativ-a tractive, a căror or
ganizare a stîrnit interesul maselor de oameni ai muncii 
de la orașe și sate.

In centrul activității competiționale de mase a stat 
anul acesta Concursul cultural-sportiv al tineretului, 
frumoasă întrecere cultural-sportivă care, deși la prima 
ei ediție, s-a bucurat de o largă participare. Imbinîild 
în mod armonios întrecerile sportive cu manifestațiunile 
artistice. Concursul cultural-sportiv al tineretului a con
stituit o adevărată sărbătoare a tineretului muncitor de 
pe întreg cuprinsul patriei noastre dragi. Peste 
a.000.000 de oameni ai muncii și-au disputat întîiefatea 
în cadrul întrecerilor sportive organizate cu prilejul Con
cursului cultural-sportiv al tineretului.

Intrate în tradiția mișcării noastre sportive, popularele 
întreceri de cros organizate în fiecare an primăvara și 
toamna în cinstea unor sărbători scumpe clasei munci
toare din lumea întreagă, au înregistrat an de an rezul
tate dintre cele mai frumoase. Antrl acesta, pînă în pre
zent. s-a disputat numai crosul de mase „Să întîmpinăm 
1 Mai" la care au luat parte aproape 1.000.000 de tineri și 
tinere. Demn de subliniat este faptul că numărul celor 
care s-au întrecut cu prilejul acestei tradiționale com
petiții de mase a crescut față de anul trecut cu peste 
180.000. Succese importante s-au realizat și în cadrul 
-complexului G.M.A., care constituie de fapt una dintre 
cele mai puternice verigi ale sistemului competițional de 
mase al mișcării de cultură fizică și sport din țara noas
tră. Numai în cursul primelor 6 hini din acest an peste

25.000 de tineri nu devenit purtători ai Insignei F.G.M.A. 
și peste 40.000 de oameni ai muncii au cucerit insigna 
G.M.A.

Mergînd pe linia înfăptuirii sarcinilor trasate mișcării i 
sportive de către partid, organele și organizațiile sț. ■ 
five s-au străduit ca prin găsirea unor forme’ corn, c- 
tiționale cit mai atractive să contribuie la dezvoltarea 
activității sportive prin atragerea unui număr cit mai 
mare de oameni ai muncii pe terenurile de sport. In 
diferite regiuni, numeroase consilii raionale și orășenești 
U.C.F.S. au îmbogățit calendarele competiționale prin 
introducerea unor întreceri interesante. La rindul lor, 
consiliile asociațiilor sportive s-au preocupat intens de 
buna organizare și desfășurare a campionatelor pe aso
ciație. Astăzi sînt foarte puține asociațiile sportive care 
să nil fi organizat de la începutul anului și pînă în 
prezent unul sau mai multe campionate pentru membrii 
U.C.F.S.

In regiunile Stalin, Guj, Timișoara, în Regiunea Au
tonomă Maghiară, Pitești, Hunedoara, campionatele aso
ciațiilor sportive au cunoscut în ultima vreme o dezvol
tare simțitoare. Sute de mii de oameni ai muncii parti
cipă cu bucurie la aceste întreceri, care au devenit nu 
numai principalul mijloc de recreare pentru masele 
de membri ai U.C.F.S., dar și un important izvor de ca
dre tinere și talentate pentru secțiile pe ramură de sport 
ale asociațiilor sportive.

Succesele realizate pînă în prezent pe linia creșterii 
activității competiționale de mase constituie nn imbold 
pentru toți activiștii sportivi ca de acum înainte să 
muncească cu mai mult elan pentru traducerea în viață 
a principalelor sarcini trasate mișcării sportive de 
către partid și guvern, printre care și aceea de a asigura 
oamenilor muncii o bogată și variată activitate sportivă 
recrea tiv-atracti vă.

Concursul cultural-sportiv, mijloc de angrenare
a tineretului în

(Urmare din pag. 1)

Ca și în anii tre.ru ți, când

activitatea sportivă

ECHIPA MEA
Este o echipă de volei ca multe 

altele. Nu ai să găsești nimic deose
bit la ea. Jucătorii, după ce-și termină 
programul de lucru, se Intllnesc pe 
zgura roșie —deo parte și de alta a 
fileului — și își încep antrenamentele. 
Asemenea nouă, în zdele de azi. ai să 
•găsești mii și mii de muncitori, colec
tiviști sau intelectuali care-și petrec 
timpul liber pe terenurile de sport. 
Deci, nimic aparte față de alte echipe. 
Jmi este foarte dragă. Este echipa 
din care fac și eu parte. Este echipa 
noastră, a metalurgiștilor de la „Se
mănătoarea" din Capitală. S-ar cu
veni însă să mă recomand. Stat lă
cătușul Aurel Brătulescu din sectorul 
Vl al uzinei- Anul acesta am împlinit 
17 ani de cîrtd lucrez în uzină. Pe 
vremea cînd am pășit prima oară pe_ 
poarta ei, nici vorbă nu putea fi de 
sport. In primii ani ai eliberării am 
început și noi să pătrundem în tainele 
sportului. Joc volei din 1950. Se cu
vine însă să vorbesc și de tovarășii 
mei, membri ai echipei. Iată, de exem
plu, pe comunistul Mircea Marinescu, 
inginer, șef de serviciu. înainte a fost 
lăcătuș la Călan- Apoi, a terminai 
Politehnica din Kiev. Turnătorul 
tre Drăgliici este, de asemenea, 
vechi component al echipei. Are o 
iere de luptă inepuizabilă, iar în
nu își precupețește forțele. La fel face 
și in producție. Drept prețuire, comu
niști l-au primit in rindul candidaților 
de partid. Trăgătorul nostru secund, 
Eugen Di mit r iu, este controlor tehnic 
la sectorul II. Iubește cu pasiune vo
leiul. Pentru că tot vorbim de trăgă
tori, să amintim și de cel principal: 
Vasele Dumitrache, proiectant- Ce să 
vă spun despre el ? Trage straș
nic ! Mihai lonescu este inginer 
electromecanic- Este mezinul echioei. 
Cel mai calm om al echipei este fără 
îndoială Paul Urdea 
ziarului de uzină, 
despre Gheorghe 
Este secretarul 
sportive. Deci, el
toate sporturile nu numai..- de volei. 
Iar cînd nu este cu noi pe teren ai (c 
să-l găsești, precis, acolo unde vreo obținute

Echipa de volei a uzinelor .Semănătoarea

mase.
■ desfășurau Spartaehiadeie de iarnă și 

de vară ale tineretului, și în acest an 
i tinerelul patriei noastre a participat 
: cu însuflețire la competițiile sportive, 

de mase. întrecerile 
ciclism, volei, 
oină, handbal, 
fășurale cu 
cui luxai - sportiv 
transformat în
tații sportive de mase. De-a lungul ce
lor trei etape au participat la con
curs peste 2.000.000 dc tineri din 
întreaga țară! Rste o cifră impresio
nantă, care demonstrează caracterul 
larg, de mase, al sportului din patria 
noastră. Astfel, numai în orașul și re
giunea București, peste 330.000 de ti
neri și tinere s-au întrecut cu ardoare 
pc terenurile de sport. In regiunea 
Timișoara au participat la întreceri 
104.053 tineri, Ploiești 167.424, Cluj 
175.502, Craiova 138.266, Iași 175.436, 
R.A.M. 117.005 ele.

Dacă ținem seamă de faptul că în 
anul 1949 au participat la „Cupa Ti
nerelului Muncitor” 600.000 de tineri 
—- ceea ce însemna pe atunci o rea
lizare neimaiîntîlnită în istoria spor
tului romînesc, apare și mai limpede 
progresul înregistrat în activitatea spor
tiv^ de mase din țara npaslră, în ulti
mii ani. In raionul Sibiu, de pildă, 
raion fără o prea mare tradiție în ac
tivitatea sportivă de mase, întrecerile 
din cadrul Concursului cultural-spor
tiv al tinerelului au constituit o ade
vărată sărbătoare. Aproape 9.000 de 
tineri și tinere, roniîni, germani și ma
ghiari s-au întrecut cot la cot în nu
meroase meciuri de handbal, volei, 
fotbal, tenis de masă, șah, popice, tir, 
ciclism, trîntă, haltere, baschet, nala- 
ție și box, campionii pe asociații spor
tive fiind desemnați 
sehit de dîrze și 
ralel cu întrecerile 
artistice din satele 
frumoase spectacole 
de succes deplin.

întrecerile din cadrul Concursului 
cultural-sportiv al tineretului au con
stituit totodată și un prilej minunat 
de creștere a numărului bazelor spor
tive simple, lntr- adevăr, încă înainte 
de primele starturi și apoi, paralel 
cu întrecerile, în întreaga țară, tinerii 
au trecut plini de avînt la amenaja
rea de noi baze sportive. In 
această perioadă s-au construit și ame
najat sute de noi baze sportive simple. 
Sînt cunoscute inițiativele tinerilor din 
comuna Goteana (raionul Slatina), ale

Pe- 
un 
pu- 
joc

redactor al 
Ac tun, două cuvinte 
Popescu, merceolog, 
asociafiei noastre 
se interesează de

dc atletism, 
tir, popice, fotbal, 
înot și trîntă des- 

prilejul Concursului 
al tineretului s-au 

adevărate manifes

dirpă dispute deo- 
spectaculoase. Pa- 
sportive, echipele 
raionului au dat 
care s-au bucurat

MAREA SĂRBĂTOARE A POPORULUI NOSTRU
(Urmare din pag. 1) sigură temelie a ndi- 

de trai.

celor de la 
Neamț), ale 
nale de pe lingă uzinele Steagul roșu 
Orașul Stalin și ale celor din asociația 
Strungul — Orașul Stalin care au 
prestat sute de ore de muncă patrio
tică pentru a-.și amenaja noi baze spor
tive. Exemplul acestor tineri a fost ur
mat de membri a numeroase asociații 
de pe întreg cuprinsul țării. Astfel, 
tinerii din gospodăria agricolă colecti
vă „30 Decembrie “ (comuna Pogo- 
nești, raionul Bîrlad) au răspuns cu 
entuziasm chemării consiliului asocia
ției sportive și a organizației U.T.M. 
de a amenaja terenuri de volei și de 
handbal în centrul comunei. Zi dc zi, 
după terminarea lucrului, colectiviștii 
din Pogonești, în frunte cu președin
tele consiliului asociației sportive, 
Gheorghe Podoleanu, au muncit cu 
elan pentru terminarea cît maj rapidă 
a bazelor sportive. Acestea, o dată 
terminale, au și găzduit întrecerile 
din cadrul etapei pe asociație a Con
cursului cultural-sportiv al tineretului.

Este demn de relevat faptul că or- 
ganizînd aceste întreceri majoritatea 
asociațiilor sportive din patria noastră 
au dovedit o bună capacitate organi-. 
zatorică, maturitate. Etapa pe asocia
ție a Concursului le-a dat prilejul să 
ia o seamă de inițiative care au dus 
la dezvoltarea masivă a gustului pen
tru activitatea sportivă în masele de 
tineri, la întărirea organizatorică și 
materială a asociațiilor sportive. Deo
sebit de frumoase și bine organizate 
au fost întrecerile etapei pe asociație 
ce s-au desfășurat în comunele .Por
nești, Marginea, 
ionul Rădăuți), 
ret). Moldovița 
Moldovenesc), 
Iași), Cîrja

Gîreina (raionul Piatra 
elevilor școlii profesio-

V icosul de . a-
Cîndești (raionul Si- 
(raionul Cînrnulung 

Andrieșeni (raionul 
Iași), Cîrja (raionul Murgeni). Pie
trele (raionul Giurgiu), la rafinăriile 
nr. I și nr. 3 (regiunea Ploiești), schela 
petroliferă Berea (raionul Buzău) etc. 
Aci, competițiile sportive împletite cu 
acțiunile echipelor artistice au dat un 
cadru festiv întrecerilor Concursului 
cultural-sportiv al tineretului.

Sportivii din orașele și satele țării 
noastre participă în aceste zile la ul
timele întreceri în cadrul Concursului 
cultural-sportiv al tineretului. Construc
tori vrednici ai socialismului, ei au 
întîmpinat marea sărbătoare a po
porului 
August, 
sportivă.

ai socialismului, ei 
marea sărbătoare a 

nostru muncitor, ziua de 23 
noi succese în activitatea<11 succese

activist
AUREL IȘOVEANU

al secției organizatorice a 
U.C.F.S.

tarea și întărirea continuă a mișcării 
noastre sportive trebuie să-și aducă 
contribuția în mai mare măsură nu
meroasele cadre sportive cu o îr;.iltă 
calificare, profesori, antrenori, i-i.vruo- 
tori și activiști voluntari,

Făcînd parte din marea familie a 
țărilor socialiste, Republica Populară 
Romînă promovează o politică externă 
de prietenie 
destructibilă 
tist.

Republica 
duce contribuția sa activă la 
nerea păcii, promovează cu fermitate 
politica de coexistență pașnică. In pre
zent, cînd raportul de forțe pe arena 
mondială s-a schimbat definitiv în fa
voarea păcii, există posibilitatea reală 
de a preîntîmpina războiul, de a asi
gura coexistența pașnică a statelor cu 
orînduiri sociale diferite — așa cum 
a subliniat declarația Consfătuirii de 
la Moscova, document de seamă al 
mișcării comuniste și muncitorești, în 
lupta pentru pace, democrație și so
cialism, a cărui neclinită actualitate 
a fost reafirmată de Consfătuirea de 
la București a reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești din 
țările socialiste. Țara noastră sprijină 
cu hotărîre programul realist al Uni
unii Sovietice cu privire la dezarma
rea generală și totală, propuneri a 
căror înfăptuire pot contribui la rea
lizarea unei lumi fără războaie.

„Considerînd de datoria fiecărei 
țări, mari sau mici, să-și aducă pro
pria contribuție la cauza apărării pă
cii — arăta 
Gheorghiu-Dej 
Hl-lea
Populară Romînă 
militeze în 
lalte țâri ale lagărului socialist pe'ri- 
trn micșorarea încordării internații> 
nale, pentru zădărnicirea oricăror te 
neltiri ale cercurilor agresive, pentri 
promovarea perseverentă a principii 
lor coexistenței pașnice și statornici 
rea unei păci' trainice în lume".

Sărbătorind cea de a XVl-a aniver 
sare a eliberării Romîniei de sub ju 
gul fascist, oamenii muncii, sportivi 
patriei noastre sint mîndri dc realiză 
rile obținute sub conducerea înțeleap 
tă a partidului și sint hotărîți s 
muncească cu și mai mult avînt pen 
tru traducerea în viață a istoriceto 
hotărîri ale celui de al lll-lea Con 
greș al Partidului Muncitoresc Romin

ce 
să 
să 
aî

tuie cea mai 
cirîi nivelului

Schimbările survenite în condițiile 
de viață ale _____”... ____ " ”
țara noastră au făcut ca masele mun
citoare să devină conștiente de viața 
nouă pe care o făuresc sub condu
cerea partidului. In vederea ridicam 
continue a nivelului de conștiința, 
partidul nostru duce o muncă perse
verentă de educare comunistă a ma
selor, de lichidare a rămășițelor capi
talismului în conștiința oamenilor.

Dezbătînd și aprobînd Directivele 
pentru planul de dezvoltare a econo
miei naționale pe anii 1960— 1965 ș> 
pentru programul economic de pers
pectivă, Congresul al lll-lea al 
P.M.R. a înarmat partidul și întregul 
popor muncitor cil un program clar 
și concret, e.aborat pe baza marxism- 
leninismuhii și a condițiilor concrete 
istorice din țara noastră. Iată de ce, 
cifrele cuprinse în Directivele celui de 
al lll-lea Congres al P.M.R. arată 
avîntul impetuos al economiei națio
nale în perioada desăvirșirii construc
ției socialiste.

Prin înfăptuirea mărețului program 
trasat de partid, patria noastră va de
veni în viitorii 10—15 ani o țară in
dustrială dezvoltată, cu o agricultură 
multilaterală, de o înaltă productivi
tate. Punerea în valoare a bogățiilor 
țării va asigura întregului popor con
diții de viață demne de epoca socia
lismului victorios și a construcției co
munismului. Se vor crea posibilități 
tot mai mari pentru desfășurarea ac
tivității culturale și sportive, de re
creație. Marile succese obținute de po
porul nostru în construirea socialis
mului, sub conducerea partidului, au 
asigurat o bază puternică și dezvol
tării multilaterale a culturii fizice și 
sportului în țara

Astăzi Uniunea 
și Sport dispune 
roase terenuri și 
serie de mari construcții sportive mo
derne cunoscute și apreciate nu nti- 
fflâi îo întreaga tarA dar și peste ho-

noastre și folosind din experiența bo
gată a U.R.S.S., partidul nostru a 
desfășurat o largă activitate politico- 
organizatorică în vederea transformă
rii socialiste a agriculturii. Sarcina 
trasată de Congresul al II-Iea al 
P.M.R., ca sectorul socialist să fie 
preponderent ca suprafață și ca pro
ducție marfă pînă la sfîrșitul anului 
1960 a fost îndeplinită încă la sfîrși
tul anului 1959. Cooperativizarea a- 
griculturiî este în linii generale în
făptuită, iar pînă în anul 1965 se va 
încheia procesul de colectivizare a a- 
griculturii.

In țara noastră socialismul a în
vins. El cuprinde întreaga industrie, 
transporturile, comerțul, sistemul fi
nanciar și de credit. Ca urmare a 
lichidării exploatării omului de către 
om, în R.P.R. au dispărut pentru tot
deauna clasele antagonice. „Astfel. în 
Republica Populară Romînă — arăta 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la Con
gresul al lll-lea al P.M.R. — a fost 
creată baza economică a socialismu
lui; aceasta constituie o măreață vic
torie a clasei muncitoare, a țărănimii, 
a intelectualității".

Succesele uriașe 
ani in dezvoltarea 
te, în primul rînd,

oamenilor muncii din
a

frățească, de unitate in- 
cu țările lagărului socta-

tare. Au fost create condiții din*  
în ce mai bune pentru ca sportul 
pătrundă în toate colțurile țării, 
cuprindă mase largi de oameni 
muncii.

In anii regimului nostru sportul
devenit un bun de preț al maselor, 
aducînd o importantă contribuție la 
întărirea sănătății celor ce muncesc, 
la formarea unui om nou, luptător ho- 
tărît și activ 
lismului.

Caracterul 
stre sportive 
că avem azi un 
2.500.000 membri 
numai 15 mii sport!vi 
erau in timpul regimului burghezo- 
moșieresc. In marile competiții spor
tive de mase participă mii și sute de 
mii de oameni ai muncii.

Avind condiții 
meindu-se pe un 
mase, mișcarea

pentru construirea socia-

de mase al mișcării noa- 
este ilustrat și de faptul 

număr de peste 
U.C.F.S., lață ue 

legitimați cili

Populară Romînă își a- 
menți-

obținute în aceștt 
industriei sociahs- 

precum și succesele 
în celelalte ramuri ale eco

nomiei naționale au avut drept re
zultat creșterea simțitoare a nivelului 
de trai material și cultural al oa
menilor muncii. Azi muncitorii, țăra
nii, intelectualii trăiesc mai bine, se 
îmbracă mai bine, au siguranța zilei 
de mîine și creează prin munca 
noi condiții pentru o viață tot 
îmbelșugată

Recenta reducere de prețuri 
un număr de peste t-100 sortimet"e 
de mărfuri, la numai tin an de la 
Hotărîrea din iulie 1956*,'  vine să con
firme încă o dată grija partidului pen
tru cei ce muncesc. Aceste măsuri 
scot în evidență faptul că succesele 
ce se obțin în dezvoltarea continuă a 

SPORTUL POPULAR 1 economiei, în creșterea productivității
a 2-a Nr. 36/Ui uitțscii y a .venitului național £oiWf

echipă a uzinei își desfășoară antre
namentele sau jocul.

Asta e echipa mea, asta este echipa 
noastră. Am crescut, am învățat, fa
cem sport în anii noștri. Anii regimu
lui democrat-popular, anii luminoși al 
zilelor noastre. Știm că toate acestea 
le datorăm partidului nostru drag. De 
aceea îi sintem, cu toții, recunoscători 
-din inimă.

îndrumarea înțe- 
mișcarea noastră 
ceea ca este ne-

lor
mai

la

AUREL BRATULESCU 
lăcătuș la uzinele „Semănătoarea"

u

noastră.
de Cultură Fizică 

în alară de nume- 
săli de sport, de o

minunate și înte- 
larg caracter de 

noastră sportivă a 
înregistrat succese importante și în 
ceea ce privește performantele sporti
ve. Oamenii muncii se mîndresc pe 
bună dreptate cu sportivii noștri, care 
au reușit să ocupe multe locuri frun
tașe în ierarhia mișcării sportive 
mondiale și europene, bucurîndu-se 
azi de un binemeritat prestigiu pe 
plan internațional.

Sub conducerea și 
leaptă a partidului, 
sportivă are azi tot
cesar pentru o dezvoltare continuă și 
Înfloritoare. Este firesc de aceea ca 
oamenii muncii să aștepte de la spor
tivii fruntași ai țări) noastre o com
portare frumoasă în marea întrecere 
olimpică de la Roma, fiind convinși 
că ei vor depune toate eforturile pen
tru a reprezenta cu cinste culorile 
triei.

Totuși, o șa 
Salutul ~ 
Partidului 
dresat Congresului al lll-lea al Uni
unii Tineretului Muncitor: „Mișca
rea" sportivă însă nu s-a ridicat încă 
la nivelul condițiilor materiale create 
și a! cerințelor populației .și îndeosebi 
ale tinerelului", fată de ce la dezyol-

tovarășul Gheorghe 
la Congresul al 

al P.M.R. — Republics 
este hotărîfă si 

strînsă unire cu cele-

pa-

cum se 
Comitetului 

Muncitoresc

sublinia 
Central 

Romîn

în 
al 
a-

tre.ru


In anii vieții noastre
Au trecut 16 ani de la eliberarea patriei noastre. 

Ani de muncă plină de avînt și entuziasm, în cere 
poporul nostru, liber și stăpîn pe soarta lui, a schim
bat fața patriei. Ani de minunate realizări, de pre
faceri grandioase, în care — sub conducerea înțe'eap- 
tă a partidului — ne făurim o viață nouă, lumi
noasă, plină de belșug. Mîndri de succesele dobmdite 
în cei 16 ani, oamenii muncii din țara noastră își 
înzecesc eforturile pentru traducerea în viață a mă
rețelor sarcini trasate de Congresul al Ill-lea al Parti
dului Muncitoresc Rotnîn.

Parte integrantă a culturii șocialiste, cultura' 
fizică și sportul au cunoscut în acești ani o amploare

fără precedent. Jn fabrici. în uzine, pe ogoare, ta 
școli și facultăți, sportul și-a făcut nenumărați prie
teni. Uniunea de Cultură Fizică și Sport cuprinde azi 
peste 2.500.000 de membri care activează ta peste 
10.000 de asociații sportive. Marile competiții de mase 
mobilizează la startul întrecerilor sute de mii de 
oameni ai muncii. Numai la Concursul cultural-sportiv 
al tineretului, organizat în cinstea măreței zile a 
Eliberării, au participat — la întrecerile sportive — 
peste 2.000.000 de tineri și tinere.

Iată dovezi grăitoare ale dezvoltării mișcării spor
tive din patria noastră.

Contribuție la lupta pentru pace
Vă mai amintiți ? La începutul acestui an, in capitala patriei noastre 

s-aa iutUmt reprezentanții tineretului și studenților din țările regiunii Bal
canilor și Mării Adriatice. Scopul Intilnirii lor a fost acela de a discuta 
și a găsi căile prin care să contribuie la transformarea acestei regiuni 
într-o zonă a păcii.

Tinerii sportivi al țării noastre au întimpinat cu multă căldură această 
manifestare pentru pace. Ei s-au întrecut în numeroase competiții sportive, 
trimițind apoi un mesaj de salut Intilnirii.

tn fotografie, maestra emerită a sportului Iolanda Balaș citește me
sajul de salut al sportivilor noștri.

Daruri prețioase
Prin grifa partidului și guver

nului în flecare an se ridică noi 
și impunătoare construcții sporti
ve. Alături de miile de terenuri j 
simple construite prin muncă vo
luntară de cătrf tineret, în orașele 
patriei se ridică noi săli și sta
dioane- Iată, în clișeu, spațioasa 
sală a sporturilor din Cluj, dată 
recent tn folosință.

Grijă pentru generația 
de miine

Cele mai tinere vlăstare ale țării, 
copiii, către care se îndreaptă grija 
părintească a partidului, au asigu
rate minunate condiții să se dez
volte armonios, să crească sănă
toși și puternici. Cine nu i-a vă
zut pe micii sportivi lovind min
gea de fotbal, aruneîndu-se în apa 
cristalină a bazinelor de înot, ju- 
etnd șah. tenis de masă sau volei?

Acolo unde domneau 
întunericul...

...misticismul și înapoierea, a 
pătruns cultura și sportul. In sa
tele patriei, tinerii țărani munci
tori se aoîntă cu pasiune in între
cerile de volei, atletism, fotbal, 
box. triată, oină și șah. Acestea 
nu sini însă singurele sporturi pe 
care le practică tineretul de la sate. 
Discipline mai pretențioase ca 
ciclismul, baschetul, călăria sau 
halterele și-au făcut și ele loc în 
bogata activitate care se desfășoară 
tn cele peste 5-900 de asociații 
sportive sătești. •

Sportul — 
bun al poporului

Crosurile de mase atrag in fie
care an mereu mai multi partici
pant! Anul acesta, de pildă, la 
crosul organizat in cinstea zilei 
de / Afai au luat parte aproape
1.000.000  de tineri și tinere, cu 
182.000 mai mult decit tn anul 
1959. Activitatea sportivă de mase 
înregistrează an de an succese re
marcabile. întrecerile pentru cu
cerirea insignelor „Cel mai bun 
sportiv din 10" și „Campion al 
asociației sportive" se bucură de 
un mare interes. Semnificativ esle 
faotul că tn prezent în întreaga 
țară aproape 1.400.000 de tineri 
poartă insignele G.M.A. și 
F.GM.A

i----------- ----------



DIN TABARA „OLIMPICILOR” NOȘTRI
pornește în spira« 
platformă de pia- 

continue apoi spre

a satului olimpic.

tabăra sporti- 
bine dispuși, 
obosiți dtrpă 

și gata sa-ți 
de peste si. 
sînt prea nu-

ROMA (prin telefon). —
Pe st îl pul din stingă scării, pe • 

placă albă, un număr : 24. Infășurîn- 
du-1 parcă, o scară 
lă. oprindu-se pe o 
tră lustruită, ea să 
etajul superior.

Pe marca hartă 
punctul acesta poartă numele ROMA
NIA.

llrcînd scara, intri în 
vil or. noștri, Ii întîlnești 
glumind. uneori puțin 
antrenamente, primitori 
povestească întîmplările 
N-aș putea spune că ele 
meroase, pentru că așa cum scriam și 
în altă parte, pregătirea începută la 
Snagov, București, Cluj sau Timișoara 
continuă aci. răpindu-le chiar mai 
multe ore decît acasă. Este suficient 
să parcurgi programul de antrenament 
ținut de antrenorii loturilor, ca să-ți 
dai seama că în unele zile 4 sau 6 
ore sînt consacrate muncii de pregă
tire. Există chiar antrenori care s-au 
plîns că organizatorii nu le rezervă su
ficient timp pentru aceasta, cum e de 
pildă cazul echipei de polo pe apă. 
Astfel că delegația olimpică romîneas- 
că își
diul în satul olimpic în sectorul 24, dar 
membrii ei sînt „împrăștiați” aproape 
întreaga zi la distanțe care depășesc 
și 40 km, cum e cazul participanților 
la proba completă de călărie sau al 
cicliștilor. Cititorii noștri știu, de ase
menea, că lacul Albano — unde vor 
avea loc întrecerile de canotaj — se 
află — e adevărat într-o regiune pi-

are — ca să zic așa — doar se-

Cea mai echilibrată întrecere
de scrimă din istoria acestui sport

Turneul de scrimă — care se va des
fășura la Palazzo dei congressi — este 
așteptat cu un deosebit interes atît a® 
spectatorii țării gazde — mari amatori 
ai acestui sport — cit și de iubitorii 
scrimei din Întreaga lume. Și pe buna 
dreptate. In cadrul lui se întllnesc 
(poate mai mult ca la alte discipline) 
forțe de valoare extrem de apropiata. 
La toate probele disputa se anunță deo
sebit de echilibrată, iar rezultatele sînt 
cu atît mai greu de prevăzut.

După cum se știe, de-a lungul a zeci 
de ani, campionatele mondiale ca Șl 
Olimpiadele au fost dominate de tră
gătorii din Italia, Franța și Ungaria. 
Aproape matematic, titlurile se Impâr- 
țeau intre echipele acestor țări. Dar, 
iată că în ultima vreme a apărut o 
nouă forță pe tărîmul scrimei. Este 
vorba de scrimerii sovietici, care au 
Început să se impună din ce in ce mai 
mult și a căror superioritate a culmi

accidentat Potcieter

'Maria Vicol și reprezentanta Franței, Veronnet, se vor întîlni — probabil — 
și în cadrul turneului de la Roma. Iată-le într-un asalt susținut cu prilejul 
intilnirii R. P. Romină — Franța care a avut loc în primăvara acestui an la

București

nat prin cucerirea a trei titluri și ob
ținerea primului loc In clasamentul pe 
națiuni anul trecut la campionatele 
mondiale de la Budapesta. Zabelina, 
Kiseliova, Prudțkova, Efimova, Midler, 
Sîsikin, Habarov, Rîlski, Tischler șl 
mulți alți trăgători sovietici au reușit 
prin buna lor comportare să facă in 
așa fel, incit supremația să treacă «e 
partea lor. Ei au cucerit mai multe ti
tluri mondiale și olimpice, aduclna 
Uniunii Sovietice victorii răsunătoare și 
In acest sport.

După sportivii sovietici, cei ai R. P« 
Ungare sînt — față de ultimele lor evo
luții — cei mai îndreptățiți la ocuparea 
unor locuri fruntașe. Echipa de flo
retă femei în care vor fi din nou pre
zente Domdlki și Rejto, cea de floretă 
bărbați în care vom întîlni pe Kamutl» 
Fiilop, Guricza, sau sabrerii în frunte 
cu multiplul campion Karpati, pot cu
ceri la Palazzo dei congressi titluri o- 
limpice. Dar, îndeosebi la sabie, ma
ghiarii și sovieticii vor avea adversari 
foarte puternici în reprezentanții R.P. 
Polone, deținători ai titlului mondial. 
Zablocki, Pawlowski, Zub, care au fă
cut parte în 1959 din echipa R.P. Polo
ne vor apăra și de această dată culo
rile patriei lor.

Ierarhia în care am prezentat preten- 
flenții la titlurile olimpice — pe echipe 
*- a fost stabilită de desfășurarea ulti
mei ediții a campionatelor mondiale 
din anul trecut. Atunci, reprezentanții 
țărilor socialiste au cucerit 7 titluri și 
numai 1 a revenit — după o luptă foar
te strînsă, în baraj, între sovieticul 
Midler, francezul Netter și englezul 

• Jay - reprezentantului Angliei. Putem 
■41 siguri că a la iei ca Si ia „mon-

crater de vulcan, — 
desigur și faptul că e

torească, într-un 
dar ei au notat 
nevoie uneori de aproape V/2 oră pen
tru a ajunge din satul olimpic acolo. E 
de înțeles atunci că munca de pregătire 
a sportivilor se desfășoară în condiții 
destul de dificile. Dacă se mai adaugă 
yi faptul petrecut zilele acestea la stan
dul de pistol viteză, unde instalația 
n-a mai funcționat, înțelegem și nlfli 
bine unele greutăți pe care le întîm- 
pină viitorii concurenți.

După orele de antrenament, odihnă. 
Foarte necesară. Mai ales că la Roma 
temperatura este destul de ridicată 
(peste 30 grade la prînz), fapt care 
îngreunează antrenamentele. Nopțile 
aînt răcoroase, peste oraș adiind o 
briză ușoară. In restul timpului, ex
cursii, vizite, întîlniri cu sportivi din 
alte delegații, cinematograf sau un 
simplu program de destindere pe șez
longurile așezate în fața televizoarelor.

Sportivii noștri au mulți prieteni în 
rîndul celorlalte delegații. Sînt stimați 
și de aceea numărul oaspeților e foar
te mare. Cei sosiți la cîteva zile s-au 
împrietenit cu mulți sportivi din sat. 
Au de acum o frumoasă colecție de in
signe și cunosc orașul destul de bine. 
I-am văzut, de pildă, la lacul Albano 
pe Leon Rotman, Simion Ismailciuc și 
Alexe Dumitru înconjurați de mulți 
canoișli, discutînd probleme de tehnică. 
La poligonul de tir, Ștefan Petrescu 
este consultat în problemele legate de 
cairacteristicile poligonului. La bazinul 
de înot Popescu și Mitrofan au cerut 
părerea diferiților specialiști asupra 
stilului lor. Un grup foarte simpatie 

diate*  — la Roma — scrimerii din Fran
ța și Italia vor juca și ei roluri de 
seamă îndeosebi In turneele individuate. 
Avantajați și de faptul că evoluează 
acasă, italienii par a porni cu șanse 
mai mari. Mai cu seamă că printre a- 
ceștia vor fi prezenți renumiții flore- 
tiști Bergamini (locul II la Melbourne, 
campion mondial în 1958, în Philadel
phia), Spallino (locul III la Melbourne), 
Carpanetti, floretistele Colombetti, Rag- 
no etc.

Acestea sînt reprezentativele care vor 
lupta pentru ocuparea primelor locuri 
pe națiuni. Să nu uităm însă că sepa
rat, pe probe sau individual, printre cei 
ce pot aspira la un loc bun. siniem șl 
noi. Formația care poate cuceri cel mai 
valoros loc este după părerea noastra 
echipa feminină de floretă. Trăgătoa
rele noastre sînt într-o formă deoseoit 
de bună (așa cum n-au fost niciodată, 
după cum informat antrenorii) 

iar dacă aceasta va fi menținută pina 
în zilele Olimpiadei, putem aștepta re
zultate frumoase. Trăgătoarele Olga Or- 
ban-Szabo și Maria Vicol se numără 
printre cele mai bune din lume. De 
aceea, putem afirma că așteptăm de la 
ele — ca și de la Ecaterina Lazăr care 
va fi probabil cea de a treia sportiva 
înscrisă în turneul individual 
portări bune 
pe echipe.

com-
în întrecereanu numai

★ 
înscrie m 
un valoros

istoria acestei 
record de par-

Scrima se 
Olimpiade cu 
ticipare : 43 de țări și este sportul care 
se „întinde" pe o perioadă foarte lun
gă : 12 zile de întreceri efective cu o 
singură zi de odihnă. Iată care este 
programul acestor întreceri : 29-30 au
gust : floretă bărbați individual; 31 au
gust, 1 septembrie: floretă femei inffl- 
vidual; 2 septembrie floretă bărbați 
echipe; 3 septembrie floretă femei echi
pe; 4 septembrie zi de odihnă; 5—G sep
tembrie spadă individual ; 7—8 septem
brie sabie individual ; 9 septembrie 
spadă echipe ; 10 septembrie sabie echi
pe. Concursurile au loc dimineața 
Ia ora 8,30 și după-amiaza de la ora

★
Mai mult decît în oricare dintre 

trecerile de scrimă de asemenea am
ploare, la cea de a XVII ediție a Olim
piadei rezultatele sînt greu de prevă
zut. De aceea, nimeni — nici chiar cei 
mai aprigi susținători ai unei echipe 
sau alteia — nu-și permit să facă pro
nosticuri. Să așteptăm așadar ziieie 
marilor întreceri... 

cie 
16.

în-

ELENA MATEESQU

e cel al boxerilor. Fotografii le cer tot 
timpul să le pozeze, insistînd ca Do- 
brescu să stea alături de Mariulan.

Dar cel mai căutat om din lot este 
cîrmaciul Roger Mircea, a cărui bio
grafie o cunosc azi toți copiii din Ita
lia. Fac acum investigații să aflu dacă 
în tr-adevăr el și-a pierdut titlul de 
cel mai tînăr participant al Jocurilor, 
fiind întrecut, dacă se poate spune așa, 
de către înotătoarea Marceli ini. Lupta 
se dă în jurul vîrstei de 13 ani, dife
rența calculmdu-se în luni și zile. Să 
sperăm că blondul nostru cîrmaci nu-.și 
va pierde admiratorii chiar dacă nu va 
fi cel mai tînăr, pentru că în clipa

Concurenta noastră la caiac 2 fete, Maria Szekely își pregătește ambarcațiunea.

Sub semnul celor cinci cercuri
Milka Singh 45,8, Berutti 10.3. 

C. Lievore 81,78 etc.

La Fontainbleau, în cadrul unui, 
concurs atletic, indianul Milka Singh 
a obținut un nou record al Asiei în 
proba de 400 m. El l-a învins cu 
45,8 pe recordmanul Franței, Seye, 
care a alergat 46.1. In același concurs. 
Jazy a alergat 1500 m în 3:49,2 în- 
vingîndu-l pe Tabori (3:50,2). Pe 110 
m.g., Gardner (Indiile de Vest) l-a în
vins pe Roudnitska (Franța). Primul 
a obținut 14,1, iar al doilea 14,2.

Echipa de atletism a Italiei a în
vins la Oslo reprezentativa Norvegiei 
cu 112—99. Cu acest prilej italienii 
au obținut cîteva rezultate remarca
bile : 100 m—Berutti 10,3, 200 m— 
Berutti 20,9, suliță-C. Lievore 81.78 
m ; 4 x 100 m — 40.6

După cum 
mondial pe 
sudafricanul 
va participa 
accidentat. Sîntem în
amănunte asupra accidentării

am anunțat. recordmanul 
440 yarzi garduri (49,3) 
Gerhardus Potcieter nu 
la ]. O. deoarece s-a 

măsură să dăm 
sale :

SPORTU R!LE A U U T
25 26 27 28 29 50 51 1 2

CEREMONIA DE DESCHIDERE A
A TLET/SM D A D A D A
CANOTAJ ACADEMIC A D A D A D A
&ASCU ET D A S D A 5 D A s A s A
BOX S A s A S A 5 A S A S A s A :
CA/AC -CANOE D A D A • A
C/ CLISM D A s A s S D
CĂLĂRI E *t
SCRI MĂ D A D A D A D A D A
FOTBAL A s r\ A S A s
G/M NAȘTI CĂ b
HOCHEI D A D A D A D A D A D A D A
LUPTE D s D 5 Q D S D S D S D s D
NATAȚIE D A s D A S D A S A S D s D s D
PENTATLON MODERN D D A s D D A p'

HALTERE
TI R
POLO S D s D s D S A S D s s A
LAHTI NG D D D D
CEREMONIA DE ÎNCHIDERE

cînd scriem aceste rînduri mai mulți 
ziariști îl așteaptă să se întoarcă de 
1 1 1 Albano. Pînă atunci, în ca-

oaspeți a lotului nostru ei au 
frumoasele obiecte romînești 
notîndu-și cuvinte romînești, 
că sportivii noștri fac atît de

la lacul 
mera de 
admirat 
expuse, 
surprinși 
repede progrese în limba italiană.

Dar iată că sună telefonul. Convor
birea e destul de anevoioasă. In fie
care zi, de la antrenamente, micuțul 
Roger intră și cere să transmitem prin 
intermediul ziarului „Sportul popular” 
salutări celor de acasă. Ceea ce și fac, 
cu multă bucurie.

TUDOR VORNiCU

con-
aici. 

In
care

Potgieter a participat la cîteva 
cursuri organizate în R.F.G. De 
a plecat cu mașina spre Roma, 
drum, datorită vitezei excesive cu 
a condus și a șoselei umede, mașina a 
derapat și a intrat într-un pom. Pot
gieter s-a ales cu o gravă fractură la 
maxilarul inferior și alte, leziuni cor
porale care-l fac indisponibil mai 
multe luni. In mașină se mai aflau 
Jeferys (cel mai bun vilezist sudafri- 
can) și sărit oar ea in lungime Junker 
(R.F.G.) care au fost mai ușor acci
dentați astfel că participarea lor la 
J. O. este posibilă.

Surpriză la hochei pe iarbă

In drum spre Roma, echipa de ho
chei pe iarbă a Pakistanului, una «lin 
favorite la primele locuri la J. O. de 
la Roma, s-a oprit în Kenia, unde a 
susținut un meci cu echipa reprezen
tativă. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul 'de 3—1, rezultat care consti
tuie o mare surpriză. De remarcat că 
și echipa Keniei va participa în turneul 
olimpic de hochei pe iarbă și că forma 
acestei reprezentative va da desigur 
de gîndit celorlalte pretendente la titlu.

Programul celei de a XVII-a ediții
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In prea
Șezlongurile de |
rămîn libere...

ROMA (prin telefon). —
Cu toate că de pe acum satul olim 

pic găzduiește peste 2.500 de oaspeți 
sînt ceasuri întregi cînd pe alei rit 
întîlnești pe nimeni, cînd nu mai a 
siști la „asaltul0 vînătorilor de insign» 
și autografe, cînd șezlongurile dit 
dreptul pavilioanelor stau neocupat 
vreme îndelungată.

Așa se întîmplă și pe Via Argentina 
„strada" pe care este cazată dele 
gatia noastră. „Olimpicii" pornesc î 
primele ore ale dimineții, cînd soarel 
nu dogorește încă atît de puternic, spr 
diferitele baze de antrenament al 
Romei. Iar ^seara, după o nouă zi d 
adevărate repetiții generale, înainte 
marii premiere a J.O., se fac mulț 
me de discuții interesante și g.3i ale 
utile.

Este o astfel de seară. Scurt popa 
în mijlocul călăreților. V. Pinciu, G1 
Langa și antrenorul M. Tirnu ne n 
dau crîmpeie din pregătirile făcute. N< 
tez:.

Lotul de obstacole și cel de prot 
completă au făcut antrenament i 
„Piazza di Siena“. A fost un prii 
de a remarca forma foarte bună 
tînărului Grigore Lupancu. Este u 
indiciu prețios, pentru că echipa < 
probă completă nu a fost încă ale. 
tuită.

Călăreții au avut în program și t 
antrenament de „steeple" pentru pr 
bă completă și de sărituri. La ull 
mele 
tîlnit 
nia, 
ale 
mod 
ria 
de la Dublin.

Optimism în rîndul luptătorilor. 1 
și motiv. Băieții sînt în formă bui 
și întîlnirea amicală 
luptătorii americani 
revenit cu scorul de

ședințe de pregătire ei s-au î 
cu călăreți din Argentina, Sp 

Turcia și cu cei din Urugua 
căror șanse sînt apreciate 
deosebit mai ales după vict 

obținută în „Cupa națiunile;

susținută < 
și australieni k 
7r-0.

In vizită
Este suficient (și, 

greu) să-l recunoști \ 
Kruminș în mijlocul 
sportivi în treninguri albastre ca să 
dai seama că te afli aproape de pa 
lionul delegației sovietice.

O vizită la prieteni este totdeai. 
un lucru plăcut, cu atît mai mult p 
tru un ziarist dornic să afle liter 
noi despre sportivii care polarize*  
atenția tuturor celorlalte delegații.

Amabilitatea cîtorva „olimpici9* ș,

de altfel, de i 
pe baschetbalis. 

! unui grup



începerii marilor intrectri 11 De la trimisul 
nostru special

de la RomaAspect de la ceremonia ridicării steagului R.P.R. in satul olimpic

Filele se umplu repede. Sini notate 
metode de antrenament și de pregătire, 
pe care, de altfel, sportivii sovietici nu 
le țin deloc în secret.

Aș fi dorit în această după-amiază 
să string prietenește mina și altor spor
tivi sovietici. Dar nu s-a putut pentru 
că o parte din loturi nu sosiseră încă, 
cum ar fi cele de canotaj academic, 
călărie, atletism, tir, haltere.

A sosit ora odihnei... Obișnuitului 
„noapte bună" i se răspunde însă cu: 
„încă nu, mai avem mult de lucru". 
Intr-adevăr, antrenorii și conducătorii 
delegației sovietice vor trebui să alcă
tuiască graficul programului antrena

mentelor și drumurilor de mii ne. Ceea 
ce în aglomerația „orașului olimpic" 
nu este o treabă tocmai ușoară.

In drum spre pavilionul nostru m am 
oprit cîteva clipe pe locul unde sînt 
ridicate steagurile țărilor participante. 
In lumina puternică a reflectoarelor 
steagul sovietic flutură în adierea mis
tralului. Privesc unduitoarea mătase 
roșie și sub plăcuta impresie a vizitei 
făcută mă gîndesc că acest steag se va 
înălța de multe ori pe catargul cel mai 
înalt, vestind noi victorii ale sportivilor 
pe care i-a/n cunoscut, ale bunilor 
noștri prieteni, sportivii sovietici.

LA ANTRENAMENTELE DE PE LACUL ALBANO

interes vin stîrnesc meciurile 
-enament ale echipei de polo, 

amicală cu formația S.U.A.
J la Melbourne) s-a soldat cu 
de 13—2 în favoarea jucători- 
tri. Pe japonezi ei i-au învins 
3.
numai cîteva sumare însemnări, 
mentele continuă și poate că 
>e hotărăsc multe în legătură 
>rii campioni olimpici. Cred că 
astă cauză șezlongurile de pe 
fentina sînt de pe o zi pe alta 
nai puțin ocupate...

rieteni
lor de la secretariatul lotului 
eamnă să profit de acest pri
m-mi notez date despre antre- 
de, pregătirile ți participarea 
lor sovietici la J.O. O parte 
egație a fi sosit. Sînt aci nu- 
consacrați ai sportului sovietic, 
mulți tineri care ți-au cîțtigat 
de a lua startul olimpic prin 

ele obținute în
și în numeroase competiții de

campionatele

1 noi în echipa da baschet : Pe

trov, Ozer, Vgrahelidze sînt foarte ti
neri. In lotul boxerilor, dintre cei 
„vechi” remarc pe Enghibarian fi Șat- 
kov. Lotul de lupte, cu cei mai mulți 
campioni mondiali fi olimpici, are de 
asemenea o serie de tineri : Aliev, 
Kugașvili, Dzarasov, Kucerghin.

In timp ce stau de vorbă, zăresc pe 
cicliști. Ei au participat la recentele 
campionate mondiale, prilej important 
de a-și verifica forțele înaintea marii 
confruntări olimpice. Antrenamentul 
abia a luat sfîrșit. Lotul este foarte o- 
cupat. Se jac discuții, analize. Nu 
vreau să-i deranjez fi amin convorbi
rea cu ei pentru altă dată. Adversarii 
canoiftilor noștri Jilaev, Pițarev fi alții 
nu s-au înapoiat încă de la Albano. 
In, schimb, fac cunoștință cu pentatlo- 
niștii Novikov fi Tatarinov, floretis- 
tele Pruțkova, Zabelina, Petrenko, 
Gorohova, luptătorii Kartozia, Vîru- 
paev, Karavaev fi alții.

Mulți dintre sportivii sovietici cum 
ar fi Vorobiov, Konovalov, călărețul 
Raspopov, săritoarea în apă Kașalo- 
tova, participă pentru a treia oară la 
Jocurile Olimpice.

Ca toți ceilalți oaspeți ai salului 
limpic, sportivii sovietici îfi continuă 
pregătirile in aceste zile cu o sirguință 
de admirat. Un amănunt : unele an
trenamente au loc în compania viito
rilor adversari. De notat că aparițiile

jurilor Olimpice

CJ 
e>
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stadioane ale sportivilor sovietici 
urmărite nu numai de un maresînt

număr de spectatori, ci fi de antrenori, 
tehnicieni, membri ai altor delegații. 
Remarc numeroase carnete de notițe.

Pe -lacul Albano se desfășoară o 
activitate febrilă. In ultimele zile au 
sosit foarte mulți participant, care 
și-au început imediat pregătirile pe 
locurile unde se vor disputa întrece
rile olimpice. Zilele acestea și-au făcut 
apariția, în mijlocul unui interes ge
neral, canotorii sovietici, din rindul 
cărora Silaev și perechea Seredina- 
Subina manifestă o formă excepționa
lă. Sînt prezenți zilnic .olimpicii" ita
lieni (care 
acomodați 
americani, 
etc.

Sportivii 
trenamentele sîmbătă. 
după-amiază. Au avut loc piste de ve
rificare și control la canoe simplu, 
canoe dublu, caiac dublu fete și băieți 
și la ștafetă. Ismailciuc l-a întrecut 
dimineața pe Rotman cm 5’04“ față 
de 5’06"5, far după-amiaaă Rotman 

a sosit primul cu 4’40”9 față de ’4’46’ 0

— cum e și firesc — sînt 
cu ambele lacuri), bulgari, 
australieni, englezi, francezi

romîni și-au continuat an- 
dimineață șl

„Expoziția olimpică de fotografii sportiveli

Zilele trecute a fost inaugurată la 
Roma „Expoziția olimpică de fotogra
fii sportive". 
vizitatorii pot 
tilor fotografi 
lia, Austria, 
Bulgaria, R. 
marca, Ecuador, Elveția, 
Franța, Germania, Hong Kong, In<Ta, 
Iran, Irlanda, Italia, Iugoslavia, Japo
nia, Luxemburg, Marea Tiritanie, Ma
roc, Mexic, Nigeria, Norvegia, Olanda, 
R. P. Polonă, R.A.U., R. P. Romînă, 
Spania, Suedia, S.LI.A., Tunisia, R. P. 
Ungară. U.R.S.S., Venezuela și Viet
nam.

Fiecare țară a avut dreptul să par
ticipe cu cîte zece fotografii alb-negru 
și r*'"  ------

In standurile expoziției 
vedea lucrări ale artiș- 
din : Argentina, Austra- 
Belgia, Brazilia, R. P.
S. Cehoslovacă, Dane- 

Finlanda,

zece color. Cu prilejul expoziției de

la Roma, forul organizator a editat 
un catalog cuprinzînd lista tuturor 
fotografiilor expuse. La închiderea ei. 
prevăzută pentru data de 30 septem
brie, vor fi trimise diplome tuturor 
artiștilor fotografi care au avut lu
crări expuse.

La „Expoziția olimpică de fotografii 
sportive" au fost trimise și zece lu
crări ale fotografilor din țara noas
tră. selecționate în urma unui con
curs pe întreaga țară.

Una
această 
primul 
prilejul 
graful Nicolae Bondarenco, din Bucu
rești. •

din lucrările trimise este și 
fotografie intitulată „Peste 

gard". Ea a fost realizată cu 
Jocurilor Balcanice de foto-

a lui Ismailciuc. La canoe dublu 
Alexe-Lipaht au cîștigat ambele’ curse 
cu Iacovici-Sidorov, cu timpurile de. 
4’34” și 4’23”5 față de 4’35” și 4'21’’. 
La caiac dublu fete Elena Lipalit- 
Maria Szekeli a reușit timpul de 
2*O7 ”5 dimineața și 2’05”6 după-amia- 
ză, iar la băieți Nicoără-fvanov 3'58» 
și 3’30“. In sfîrș.it,’ ștafeta a realizat 
timpul de 8’20“ și 8’00“5. Antrena
mentele sînt urmărite cu viu interes de 
numeroși spectatori

I stantanee olimpice
® La cîteva minute după sosirea 

pe aeroportul Ciampino, dl. Avery 
Brundage, președintele Comitetului 

Olimpic Internațional, a fost între
bat de numeroșii ziariști, care i-au 
ieșit în întîmpinare:

— Ce părere aveți despre Jocurile 
Olimpice de la Roma?

— Jocurile Olimpice? Inegalabile.
• Ziarul „Telesera**  a consacrat o 

pagină întrecerilor de box de la 
J.O., publicînd o mare fotografie a 
lui Gheorghe Negrea. In explicația 
fotografiei se scrie: „Gh. Negrea se 
poate întoarce acasă cu o medalie 
de aur“.

• Cu cîteva zile în urmă, cunos
cuta gimnastă Fagerasi din echipa 
olimpică a Italiei a suferit un acci
dent de automobil și se presupune 
că leziunile pe care le-a căpătat o 
vor împiedica să participa la între
cerile de la Ternii di Caracala. Avind 
în vedere circulația atît de internă 
de la Roma, accidentul nu a surprins 
pe nimeni.

• Sportivii americani au sosit joi. 
O delegație numeroasă alcătuită din 
aproape 400 persoane.

DAN GIRLEȘTEANU



C. C. A. merita un meci nul
Honved — C.

Tribunele stadionului Republicii au 
fost arhipline aseară la meciul C.C.A.— 
Honved, încheiat cu rezultatul de 1-0 
(1-0) în favoarea oaspeților. Intîlrri- 
rea însă, a corespuns numai în parte 
și anume în prima repriză, cînd in
tr-adevăr echipele au practicat un tat
uat dinamic, variat, cu multe acțiuni 
de poartă (mai ates la aceea apărată 
de-Kiss). De data aceasta Honved a 
avut în C.6.A. un adversar mai bun, 
care a jucat de la egal la egal, pu- 
nînd deseori în pericol poarta oaspe
ților. Mai mult chiar, echipa noastră 
a avut inițiativa în joc și a dominat, 
a ajuns mai des la poarta lui Kiss, 
unde și-a creat mai multe ocazii de- 
cît înaintașii budapestani, meritînd un 
meci nul. Dacă totuși nu a înscris 
aceasta se datorește înaintării, care 
nu a avut hotărîrea necesară în faza 
de finalizare, nu a tras la poartă și 
atunci cînd a avut ocazii, le-a ratat 
din cauza precipitării (Raksi în min. 
9 și Tătarii în min, 29 au pierdut două 
mari ocazii, care — concretizate — 
ar fi dat un alt curs jocului). Pe de 
altă parte, oaspeții au jucat ermetic 
în apărare (cu extrema dreaptă re
trasă pe linia de halfi) dovedind că 
pun preț pe rezultat. Ei l-au obținut 
la unul din contraatacurile cu care 
acționau, printr-un șut fericit al lui 
Bozsik de la 20 m (în min. 36). șut 
care l-a surprins pe Toma. Astfel că 
această repriză a luat sfîrșit cu 
un rezultat favorabil echipei Honved.

Toate eforturile bucureștenilor de a 
egala în repriza a doua au fost za
darnice. deșt au avut alte două oca
zii (Alexandrescu min. 53 și Raksi

U.T. A.—Tatabanyai 

Bănyâsz 1-1 (1-0)
ARAD 21 (prin telefon). Aproape 

2(1000 de spectatori au asistat la 
partida internațional? U.T.A.-Tataba- 
nyai Bănyâsz, încheiată cu un just re
zultat de egalitate. In' prima repriză 
inițiativa a aparținut echipei gazdă, 
cane a lost superioar ă din toate punc
tele de vedere formației oaspe. S-_a 
remarcat în special jocul bun al li
niei de mijlocași (Jenei-Petschovski), 
care a alimentat cu mingi utile ata
cul. In această perioadă U.T.A. a mar
cat un gol prin Czako (min. 10) ra- 
tînd apoi două ocazii clare prin ace
lași Czako (min 15) și Petschovski 
(min- 17). In min. 21 Dombai (Ta
tabanyai a trai în bară. In repriza a 
doua inițiativa a trecut de partea 
echipei Tatabanyai Bănyâsz, care a 
egalat prin golul marcat de Dombai 
(min. 70).

Arbitrul. Gh‘. Osiac (Timișoara) a 
condus bine următoarele formații :

U.T.A. • COMAN-Szucs, BACUȚ II, 
Capaș-JENEI, PETSCHOVSKI-P1R- 
CALAB, Mețcas, Țîrlea, Floruț (Pop), 
CZAKO

TATABANYAI BĂNYÂSZ: Grosics- 
POLGAR, Meszăros, Molnar (Scliedl)- 
FARSANG, Szepesi-T8rbk, LAHOS, 
DOMBAI, Biro (Szovjâk), DELI.

ST. IACOB — coresp.

Știința Cluj — Salgotarjan 
B. T. C. — 0-1 (0-0)

(SLUJ 21 (prin telefon). La cel de 
ai doilea meci internațional susținut 
în acest sezon ia Cluj au asistat peste 
.15.000 de spectatori.

In prima repriză localnicii au jucat 
clar creînd o serie de faze specta
culoase. Pasele în adîncime și des
chiderile pe extremă au pus deseori 
în poziție de șut pe Constantin, Mate- 
ianu, Moldovan și Ivansuc, care însă 
au ratat șase ocazii clare. In repriza 
a doua studenții au slăbit ritmul de 
joc și oaspeții att preluat inițiativa, 
marcîrtd în min. 53 prin Taliga unicul 
gol al partidei. In continuare Salgo- 
tarjani a dominat prestînd un joc rapid 
de înaltă factură tehnică. S-a văzut că 
echipa oaspe este în plin campionat, 
iar Știința (slab pregătită din punct 
de vedere fizic) in perioada precom- 
petițională. Raport de cornere 7—1 
pentru localnici.

Arbitrul AL Toth (Oradea) a con
dus eu scăpări următoarele formații:

ȘTIINȚA: Nicoară — Kromely,
GEORGESCU, Cîmpeanu — PETRU 
EMIL, POPESSU - IVANSUC, Ma- 
teianu, Marcu, Constantin, Moldovan.

SALGOTARJAN B.T.C.: CSERHATI 
— Sandor, Olah II, Szoika — IANC- 
SIK, Menczel — Huszâr (Repăsi), 
Vasas, CSAKI, Krajcsi, TALIGA.

AL, MOMETE — coresp.
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C. A. 1-0 (1-0)

min. 70). In primul rînd ei au slăbit 
ritmul de joc, în al doilea rînd oas
peții (care au ratat o mare ocazie in 
min. (f! prin Kazinczi) au jucat și 
mai defensiv. Mai mult chiar, lucru 
neașteptat din partea unei echipe de 
valoarea și renumele lui Honved și 
în același timp o notă proastă pen
tru ea : a început să tragă de timp, 
să paseze inutil mingea înapoi și la
teral în apărare pentru a trece tim
pul. Toate acestea, plus nervozitatea 
care și-a făcut apariția în ultimele 
20 de minute, au făcut ca jocul să 
scadă ca factură.

Arbitrul I. Gheorghiță a condus cu 
scăpări, mai ales în ce privește apli
carea legii avantajului. Raport de 
cornere: 7-2 (5-1) pentru C.C.A.

C.C.A.: TOMA-ZAVODA II, Apal- 
zan, STAICU-IVANESCU, BONE 
(Mihăilescu) — Gacoveanu, Crișan 
(Za vodă I), Alexandrescu (Raksi). 
RAKSI (Bone), TATARU.

HONVED: KISS — Szocs, BANYAI 
(Solti), JOZSA - BOZSIK, Kotasz 
(Banyai) — Galambos (Trocsik), 
KAZINCZI, Budai. Cserjes, Nogradi 
(Csinos).

P. GAȚU

— J. B. -

decît Ozon și numai în prima repriză.

Portarul Farului, Ghibănescu^ a fost de petrecut ieri. Iată-l intervenind cu 
succes la un atac al Rapidului.

Miercuri seara pe stadionul Republicii:

DINAMO BUCUREȘTI— HONVED BD WESTS
După întîlnirile cu Petrolul și C.C.A. 

Honved va susține miercuri în com
pania formației Dinamo București, ul
timul meci al turneului.

Dinamoviștii, la rîndul lor, privesc 
cu același mare interes partida de 
miercuri. In cadrul pregătirilor . pen
tru acest joc, Dinamo a susținut ieri 
dimineață un reușit meci de antrena
ment în gpmpania Metalului. Dinamo, 
folosind o formulă nouă de atac, cu 
Ene II în centru, a cîștigat cu scorul 
de 5—2 (3—1), autorii golurilor fiind 
Ene II (2), Eftimie (2) și Varga, res
pectiv Asan și Dumitru Gheorghe. In

ffionosport
Au mai rămas 

concursului
patru zile pînă la închiderea 
special Pronosport (olimpic)

Așa arată o variantă cu 12 rezul
tate exacte la concursul l’RO'NOSPORT 
nr. 34 de ieri, 21 august:

I. C.C.A. — Honved 2
II- Racing — Le Havre x
III. St. Etien-ne — Nîmes 1
IV. Lens — Monaco 2
V. Sedan — St. Franța is 1
VI. Nice — Grenoble anulat

VII. Rouen — Angers anulat
VIII. Rennes — Toulouse 1
IX. Limoges — Nancy x
X. Troyes — Valenciennes 2
XI Marseille — Bordeaux x

XII. Montpellier — Sochaux 1
Variante depuse : aproximativ 

425.000.

JOI ÎNCHIDEREA CONCURSULUI 
PRONOSPORT (OLIMPIC)

Joi este ultima zi cînd se mai pot 
depune buletine la concursul special 
PRONOSPORT (Olimpic). Vă rea
mintim programul concursului j

Rapid — Farul 0-0, 
după o partidă slabă

Chiar dacă s-ar disputa cu porțile 
închise, meciurile de verificare din 
preajma începerii unui nou campionat 
de fotbal trebuie să dea loc la jocuri 
frumoase, care să scoată în evidență 
posibilitățile echipelor. Arest lucru se 
impune cu atît mai mult cînd e vorba 
de meciuri publice, eu spectatori care 
și-au plătit biletul de intrare și a că
ror dragoste pentru fotbal merită să 
fie răsplătită.

Ieri, pe „Ciulești* ’, publicul a fost, 
cu totul dezamăgit de comportarea 
fotbaliștilor de la Rapid și Farul, de 
dezinteresul lor pentru acest nou ioc 
de verificare, ca și de unele manifes
tări nesportive, cum au fost, de pildă, 
acelea ale lui Niculescu — protestatar 
la deciziile arbitrului—și Dungu, care 
i-a strigat coechipierului său Greavu : 
„Ia-l o dată!”, ceea ce constituia un în
demn de a „intra“ tare în Vasilescu.

XI. Ales — Lille (camp, francez -J 
cat. B)

XII. Beziers — Toulon (camp, fran
cez — cat. B)

MIINE, ULTIMA Z1 LA 
PRONOEXPRES

Concursul Pronoexpres nr. 34 se 
închide mîine. Deci mîine este Ultima 
zi cînd mai puteți depune buletine la 
acest concurs. PREMIILE LA PRO
NOEXPRES SINT IN CONTINUA 
CREȘTERE. La ultimul concurs, par
ticipantul ION ALBU din Tg. Mureș, 
str. Voiniceni nr. 54 a obținut un pre
miu în valoare de 80.492 lei. Depu
neți cit mat multe variante la con
cursul PRONOEXPRES de miercuri 
24 august și veți obține un premiu 
de valoare.

★
Tragerea Pronoexpres de miercuri 

21 august va avea loc în Capitală in 
grădina din Cal. Victoriei 11.5—117, 
la ora 19. In caz de ploaie tragerea 
se va desfășura în sala din str. Doam
nei 2, la aceeași oră.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Prrri 
nosport

Așa cum a jucat Farul, am avut im
presia că singura preocupare a eonstăn- 
țenilor e să obțină un meci nul... în 
deplasare. L-au obținut! Dar n-au 
de ce să fie mulțumiți. Altul a fost 
scopul acestui meci. O notă bună doar 
pentru Ghibănescu, foarte inspirat în 
intervențiile sale, și pentru Brînzei.

Rapid a dominat majoritatea timpu
lui, dar a jucat slab, fără convingere, 
mai ales în atac, unde nu s-a „văzut"

această partidă dinamoviștii au prestat 
un joc îmbunătățit față de evoluțiile 
anterioare.

In meciul cu Honved, antrenorul 
Traian Ionescu va ai inia, probabil, ur
mătoarea formație: Uțu (Cosma) — 
Popa (Ivan), Nunweiller III (Motroc), 
Panait — V. Alexandru, Nunweiller 
IV — Selymesî (V. Angliei), Varga, 
Ene II, Eftimie, Harșanyi.

Partida Dinamo — Honved va avea 
loc pe stadionul Republicii cu înce
pere de la ora 20. In deschidere : Di- 
namo-Rapid juniori.

I. Anglia — Brazilia (26 august)
II. Turcia — R. P. Bulgaria (26 

august)
III. Danemarca — Argentina (26 

august)
IV. Peru — Franța (26 august)
V. Turcia — R- P. F. Iugoslavia 

(29 august)
VI. Anglia — Italia (29 august)

VII. Danemarca — R. P. Polonă 
(29 august)

VIII. R. P. Bulgaria — R.P.F. Iugo
slavia (1 sept.)

IX. Franța — R. P. Ungară (1 
sept.j

X. R.A.U. — Turcia (1 sept.)
XI. R. P. Polonă — Argentina (1

sept.)
XII. Italia — Brazilia (I sept.)

In paranteză este trecută data dis
putării meciului respectiv. Concursul 
special PRONOSPORT (Olimpic) a- 
cordă participanților la acest concurs, 
posesori ai biletelor „EXPRES OLIM
PIC", premii în bani în valoare de 
250.000 lei. Repetăm: Numai pînă

Cupa Eliberării a revenit boxerilor 
din echipa orașului București

CONSTANȚA 20 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Aproape 2000 de 
spectatori au asistat sîmbătă seara la 
întîlnirile finale din cadrul „Cupei E- 
liberării”. Protagonistele — echipa ora
șului București și cea a regiunii Plo
iești — s-au prezentat în general bine 

| pregătite oferind constănțenilor unele 
i meciuri de un ridicat nivel tehnic și 
' — toate — deosebit de dîrze. Final

mente. pugiliștii bucureșteni au obți- 
j nut victoria cu scorul de 11—9 cuce

rind astfel prețiosul trofeu. Dar pînă 
să ajungă în posesia Cupei ei au trecut 

j prin mari emoții datorită frumoasei 
comportări a pugiliștilor din formația 
regiunii Ploiești (antrenor Traian Ma- 

i rinesou) care au luptat de la egal li 
egal cu bueureștenii.

i Ploieștcnii au pornit handicapați 
i chiar de la început, ei ncavînd repre

zentant la categoria muscă, astfel că 
Barieiu s-a văzut cîștigător fără să 
îmbrace mănușile. Așa cum era de aș- 

• teptat, reprezentantul Capitalei la ca
tegoria cocoș, N. Mîndreanu, a obținut 

' victoria în fața lui N. Pașoiu. După 
j o primă repriză care a aparținut sur- 
I prinzător ploieșteanului, Mîndreanu a 
j preluat inițiativa și a marcat puternice 
; croșeu ri la figură.

Penele I. Turcu și I. Răileanu nu 
furnizat o dispută spectaculoasă și e- 
chilibrată. Bucureșteanul a trimis cu 
precizie multe directe de stînga la fi
gură dar, totodată, a „încasat” nume
roase upercuturi și serii la corp, care 
au dat partidei o notă de spectaculo
zitate și un aspect de perfect echilibru. 
Juriul a atribuit victoria lui Turcu dar, 
după părerea noastră, un rezultat de 
egalitate ar fi reflectat perfect cele pe

Rezultate strinse in primele două zile ale turneului 
international feminin de la Tg. ^ureș

TG. MUREȘ 21 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Felul în care s-au des
fășurat întrecerile din primele două 
zile , ale turneului international de 
handbal în 7 demonstrează din \ plin 

I utilitatea acestei frumoase competiții 
i internaționale, care pînă în prezent se 
i dovedește a fi de un înalt nivel 

tehnic.
Peste 4.000 de spectatori au fost 

j prezenți sîmbătă seara în tribunele 
; stadionului Voința din localit,afe la 
j primele confruntări. Turneul a debutat 

cu întîinirea dintre echipele Start Bra
tislava și AZ.S. Katovice. Mai tehnice 
și cu o pregătire tactică superioară 
handbalistele cehoslovace și-au ad
judecat victoria cu scorul de 8-2 (6-2)- 
Invingătoarele au avut în Kralovikova 
(1,80 m) o excelentă realizatoare. Au 
înscris : Kralovikova 4, Bavidova, Ma- 
cicova, Musikova și Spakova pentru 
Start și respectiv Ostrabek 2 pentru 
A.Z.S. Kștiovicc. A arbitrat: Gh. Po- 
pescu-Buc.

joi 25 august mai puteți depune bule
tinele dvs. la concursul special PRO
NOSPORT (Olimpic).

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT nr. 35 

Î28 AUGUST i960)
I. Monaco — Nimes (camp, fran

cez — cat. A)
II. Reims — Valenciennes (camp 

francez — cat. A)
III. Nancy — Nice (camp, francez

— cat. A)
IV. Angers — Racing (camp, fran

cez — cat. A)
V. St. Franșais — St. Etienne 

(camp, francez — cat. A)
VI. Grenoble — Le Havre (camp, 

francez — cat. A)
VII. Lens — Troyes (camp, francez

— cat. A)
VIII. Toulouse — Limoges (camp, 

francez — cat. A)
IX. Sedan -t— Rouen (camp, fran

cez — cat. A)
X. Lyon — Rennes (camp, fran

cez — cat. A) 

trecute în ring. Talentatul P. Zăinescu 
nu a putut face față experimentatului 
Vasile Czegeli. Acesta din urmă a 
cîștigat la puncte o partidă în care 
a deținut mai mult timp inițiativa. 
Lipsit de istoric, meciul dintre ușorii 
Gh. Dumitru și M. Albu a fost presă
rat cu multe faze confuze în cate s-au 
angrenat ambii pugiliști. Meciul a luat 
sfîrșit cu o decizie de egalitate. Tot 
cu o decizie de egalitate s-a terminat 
și partida dintre A. Gănescu și S. Tri* * 
fan. Bucureșteanul a fost superior în 
lupta de aproape, a folosit cu succes 
serii la stomac, dovedind în general 
mai multă inițiativă. Cu toate acestea, 
juriul — care a acționat deseori în com
pensație — nu s-a orientat nici în a <• 
ceasta partidă, fmstînd de victorie pe 
boxerul bucureștean. O partidă drama
tică dc la primul sunet de «ong au 
furnizat mijlocii D. Rizca și I- Padu
raru. După două reprize egale, boxerul 
ploieștean se detașează în ultimul rund 
datorită unor lovituri extrem de puter
nice. Păduraru a cîștigat la puncte, 
meritul pentru frumusețea acestei par
tide revenind însă ambilor pugiliști. 
La categoria mijlocie I. ‘Pfiunoiu l-a 
întrecut pe V. Vîlvarj într o partidă 
lipsită de istoric. Semigreul Mihai Ni
col au s-a comportat excelent în țața 
lui M. Peiti, a folosit lovituri viftiate 
și a cîștigat detașat. In ultimul meci 
al galei bucureșteanul V. Netca a fost 
creditat de juriu eu o decizie de ega
litate. Adversarul său I. Alexandru a 
punctat mai mult și precis adueîndu-și 
de două ori adversarul în situația de 
groggy.

R. CALARAȘANU

A doua întîlnfre a opus formațiile 
C.S. Tg. Mureș și Poștaș Budapesta. 
După un joc extrem de interesant, cu 
faze foarte rapide și aruncări 
spectaculoase, la poartă, cele două 
echipe au terminat la egalitate 8-8 
(3-5). De remarcat că handbpji’stele 
maghiare au avut în permanență con
ducerea (4-2, 6-4, 8-6) și că localni
cele au reușit să egaleze de-abia i'n 
ultimul minut- Punctele au fost în
scrise de : Incze 3, Călineanii 2, Bleu, 
Covrig I, Szasz II pentru localnice șî 
de: Gajser3, Demeny2, Krovita 2 și 
Gieri 1 pentru Poștaș- A arbitrat M. 
Lucik-Reșița.

In jocurile de duminică seara Start 
Bratislava și Poștaș Budapesta au ter
minat la egalitate : 5—5 (3—-1), iar 
A.Z.S. Katowice a obținut o surprins 
zătoare victorie în fața CS. Tg. Mu
reș cu 4—3 (1—1).

CALIN ANTONESCU



EUROPA Toate eforturile pentru o cit mai bună organizarePE LOCU L II DIN
impresiile de Ia o 

gazetarul sportiv 
celor mai im-

Adunîndu-și toate 
competiție sportivă, 
insistă, firește, asupra 
portante. Dar care amănunt nu e im
portant, 
pionate 
feminin 
primul 
noastre, 
înțeles să lupte pentru culorile patriei. 
Animate de un puternic patriotism, do
vedind putere de luptă, sportivele noa
stre au cucerit locul I£ în clasamentul 
pe națiuni — „Cupa Morii 
prin două locuri II și două 
(10 medalii de argint și 11 
față de cele 7 de argint și 5 
obținute la „europenele" de 
cut, de Ia Macon).

referindu-ne la recentele cam- 
europene de canotaj academic 
de Ia Londra ? Ne bucură, în 

rînd, comportarea canotoarelor 
felul cum sportivele romînce au

combinat astfel echipajele incit valoa
rea fiecărei ambarcațiuni să fie omoge
nizată, să se ajungă la maximum ne 
randament. După fiecare probă antre
norii organizau ședințe de lucru cu 
sportivii lor, pe teme tactice șî de pregă
tire moral-volitivă.

Cea mai disputată probă a fost cea 
de 44 1 rame. In calificări, la această 
probă noi am „căzut" în seria a Ii-a 
cu R.D.G., U.R.S.S. și R. S. Ceho
slovacă. Lupta între echipajul nostru șl 
cel sovietic a fost de dramatism

vele din țările socialiste au ajuns la., 
un grad mare de dezvoltare în această ■<- 
ramură sportivă. Neavînd condiții ca- • 
să le ajungem din urmă este și greu-*  
să concurăm cu acestea. Din această-*  
cauză cred că am să mă retrag dJn-“ 
activitatea sportivă". *

Duminică 14 august, cu ocazia „serii

de Vînt-, 
locuri Ui 
de bronz 
de bronz 
anul

Cîte ceva despre organizare.

După o călătorie comodă șk plăcuta 
cu avionul am sosit la Londra. Am 
aflat astfel de la dl. Harris, organiza
torul principal al întregului campionat, 
că probele se vor desfășura pe baza 
nautică Wells Harp, pe lacul Willesaen 
la 1,5 km de locul unde erau canto
nate sportivele țărilor participante.

A doua zi ne-ara deplasat la baza 
nautică respectivă, luînd contact cu or
ganizatorii și cu „teatrul" de desfășu
rare a campionatelor. Astfel, am aflat 
că la campionate vor participa aproape 
200 de sportive din 13 țări, 75 do ofi- 

și numeroși arbitri internaționali, 
care vor urmări desfășurarea tuturor 
probelor. Pentru a... „contracara" vre
mea neprietenoasă, organizatorii s-au 
străduit să fie cît mal ospitalieri. Li 
au făcut totul ca să ofere condiții bune 
pentru găzduirea sportivilor și pentru 
depozitarea ambarcațiunilor, in incinta 
bazei au fost ridicate două corturi mari 
pentru depozitarea ambarcațiunilor, ane 
două corturi pentru 
de mese, o tribuna 
acoperită cu locuri 
pentru 1.000 de spec
tatori și alte tribu
ne amenajate 
hoc", •
scaune 
apa a 
jat un 
pentru 
curse a _ _ r „ 
unele lipsuri ca de pildă îngrămădirea 
ambarcațiunilor in corturi pe. spații 
mici, care uneori a dus la ciocniri mai 
ales atunci cind echipajele plecau în 
curse. S-a resimțit lipsa de capre sau 
suporți pentru așezarea bărcilor, lipsa 
de scaune pentru sportivi, de vestiare 
și de dușuri. In plus, pe teren, in in
teriorul bazei, aproape de cortul oficia
lilor și de turnul de sosire, era insta
lat circul Holland’s, care cu muzica sa 
stridentă împiedica deseori transmite
rea rezultatelor diferitelor probe. Con
sider ca o lipsă serioasă a organizato
rilor și faptul că nu s-a făcut o bali- 
zare completă a culoarelor, ci numai 
a 'țintei, în părțile laterale. Cu toate 
ateste neajunsuri s-a putut însă re
marca strădania țării gazde de a oferi 
participanților condiții bune de concurs 
ca și efortul oficialilor și ai conducă
torilor F.IS.A., care au căutat să in
formeze operativ și la timp pe toți 
participanții despre desfășurarea cam
pionatului, despre toate 
gate de competiție. De 4 
de evidențiat

Iubitorii sportului cu -pedale din 
i așteaptă cu nerăbdare 

:antă compe- 
,Turul ciclist

posi în timpul Turului. Tradiționala 
întrecere dintre aceste comisii, cîști-: 
gata în 1958 de orașul Focșani și în 
1959 de orașul Timișoara, trebuie să 
constituie un puternic stimulent și 
anul acesta. După eforturile depuse 

grele de urcuș 
drum plat, cea 
pentru alergă- 
primiți cu căl- 
pentru efortul

vor

de adio" organizată de țara gazda, prin.,; noastră
S. P.-Vlant, primarul districtului de..', a, , . J d ..
willesden, conducătorul F. i. s. A . .startul in cea mau importanta. corupe- 
au ținut din nou să sublinieze nivelul..tiție ciclistă a anului: „7-.-.' __ _
înalt la care s-au desfășurat europe---y/ p pomjne-^ ediția 1960. Pentru 

..participarea la această întrecere in- 
• 'tertiațio-nală de lung kilometraj se pre- 
''gătesc o serie dintre cei mai buni ru- 
■■tieri din R.D. Germană. Belgia, R P. 
"Ungară, Suedia, R.P. Bulgaria, R.P.F. 
-.Iugoslavia și țara noastră. Valo- 
"roșii alergători, care vor porni la 11 
..septembrie să se întreacă pentru cuce. 
■-rirea cununei de învingător, vor strâ
mbate țara de la un capăt la celalalt 
'încurajați de sutele de mii de spec

ulatori care vor întîmpina cu entuziasm 
"caravana ciclistă.
-• „Turul ciclist al R. P. Romine' 
..bucură de la un an la altul de un tot 
"mai puternic prestigiu în arena inter- 
"națioaală- In timpul campionatelor 
"mondiale de ciclism, delegatul federa- 
*ției de specialitate din Belgia a de- 
"darat antrenorului nostru federal că
■ •pentru participarea la această întrece- 
'.re — trecută în calendarul federației 
"belgiene — va fi selecționată cea mai 
"puternică echipă de amatori în frunte
■ •cu Van der Bergen (în cazul cînd

Willesden, conducătorul F. I. S.

înalt la care s-au desfășurat

oficiali și pentru saia

se

Festivitate de premiere. R.P.R. locul II. Echipajul la 4-j-l rame (Felicia Urzi- 
ceanu, Florica Ghiuzelea, Emilia Rigard, Ana Tamaș -ț- Ștefania Borisov) 

primind din partea președintelui F.I.S.A. medaliile de argint.
rar. După ee am condus pe întregul 
parcurs, sportivele sovietice ne-au în
trecut cu puțin, chiar pe linia de so
sire, Rezultat : U.R.S.S. 3:38 și R.P.K. 
3:38,1. La 4-f-l vîsle echipajul nostru, 
neprecupețind nici un efort, a luptat 
în recalificări și semifinală pentru a 
ajunge în finala probei respective. Com
portarea vîslașelor peste așteptări a fost 
un imbold pentru toate sportivele noa
stre.

Duminică după-amiază în jurul orei 
14,30 s-a dat plecarea în finala pronei

nele precum și aportul pe care l-au a-“a..-x in acosta m> va frece la modus țările de peste canal (din Europa)." uuPa Jacesta nil va trece ia pi o 
în special u.R.s.s., Romînia, Ungaria"fesionism). R.D. Germană a alcătuit 
și Cehoslovacia Ia buna desfășurare a <. f .. , ,
campionatelor, la creșterea prestigiului „„o lOrmcițiC redutabilă;

pentru primul loc în clasamentul pe 
- >echipe. R.P. Ungară, R.P.F. IuțgosLa- 
-»via etc.

Sportivele patriei noastre au legat nou • 
prietenii cu celelalte sportive venite ia-"- 
Campionatele europene de canotaj aca-’ echipe Valoroase care să se situeze

și Cehoslovacia Ia buna desfășurare a 
internațional 'sportiv ’al acestora.

*

care va lupta

— cunoscînd valoarea ciclism
'mului din țara noastră — pregătesc

însemnări de la Campionatele europene 
de canotaj academic de la Londra

«ad
notate cu 
și bănci, re 
fost amena- 
start special 
plecarea m 
echipajelor. Au fost, din păcate, și de 44-1 rame. Și de această dată echi

pajul romîn (Felicia Urziceanu, Florica 
Ghiuzelea, Emilia Rigard, Ana Tamaș 
4- Ștefania Borisov) a concurat peste 
așteptări cucerind locul II, cu timpul 
de 3.42,70, întrecmd detașat echipajul 
R. P. Ungare. Celelalte două ambarca
țiuni, dubloul și optul, au ocupat locu
rile III. De fapt în prima finală, du- 
bloul romîn Ghiuzelea și Lakatoș a 
obținut locul II, dar, pentru că res
pectiva cursă a fost anulată (in mod 
greșit de către arbitrul probei) la nu
mai trei sferturi de oră echipajul ro
mîn a trebuit să concureze din nou și 
astfel, suprasolicitat și foarte obosit, a 
obținut de astă dată locul III.

Pe națiuni, locul I a revenit Uniunii 
Sovietice, care a cîștigat 3 medalii de 
aur și 1 de argint ; 2. R.P.R. (cu 2 
locuri II și 2 locuri III), urmată de 

R.P.U., R.S. Cehoslovacă, Aus-

inițiativa
• lucrurile le- 
asemenea, este 
Federației In-

R.D.G., 
tria etc.

După
prezenți 
că anul 
f&șurat la un înalt nivel tehnic, că în

încheierea finalelor, specialiștii 
la campionate au considerat 
acesta toate probele s-au des-

demic de la Lon-^^ njve|u| competiției, 
dra Dtn întreaga <. 
ambianță a campio-* “ 
nateior s-a putut ve-« .neral acestei competiții este necesar 
dea că sportul este 
un 
tant 
păcii 
intre popoare.

Sîntem mulțumiți dc
obținut locul II. Acest ‘lucru pune m 
fața Federației Romîne de Sporturi T 
Nautiee cît și a sportivelor noastre sar- J 
cini și răspunderi importante. Trebui»^ 
intensificată pregătirea sistematică a » 
tuturor ambarcațiunilor, trebuie făcuta ■< - 
o selecționare judicioasă a echipelor.**  
In plus, trebuie acordată mai multa«. 
atenție împrospătării echipajelor am
barcațiunilor cu noi elemente lin «re,-y1 
talentate. Antrenorii lotului feminin 
canotaj academic, tovarășii Benedek 
Popa, au partea lor de contribuție 
succesul obținut la Londra. Ei însă 
obligația să se preocupe cu mai multaJmijlocul uîiui interes (general- Jocu- 
atenție de pregătirea lotului respecțirile au fost de un nivel tehnic destul 
de instruirea acestuia.

In prezent au început 
republicane de juniori pe 
Antrenorii respectivi au 
la fața locului, să descopere noi ele-, 
mente talentate, cu care să întărească , t _
ambarcațiunile care au participat anuiȚcăt oarei or de la Metalul. Aceasta CU 
acesta la „europene". Pentru anul vii
tor, luîndu-se măsurile necesare, avem 
convingerea că drapelul patriei noastreX Polonă), 
nu numai că va flutura deseori pe ca-^ 
târg, dar și că el va putea fi înălțat 
pe cel mai înalt catarg, că vom putea 
asculta și noi cu emoție imnul drag, 
imnul patriei noastre socialiste.

V. GRADINARU

Pentru a se asigura un succes ge-

ca în afara eforturilor făcute de or- 
«*™ pM»ZSan*za^°r‘ sa se ducă o intensă muncă 

piY8teniex..;n cadrul comisiilor de etape, alcăiui- 
______ țn---e din iubitori ai sportului cu pedale 

.cupa Morii & vint« (pe națitmi) «mTdjn orașele în care caravana va po- locul TI liir.ru nun<*  în

inijloc i
de întărire

rezultat.

de-a lungul unei etape 
sau de rulaj intens pe 
mai frumoasă răsplată 
ton este aceea de a fi 
dură, de a fi aplaudați 
lor. înconjurați cu dragoste, ei 
găsi resurse pentru a continua la a- 
celași nivel dificila dispută care îi
poartă de la un capăt la celălalt ai 
țării. Inițiativele pe care le-au avut 
anul trecut membrii comisiei din ora
șul Roman trebuie extinse- Aceștia au 
mobilizat tineri sportivi care, pariind 
numere corespunzătoare cu acelea ale 
alergătorilor, îi așteptau la termina
rea etapei pentru a-i conduce la o- 
dihnă. Frumoasa primire pe care ti
mișorenii au făcut-o cicliștilor în 1959, 
ordinea perfectă care a existat la sosire 
și interesul pe care l-au manifestat 
pentru 
odihnă 
ternică 
romîni

Comisiile de etapă 
pună eforturi sporite 
caravanei cicliste condițiuni optime. 
„Turul ciclist al R. P. Romine", edi
ția 1960, este o întrecere de amploare 
în 
o 
Și 
de 
care publicul 
penfru această importantă competiție 
internațională este major și organiza
torii trebuie să se situeze la înălțimea 
acestuia.

a le face alergătorilor © zi de 
cît mai plăcută a produs o pu- 
impresie în

și străini.
rîndul rutierilor

au datoria să dc- 
pontru a asigura

care trebuie să obținem nu numai 
valoroasă performanță sportivă, ci 
un succes și mai mare din punct 
vedere organizatoric. Interesul pe 

spectator îl manifestă

y Stări Gdynia (R.P.Pohnă)
0<’a
?'♦ Turneul internațional de volei fe- 
laI minin dotat cu „Cupa Eliberării" 

«UI continuat simbătă și duminică

a cucerit „Cupa Eliberării”

a 
în

♦ de bun, oferind spectacole atrăgătoare. 
campionateieȚ Sîmbătă, Metalul a întrecut Chimia 

iacul snagov.I U.D.I. cu 3-0 (8, 13, 12), după un joc 
posibilitatea, J frumos- Chimia U.D.I., în rîndul căreia 

activează o serie de voleibaliste ta
lentate, a opus o dirză rezistența ju-

încă de la primele mingi ale parti
dei finale s-a întrevăzut superiorita
tea echipei poloneze. Start Gdynia, 
care beneficiind de servicii puternice 
și de un atac mai variat decît echipa 
bucureșteană, a pus stăpînire pe joc. 
eîștigînd cu 3—1 (15—11, 15—7, 
11—15, 15—4).

In primul joc, Progresul a întrecut 
Chimia U.D.I. cu 3-2 (10-15, 15-13, 
15-3, 1-15, 15-8).

In urma acestor

Bulgaria)echipa Pazardjic (R. P.
Selecționata bucurești a întrecut net

deosebire în ultimele două seturi.
Sportivele de la Start Gdynia (R.P. 

" ’ ", jucînd mai bind decît în
partida anterioară, au trecut și peste 
Progresul București cu 3-1 (15-11,
15-7, 12-15, 15-1), astfel că meciul 
Start Gdynia-Metalul (ambele neîn
vinse pînă atunci) Care a avut loc 
aseară, a desemnat și pe câștigătoa
rea turneului.

rezultate Start 
Gdynia (R.P. Polonă) s-a clasat pe 
primul loc cucerind „CUPA ELIBE
RĂRII". Au urmat în clasament: Me
talul, Progresul, Chimia U.D.I,

Așa cum s-a mai anunțat, în con
tinuarea turneului pe care îl între
prinde în țara noastră, Start va juca 
miercuri 24 august la Miercurea Cîuc, 
unde va întîlni echipa locală Voința.

București I (Ghițuran, Gogheș, Hering 
și Oprea) 71/? p.; 2 Selecționata Buc 
II (Țopescu, Gogheș, Adam, Ghițuran) 
23 p.; 3. Pazardjic R.P.B. (Stoil An- 
gov, Slaveiko Benov, Sdravko Tomev, 
Ștefan Becov) 541/-, p. Individual : 
1. D. Hering pe Retezat 0 p. în ami 
bele manșe; 2. Gh. Ghițuran pe Nor 
3 p. în 2 manșe; 3. C. Gogheș pe 
Sebeș 4 p. în 2 manșe. Forța pro
gresivă (1,65 m.) a fost eîștigată la 
egalitate de 3 călăreți romîni : Ghițu-i 
ran, Gogheș și Hering. Intr-un a din 
pauzele dintre probe maeștrii sportului 
N. Marcoci, I. Oprea și subsemnatul au 
executat o probă de dresaj olimpic 
care a plăcut mult numeroșilor spec
tatori.

SAR AT (prin telefon). Un nu- 
impresionant de spectatori, a 
20.000, dintre care numeroși

Orice defecțiune la ambarcațiuni poate aduce greutăți in cursă. In fotografia de 
față, sub supravegherea atentă a antrenorilor, sportivele noastre iși verifică Aproape 

grijă ambarcațiunile. ^țărani colectiviști din raion, au urmă
rit sîmbătă și duminică întrecerile din 
cadrul întîlnirii internaționale de că
lărie între echipele PAZARDJIC 
(R.P. Bulgaria) și Selecționata orașu
lui București. Programul concursului 
a cuprins un număr de cinci probe dc 
obstacole care au revenit în întregime 
călăreților romîni.

La fel ea și în întîlnirea precedentă 
cu călăreții iugoslavi, reprezentanții 
noștri Cristian Țopescu, Carol Gogheș, 

ceva ca să ajungă ^Dumitru Hering, Stana Petre, Gheorghe 
campionatelor, f Ghițuran și Ion Oprea au dovedit o 
radio și tele- Țbună pregătire, terminînd majoritatea 
sportivele dib ^panyurswrilor fără nici o penalizare. 

^Formația bulgară dispune de un lot de 
ycai valoroși, dar călăreții suit încă lip 

.SpQrtl'Jsifi de experiența eoncuiduriloi' iute-r-

înuinte de cursă cu
ternaționale respective și & președinte
lui ei, Thomas Keller, care, după 
flecare probă desfășurată, organiza o 
scurtă conferință tehnică cu conducă
torii și antrenorii loturilor țărilor pre
zente privind modul de desfășurare a 
probelor. Cu acest prilej se făceau a- 
precieri asupra rezultatelor și asupra 
comportării în curse a echipajelor.

...Și cîteva lucruri despre probe

De la început, 
cărilor pentru finale, 
rea cu care •
un Ioc- mai 
în parte a 
du-se să se
Lotul sovietic, considerat cel mai puter
nic, a luat o serie de măsuri (a fost 
desființat vechiul „dublou" și a f ost 
întărit mult „opiul*)  iar alte loturi și-au

adică c« ocazia caiiti- 
, s-a văzut ardoa- 

spoftivele căutau să obțină 
bun în serii, Fiecare probă 
fost viu disputată, căutm- 
obțină timpi cît mai buni.

calificări și în recalificări s-a dat o bă
tălie aprigă pentru ocuparea locurilor 
fruntașe în serii. Toată presa în gene
ral, a considerat „europenele" ea un 
veritabil campionat mondial. „Times", 
cel mai influent ziar din Anglia, scria 
elogios despre campionatele europene 
de canotaj și despre rezultatele reali
zate de echipajele ambarcațiunilor. Des
pre noi ziarul remarca : „La 4 vîsle 
(n.n. in recalificări) echipajul Marii 
Britanii a făcut tot posibilul să învingă 
pe romînce dar n-a putut și timpul iui 
îi arată că numai printr-un noroc mai 
putea face “
frunte".

Cu ocazia 
comentatorul 
viziune B.B.C. sublinia că 
țările socialiste s-au dovedit foarte bine 
pregătite, eîștigînd detașat toate titlu
rile. Speranța englezilor Ia simplu Pen
ny Chautter, declara presei:

închiderii 
postului de

naționale, lucru care și explică înfrîn- 
gerea lor atît de categorică.

Concursul s-a bucurat de condiții 
optime de desfășurare ca urmare a e- 
forturilor lăudabile depuse de orga
nele sportive locale. Iată rezultatele 
înregistrate : Proba „deschidere" : 1.
Cr. Țopescu j>e Răsunet 0 p.p. 1:00,4;
2. Gh. Ghițuran pe Lux 0 p. 1:01,4;
3. C. Gogheș pe Sebeș 0 p. 1:02,4. 
Ștafeta 2 călăreți : 1. Sel. București I 
(Hering șî Țopescu cu caii Odobeșli și 
Răsunet) 2:21,7; 2—3 Sel. Buc. H 
(Costea și Adam) și Sel. Buc. III (He
ring și Ghițuran) cu 2:24,0; 4. Pa
zardjic R.P.B. (Penov și Becov cu caii 
Metehta și Virus). Obstacole „durată": 
1. Cr. Țopescu pe Gelu 40 p.; 2—3. 
Stana Petre și Dumitru Roșea cu caii 
Berea și respectiv Voga 34 p. ..CUPA 
PRIETENIEI” Echipe ; 1. Selecționata
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închiderea lucrărilor Congresului al ill-lea 

al Uniunii Tineretului Muncitor

Membrii Comitetulai Central NUMEROASE RECORDURI IN MECIUL TRIUNGHIULAR DE ATLETISM LA JUNIORI
al U. T. M. R. P. ROMINĂ R. P. POLONA R. S. CEHOSLOVACA

Victona, A dascăli țel 
Anghel, Alexe Haralam- 
Elena, Anghel Alexandru, 
Baicu Lefter, Balea Gheor- 

lleana. Berezcki Mihai,

Adamescu 
Olga, Alexe 
bie, Andone 
Anghel Ion. 
ghe. Barna
Bîrlea Ștetan, Botoș Eugen, Brătescu 
Stanciu, Bucelea Gheorghe, Bucevs- 
chi Mihai, Bucșa Remus, Burtică Cor
nel. Ceata lan Niculina, Ciocan Gri
gore, Cîrțînă Constantin, Coman Ion, 
Gorduneanu Vladimir, Cotociu Eleo
nora, CUțudi Mana, Domokoș Geza, 
Dumitrașcu Cornel. Dumitrescu C. 
Nicolae, Dumitriu Stelian, Enacne 
Stana. Enescu Eugenia, Florea Vasile, 
Frincu loan, Gabor Magdalena, Gali 
Ștetania, Ganea Nicolae, Georgescu 
Nicolae, Georgescu Vasite, Gh:ț 
Viorica, Grigore Sanda. Gros Emilia, 
Haday 
Ileana,
Kiraiy 
Kozak 
toiu Avram, Lupu Ștefania, Macovei 
Constantin, Malațcov Angela, Man

Eugen. Hadnagy Ion, Iliescu 
lonescu Ion,
Carol,

Nicolae, Kremer Hermina, Lăp-

Iureș Ștetan, 
Kopandi Alexandru,

cmc Ion, Marcu Ion, Marinescu Toma,. 
Matei Constantin, Matei Gheorghe, 
Mocanu Mana, Mtinteanu l'rotira, 
Nacu Gheorghița, Neagoe M. Con
stantin, Nichita Iosif, Niculescu Zal
man Constanța. Nistor Octavian, Pa
raschiv Anghel. Pavel A. Ion, Pavet' 
loan, Pavel Mthai, Păduraru Gheor
ghe Anton, Păun Elena, Pirtea Ale-, 
xandru, Ploștinaru Iulian, Pomătanu 
lordache. Pop Ana, Popa Nevenca, 
Poparad Elena, Popovici Titus, Pos- 
telnicu ludor. Pricop Aspazia, Prtcop 
Vasile, Purcărea Ana, Ristache Ho
rea, Roman Nicolae, Spiridon 
Standavid Filip, Stoian Nicolae, 
ca Ion, Strătică Ion. Suslic Ivan, 
bo Carol. Ștetan Dumitra, Schiller 
terezia, Suteu Teodor, Tănase Ștefan, 
Tătaru Alexandrina, trandafir Gheor
ghe, Inpșa Ștefan, Irofin Virgil, lu
dor I. Tudor, Tudor Valeria, Țapu 
Zoe, Țldorescu Georgeta Eleonora, 
Ungureanu Dumitru, Ursea Dumitru, 
Vals Augustin, Vintilă Florea, Vlad

Ana, 
Stoi- 
Sza-

I CONSTANȚA 21 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Stadionul 
„1 Mai“ din localitate a găzduit sîm
bătă și duminică, întrecerile atletice 
ale celei de a Vl-a întîlniri triun
ghiulare dintre reprezentativele de 
juniori ale R. P. Romîne, R. P. Po
lone și R. S. Cehoslovace.

Iată rezultatele tehnice — Ziua I:
JUNIORI — 110 m garduri: l. 
Waligora (P) 13,9 (vînt de 4m/seeî. 

2. Axente (R) 14,2, 3. Zadicek (C) 
14,3, 6. Macovei (R) 14,7; 100 m plat: 
l. Cyrulicsak (P) 10,7, 2. Kineses
(R) 10,8, 3 Badenski (P) 10,8, 6.
Stamatescu (R) 11,1; 400 m plat:
I. Slegr (C) 48,7, 2. Bartkowiak (P) 
49,0, 3. Macias (P) 49,5. 5. Teodo- 
rescu (R) 50,8, 6. Ferencz (R) 51,6; 
Cireutate (6 kg.): 1. Kladek (C)
17,32, 2. Gastal (P) 17,10, 3. Ugni- 
ewski (P) 16,09. 5. Serafim (R)
.14,00, 6. Stănișteanu (R) 13,80; 5 km 
■ marș: 1. Bilek (C) 22:46,9 — record 

<2. Roateș (R) 23:30,5, 3. Zednika (C) 
24:05,5, 4. Plugaru (R) 25:30,0;

V UiS AUguSUfly VinUla I iured, Viciu lyOâlCȘ (X) ZOIOv.D, O. zCcCiriiKa ț'-*/

Vasile, Vofca Sabina. Winter Richard.' .24:05,5, 4. Plugaru (R) 25:30,0;
_  __ Lungime: Simion (R) 7,16 — record.

Membrii supleanți ai Comitetului Central al U.T.M. ■ ,2. Dragan (R) 7.05, 3. Krasinski (P)
6,94; 1.500 m plat: I. Dornarski (P)

Acrișmăriței Marta, Antoniuc B. 
3oan, Aolăriței Tanța, Baltă Ana. Ban 
Petru, Bănărescu Ecaterina. Btrcea 
loan, Bremer Andrei, Burnaz Elena, 
Carasova Elena. Călin Gheorghe, Cir- 
«iumarii Victor, Dan Cecilia (Stoica), 
Darnay Ludovic, Demeter lolanda, 
Diaconu G. Ion, Faur Elena, Gheor- 
e*e  Dumitru, Gheorghe I. Vasile, 
Gherghina Apostol, Ghețea Otilia.

Harhătă Agbua, Iliescu Nicolae, )o- 
niță Elena, losif Agatia. Kajan Ștefan, 
Kerekeș Anton, Krech 
helm). Mamulă loan, 
stanța, Mînzală Nicolae, Mureșan Doi
na Eleonora, Murgan 
Constantin, Pasenciuc Victor, 
Constanța, Popescu Nicolae, 
Victoria, Sprinceană Nicolae. Socaciu 
loan.

Suzana (Wil- 
Micuda Con-

Florea, Oană
Pavel 
Radu

Membrii Comisiei Centrale de Revizie a U. T. M.
Apostol Maria, Bilig Petra (Căr- 

bttnaru), Boamfă Maria, Borodi Ele^- 
na, Cltirilă Marian. Coman Teodor, 
Dima Hie, Fe’cu Alice. Finyak libe
ria, Fodor Alexandru, Grigore Vasile

Dan, Ionică Dumitru, Mara loan, Ru
gea Sabin, Sorictt Frusina, Stancm 
Romică, Tănase Ion, Tătulescu Pom- 
piliu, Ztsu Ioana

l.VW III pai. «. OAI /
4:00,6, 2. Kobedza (P) 4:01,5, 3. Be- 

’regsaszi (R) 4:04,9, 6. Baban (R) 
'4:09,4; 4x100 m plat: I. R.P.P.
42,3, 2. R. S. Cehoslovacă 42,6
R.P.R. — descalificată; Suliță: 1. 
Silhan (C) 71.08 — record, 2. W. So
kol (R) 64,83 — record. 3. Wovdat 
JP) 61,19, 5. Marian (R) 58.52; Pră- 
jtnă: I. Korolkievici (P) 4,06, 2. Asta- 
fei (R) 4,06 — record, 3- Savin (R) 
4,00.

JUNIOARE — Lungime: 1. Pry-
■ chrilova (C) 5,70. 2. Mihăilescu (R)
■ 5,62, 3. Hain (P) 5,61, 4. Lembad 
(P) 5,60, 5. Budan (R) 5.20; 600 m 
plat: 1. Bienia (P) 1:36,1, 2. Gergely

Ședința plenară a
Comitetul Central al Uniunii iine- 

retului Muncitor, ales de cel de-al 
Ill-lea Congres al U.T.M., s-a întru
nit în ședință plenară în după-amiaza 
zilei de 20 august I960.

Plenara a ales în unanimitate mem
brii Biroului C.C. al U.T.M., membrii 
supleanți ai Biroului C.C. al U.T M. 
Și secretariatul C.C. al U.T.M.

MEMBRII BIROULUI C.C. 
AL U.T.M-

Alexe Haralambie, Bîrlea Ștetan, 
Burtică Cornel, Cîrțînă Constantin, 
Domokos ueza. Horea Vasile, lones- 
cu ion. Kopandi Alexandru, Marines
cu lorna, Paraschiv Anghel, Poparad 
Elena, Ristache Horea, Roman Nico
lae. Trofin Virgil. Winter Richard

MEMBRII SUPLEANȚI Al 
BIROULUI G.«. AL ........

Andone Elena, Anghel 
lescu Zalman Constanța, 
tavian, Vintilă Horea.
SECRETARIATUL G.G.

Prim-secretar al
Virgil Irotm

SEGREIARI Al
Burtică Cornel,

Kopandi Alexandru, Poparad 
Roman Nicolae.

♦
Sîmbătă după-amiază a avut loc . 

ședința de constituire a Comisiei Cen * ,ț 
trale de Revizie. Tovarășa AposL»l 1 
Maria a fost aleasă ca președinte i*l  
Comisiei.

U.I ,M.
Ion, Nicu- 
Nistor <>•'.-

e.a
AL 
al

U.T.M.
U.T.M. :

«.«.
Cîrțînă Constantin. 

Elena.

AL U.T.M.

Masă tovărășească în cinstea delegațifor $i Mâților
Congres al U. T. M.

In seara zilei de 20 august, in sa
loanele Palatului R.P. Romîne a a- 
vut loc masa tovărășească dată de 
Comitetul Central a] Partidului Mun
citoresc Romîn în cinstea delegați lor 
și invitaților la cel de-al Ill-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Muncitor.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Nicolae Ceau
sescu. Alexandru Moghîoroș, Leonte 
Răutu, membri ai C.C. al P.M.R., mi
niștri, membri ai Prezidiului Marii

Adunări Naționale, conducători 
ganizațiilor obștești, delegați și 
tați la Congres.

Au luat parte reprezentanții 
nizațiilor de tineret de peste hotare 
care au participat la lucrările Con
gresului.

Masa tovărășească s-a desfășurit 
într-o atmosferă de caldă prietenie și 
entuziasm tineresc.

ai oi 
invi-

org.i-

(Agerpres)

Prima delegație da sportivi 
maghiari a plecat la Roma 

BUDAPESTA 
bată dimineața 
plecînd la Roma, prima delegație a 
sportivilor din R.P. Ungară care voi 
participa Ia J.O dc la Roma. Dele
gația cuprinde 85 de sportivi în care 
sînt incluși fotbaliști. luptători. înotă
tori. jucători de polo pe apă. iaht- 
mani și boxeri.

(Agerpres) — Sîm- 
a părăsit Budapesta 

prima delegație 
Ungară care ’ 

de la Roma.

(R) 1:36,9, 3. Fleișer (R) 1:37,2;
Suliță; 1. Dokladalova (C) 41,80, 2. 
Horakova (C) 40,45, 3. Ciehlinska
(P) 40,12, 5. Wachsman (R) 38,75. 6. 
Nilos (R) 38,45; 100 m plat: 1. Sa- 
lacinska (P) 11,9 (vînt 4 m/sec), 2. 
Lehoka (C) 12,2, 3. Dwoesanska (P) 
12,3, 5. Mihai (R) 12,6, 6. Cheșu (R) 
12,8; Greutate: 1. Gurău (R) 13,01, 2. 
Jamborova (C) 12,82, 3. Havlikova
(C) 12,79, 6. Bugnariu (R) 11,50.

Ziua a Il-a — JUNIORI - 200 
garduri : 1. Waglior (P) 25.1, 2. 
xente (R) 25,8, 3. Cihak (C) 25,9, 
Ferencz (R) 26,3; Ciocan (6 kg) :

m
A- 
5.
I

Lohyla (C)’57.93, 2. Svitek (C)“ 55,06, 
3. Karcis (R) 53,10 — record, 5. 
Gheorghiu (R) 50,39; 200 m plat: 1. 
Badenski (P) 21,9, 2. Cyrulcisak (P) 
22,4, 3. Kineses (R) 22,5, 5. Stama- 
tescu (R) 22,8; 800 m plat: 1. Slegr 
(C) 1:52,8, 2. Dolejsi (C) 1:53,5, 3. 
Beregsaszi (R) 1:54,5, 6. Schmidt (R) 
1:59,8; Triplu salt: 1. Viscopoleanti 
(R) 15,02, 2. Hornych (C) 14,37, 3. 
Chiopek (P) 14,28, 6 .Simion (R) 
14.07; Disc (1,5 kg) : 1. Kladek (C) 
57,40, 2. Sălăjan (R) 54,74, 3. Dum- 
browski (C) 54,07, 4. K. Sokol (R) 
51,19; 1.500 m obstacole: t. Donaski 
(P) 4:12,2 — record, 2. Wykydal (C) 
4-15.1 — record, 3. Fus (P) 4:22,4. 
5. Dinescu (R) 4:29,1, 6. Egerth (R) 
4:30,0; 3.000 m plat: 1. Kotodinsky 
(P) 8:44,1, 2. Stehlik (C) 8:47.6. 3.

Skwaski (P) 8:51.2, 5. 
9:04,5, 6. Szilagy (R) 
țime: 1. Ducu (R) 1,96, 2.
(P) 1,93, 3. Hanus (C) 1,90, 
tineanu (R) 1.85; 4 x 400 m 
R. S. Cehoslovacă 3:18,1 — 
2. R. P. Polonă 3:18.3, 3. R. 
mînă 3:24,5.

JUNIOARE — 200 m plat: 1. S:t-
lacinska (P) 24,8; 2. Grymova (G) 
26,2; 3. Cheșu (R) 26,6; 6. Budart 
(R) 26,7. înălțime: 1. Dobrowolska 
(P) 1,58; 2. Pospisilova (C) 1,5S; 3. 
Mihăilescu (R) 1,50;
(R) ‘ 
H,7;
(R) 
plat 
șer (R) 58,8 — 
(R) 59,4; Disc:
42,80; 2. Gurău (R) 41,75; 3. Mafati- 
nowa (C) 38,34; 4. Cosac (R) 38,19. 
4x100 m plat: 1. R.P. Polonă 48,3 — 
record; 2. R.S. Cehoslovacă 48,5 — 
record; 3. R.P. Romînă 52,0. PUNC
TAJ GENERAL: Juniori : R.P. Polo
nă—R.S. Cehoslovacă 110-91; R.S. 
Cehoslovacă —R.P. Romînă 116-94; 
R.P. Polonă—R.P. Romînă 113-86 
Junioare : R.S. Cehoslovacă—R.P. Ro
mînă 62-44. Atletele poloneze S 
contat în clasament, deoarece majori
tatea dintre ele au depășit vîrsta ju
nioratului.

Nikita (R) 
9:08,2; înăl- 

Nowak 
5. Păl- 
plat: 1. 
record. 
P. Ro-

.6. Voroncanu 
1,45; 80 m.g.: 1. Woznyak (P) 
2. Gerska (P) 12,0; 3. Gramâ 
12,2; 4. Vast (R) 12,7; 400 m. 
(în afară de concurs) : 1. Fiei- 

record ; 2. Gergely
1. Zlakowa (G)

ROMEO VILARA

In turneul de Ia Preșov

Handbaiîștii de ia Dinamo București s-au comportat
nesatisfăcăior ocupind locul III

PREȘOV 21 (prin telefon). — Sîm- 
j bâtă și duminică au continuat în loca

litate întrecerile din cadrul turneului 
1 internațional masculin de handbal în 

7. la care a luat parte și echipa Di
namo București.

; In ultimele jocuri, handbaliștii dina- 
. moviști s-an comportat sub valoarea 
| lor, cedînd formațiilor cehoslovace 
j Tratan Preșov .și Dukla Bratislava.

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
I în ultimele două zile : sîmbătă :
I Tatran Prosov — Selecționata regiunii 
| Slovaciei 20—11 (10—5); Dukla Bra 

tislava—Dinamo București 21—14

tii—7); duminică:
Selecționata regiunii
(11—4), Tatran Preșov—Dinamo Bucu
rești 14—8 (9—6).

Clasamentul final : 1. Tatran Preșov; 
2. Dukla Bratislava; 3. Dinamo Bucu
rești; 4. .Selecționata regiuni; Slova
ciei.

Dukla Bratislava—
Slovaciei 21—10

Turneul baschetbaliștilor
din R- P. Chineză in R. P. Romină

Ieri, sa plecarea ultimelor ioturi olimpice
teri au 

terofilii ( 
tele. A 
fetelor. 1 
ionale.

i plecat alleții. serimerii. hal- 
(Baroga 4- Fiți) și gimnas- 
predominat albul. Taioarele 

Peste bluze cu motive na-

★
Aeroportul Băneasa
1 — liniște. Numărul debulantilor e 

mult mai mic. Intr-un colț — Vamoș 
și Andrei Barabaș. Ca pe pistă, la an
trenamente. La o masă, antrenorul lor 
Tintorescu. scrie grăbit Trag Cu coa
da ochiului Surpriză. „Plan de antre
nament 20 august — 5 septembrie. 
Luni : 4x200 1/4... Sprinturi..."

— Nu-nțeleg...
Mihai Tintorescu zîmbește :
— Vn ultim supliment pentru 

ce rămîn acasă Pentru Balcaniada 
la Atena, care bate fi ea la ușă.

— Ceva despre Roma ?
— Preferații mei, 

moș. Florica. Barabaș. 
..Crișu" Grecescu... Cine știe ce 
ascunde pieptul lui de aramă 1

★
Lia Manoliu e la a treia „îmbarcare” 

olimpică. Și, poate, la al 300 le» in
terviu :

, 71
;hoi
mu!

s-a obișnuit. In

cei 
de

în ordine. Va- 
Cît despre 

mai

SPORTIVII DIN SATUL OLIMPIC IȘI EXPRIMĂ ADMIRAȚIA 
FAȚĂ DE NOUA Șl EXCEPȚIONALA

A OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ
PERFORMANTA

SOVIETICI
de Ia tri-ROMA 21 (prin telefon 

tnhul nostru special). Satul olimpic 
• fost străbătut ca fulgerul de vestea 
mei extraordinare performanțe. Nu 
este vorba, cum v-ați așteptat poate, 
de vreun nou record obținut pe un 
stadion sau un bazin din
in aceste zile de pregătire în 
Jocurilor Olimpice care încep 
tul olimpic b admirat și

Roma 
vederea 
joi. Sa- 
a salu-

tat excepționala realizare a oamenilor 
de știință sovietici care au trimis în 
cosmos o uriașă navă șl apoi au rea
dus-o pe pămînt cu prețioasa ei încăr
cătură de date șl rezultate. „Strelka” 
și „Belka*,  cel doi călători cosmici, 
sînt acum personajele cele mai popu
lare în rîndul participanților la marea 
întrecere olimpică.

Antrenorul înotătorilor australieni,

Don Talbot, a declarat următoarele 
în legătură cu aceasta:

„Ieri spuneam unui specialist că 
între două Jocuri Olimpice sportul și-a 
schimbat dimensiunile. Astăzi constat 
că lumea s-a schimbat mai mult și 
nimeni nu se mai îndoiește că într-un 
viitor apropiat omul va efectua zboruri 
interplanetare. Sovieticii sînt extraordi
nari 1“

DAN GIRLEȘTEANU

— Mi-aduc anunțe de Helsinki. Lo
cul 6 cu 42,56. De atunci am mai a- 
dăugat aproape 11 metri (53,21), dar 
uriașul 
anunță 
cedent Și te rog să reții că n-am fost 
singura elevă a celei mai generoase din
tre profesoare : Nina “

★

Lotul de scrimă e 
tînăr ca orieînd. Ana 
16 ani. Dar școala celor 1000 de asal
turi olimpice e neprețuită. Zilele tre
cute Olga Orban Szabo i-a învins pe 
floretiști. Să fie doar un joc al— ca 
valerismului ? Sperăm că nu — pentru 
Olga Sperăm că da — pentru băieți.

•âr

salt al atletismului mondial 
la Roma o întrecere fără pre-

Dumbadze..

numeros și 
Ene n-are

mai 
nici

ORAȘUL STALIN, 21 (prin telefon) 
Selecționatele de tineret ale R.P. GJii- 
neze au r~ *• ——-i —--- 
citiri din cadrul turneului 
întreprind în țara noastră. S-au 
gistrat următoarele rezultate : 
Chineză—R.P, Romînă tineret (femi
nin) 53—49 (26—30). R.P. Chineză— 
selecționata Orașului Stalin (masculin) 
69—43 (33—27), Oaspeții își continuă 
turneul jucînd marți și miercuri Ia 
Cluj (băieții) cu selecționata de tine
ret a ~
Sibiu 
ționata 
echipa

susținut aseară primele . 
pe cai^-l 

înre- 
K.P.

R.P. Romîne, marți .și joi la 
și Tg. Mureș (fetele) cu seleo- 
regiunii Stalin și respectiv cu 
reprezentativă a țării.

V. SECAREANU 
GH. MIZGĂREANU-coresp.

ULTIMELE ȘTIRI
Optimism în grupul gimnastelor. Le- 

nuța Leuștean 
tul accidentat 
lui el va cuprinde dezinvolt și para
lelele. sau „crengile maimuțelor" — 
cum spunea Larisa Latînina .

Pianistul Filipescu. „fondul” muzi
cal al ..solului”, mișcă și el degetele 
pe o claviatură imaginară :

— Tare aț fi fericit 8a contribui și 
eu cu ceva.. Și sd 
rioritatea tehnică a 
sunetelor conservate

★

„Călătorii pentru 
se îndreaptă spre 
neva îl strigă pe săritorul Porumb :

— Cornele I Cornele ! Nu uita 
la mine în curte porumbul e 
doi metri și zece centimetri !

v ★
Printre cci rămași pe peron 

pe fundașul dinamovist Popa, 
ționalul de fotbal. Privește cu nostal
gie manevrele avionului olimpic. Poate 
se gîndește la Tokio. „Mai suna-vei 
dulce corn pentru mine vreodată !9t

Stadioanele pline ale primei etape 
sînt dornice să răspundă apăsat DA, 
chiar la 4 septembrie.

mișcă cu ușurință dege- 
Pînă .în ziua concursu-

demonstrez supe- 
muziciț vii asupra 
în benzi.

Roma !" Sportivii 
primul avion. Ci-

înalt
că 
da

îl zăresc 
interna-

IOAN CHIRILA

• A LUAT SFIRȘIT turneul pre- 
olimpic de baschet de la Bologna. 
Pentru turneul final al J.O. s-ău ca
lificat echipele R.S. Cehoslovace, R.P. 
Ungare, Spaniei și R.P.F. Iugoslavia. 
In locul echipei statului Chile, care 
nu va participa la competiție, va juca 
echipa R.P. Polone. Baschetbaliștii po
lonezi au întrecut în meci de baraj 
pe cei belgieni cu scorul de 68-58.

• AU FOST TRASE SERIILE în 
probele de înot din cadrul J.O. La 
200 bras MITROFAN va concura în
tr-o serie cu Golovcenko (U.R.S.S.), 
Boulanger (Franța) și alții. In total 
sînt 45 concurenți, împărțiți în 6 
rii. Realizatorii celor mai bune 
timpuri (contra cronometru) se 
lifică pentru semifinale. La 200 
fluture POPESCU va lua startul 
seria I alături de 
Izutsu (Japonia),

• LA BERNA a 
curs preolimpic de 
a reușit la înălțime

se-
16

ea
rn 
în

Troy (S.U.A.)» 
Fosatti (Italia), 
avut Ioc un con*  
atletism. Thomas 

numai 2,06 m.

Numărul viitor al ziarului 
nostru va apare joi 25 au
gust la orele obișnuite.


