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DECRET
pentru conuocerea lllerii Adunări naționale 

a Republicii populare Romîne
In temeiul articolului 37, litera a, din Constituția Republicii Populare 

Romine.
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne con

voacă Marea Adunare Națională în sesiune extraordinară pentru ziua de 
30 august 1960, ora 10 dimineața, la sediul Marii Adunări Naționale.
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale 
ION GHEORGHE MAURER

p. Secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale 

FILIP GELTZ
București, 22 august I960

Parada militară și demonstrația oamenilor muncii din Capitală
cu prilejul zilei de 23 August

In dimineața zilei de 23 August a 
avut loc în Piața Stalin din Capitală 
tradiționala paradă militară și marea 
demonstrație a oamenilor muncii din 
București cu ocazia celei de-a 16-a ani
versări a eliberării Romîniei 
jugul fascist.

Piața Stalin, împodobită 
rește cu ghirlande de flori 
deață, cu sute de steaguri 
și roșii, era dominată de marile ta- 

.blouri ale învățătorilor proleteriatu- 
- “lui mondial Marx-Engels-Lenin. Dea

supra tribunei centrale se afla o 
mare stemă a Republicii Populare 
Romîne sub care este înscrisă me
morabila dată — 23 August. De o 
parte și de alta a stemei — datele 
festive 1944—1960, însoțite de ura
rea „Trăiască 23 August, ziua elibe
rării Romîniei de sub jugul fascist".

Pe panouri mari așezate deasupra 
tribunelor se aflau urările: „Trăiască 
și înflorească patria noastră iubită 
Republica 
Partidului 
ducătorul 
spiratorul 
victoriilor 
rnarxism-len internului, 
rea partidului înainte pentru desă- 
vîrșirea construcției socialiste în pa
tria noastră", „Trăiască prietenia între 
poporul romîn și popoarele Uniunii 
Sovietice și ale celorlalte țări ale 
lagărului socialist unit si puternic".

In tribune se aflau membri ai C.C. 
al P.M.R., membri ai guvernului și 
ai Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, conducători ai organizațiilor ob
ștești, generali și ofițeri superiori, 
activi și de rezervă a! forțelor noas
tre armate, foști comandanți de 
mari unități în războiul antifascist, 
-mmeroși fruntași în muncă din în
treprinderile Capitalei, academicieni 
și alți oameni de știință, artă și cul
tură, ziariști romîni și corespondenți 
a,i presei străine, oaspeți de peste 
hotare.

In tribuna rezervată corpului di
plomatic au luat Ioc șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

In piață erau aliniate trupe ale 
forțelor noastre armate.

Cei prezenți, au primit cu puter
nice aplauze, cu aclamații îndelun
gate, pe conducătorii partidului și 
guvernului. La ora 8 î..
centrală au luat loc 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Stoica, Gheorghe Apostol, 
Bodnăraș, Petre Borilă, 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
ghioroș. Dumitru Coliu, 
Ștefan Voitec, Mihai 
Fazekaș, Alexandru 
Florian Dănălache.

Sunete prelungi de 
vestit începerea festivității, 
mașină deschisă sosește în 
Stalin ministrul Forțelor Armate ate 
R. P. Romîne, general de armată 
Leontin Sălăjan, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
Trupele aliniate în piață prezintă 
onorul.

Comandantul parăzii militare, ge
neralul locotenent Marcu Stan, pre
zintă raportul.

Ministrul Forțelor Armate, însoțit 
de comandantul parăzii trece apoi în 
revistă trupele și le felicită călduros 
cu prilejul celei de-a 16-a aniversări 
a eliberării natriei noastre de sub
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Zecile de mii de demonstranți tși manifestă dragostea și devotamentul fafă de conducătorii partidului 
șl guvernului.

vioi purtînd stema Republicii PoptH 
lare Romîne, a P-artidulut Muncitor 
resc Romîn, portretele tovarășilor) 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Chivu 
Stoica, steaguri roșii și tricolore. In 
admirația publicului, care aplaudă cd 
căldură, trec fete și băieți în pito
rești costume naționale, caracteristic* 
fiecărei regiuni a țării. Mîini mi
cuțe, bronzate de soare, poartă cu 
mîndrie drapelele unităților pionie
rești fruntașe din Capitală. Pe o 
pancartă, expresie a recunoștinței 
fierbinți a tuturor copiilor din pa
tria noastră sînt înscrise cuvintele! 
„Mulțumim din inimă partidului pen
tru copilăria noastră fericită".

Pionieri și pioniere urcă sprinteni 
la tribuna oficială și oferă flori con
ducătorilor partidului și guvernului 
care îi îmbrățișează cu drag.

Se perindă apoi prin fața 
tribunelor care alegorice, reprezen- 
tînd sugestiv minunatele condiții de 
învățătură și odihnă asigurate de 
partid și guvern celor mici. Spre cer 
se înalță sute și sute de baloane 
viu colorate. Sute de pionieri 
purtînd ~ --------
pe care 
te în mod gratuit 
jii statului 
tru tinerele vlăstare. Vin 
pionieri ducînd porumbei în 
înflorate. In mijlocul lor se 
glob pămîntesc din care, în 
bunei oficiale, își iau zborul

nală a poporului nostru. Se aud pu
ternice urale ale ostașilor.

Defilarea este deschisă și în acest 
an de ofițerii-elevi ai Academiei Mi; 
litare Generale. In fruntea coloanei 
flutură drapelul parăzii.

Prin fața tribunelor în aplauze en
tuziaste trec apoi în marș voinicesc 
elevi din școlile noastre militare, 
viitori ofițeri ai Armatei noastre 
Populare.

Trec în pas de front batalioane de 
paradă alcătuite din infanteriști cu 
automate la piept sau cu armele 
pe umăr.

In sunetele ritmice ale tobelor, în 
acordurile marșurilor ostășești defi
lează vînători de munte, marinari, 
grăniceri.

Dinspre Statuia Aviatorilor se aude 
duduit de motoare. Iși face intrarea 
în piață coloana trupelor mecanizate, 
precedată de un transportor blindat 
avînd la bord drapelul primei uni
tăți mecanizate. In ritmul uniform 
al motoarelor, trec pe mașini de dife
rite tipuri infanteriștii și desanții aero 
ambarcați.

Defilează pontonierii regimentului 
care poartă numele lui „Eftimie Croi-

toru“, Ecou al războiului antihitle
rist.

Zgomotul motoarelor se întețește, 
se transformă într-un vuiet care a- 
coperă fanfara. Se cutremură pă- 
mîntul sub greutatea tractoarelor pe 
șenile de diferite tipuri care trac
tează prin fața tribunelor artilerie de 
calibre diferite, tunuri, obuziere și 
aruncătoare de mine.

Defilează artileria cu reacție, arti
leria antiaeriană. In același timp pe 
cer trec în zbor formații de avioane 
cu reacție. Apoi trece coloana tancu
rilor și aulotunurilor.

încet, uruitul motoarelor se pierde 
în depărtare. Parada militară ia 
sfîrșit.

Ea a demonstrat că forțele noastre 
armate stau cu vigilență la postul 
de onoare ce le-a fost încredințat, 
de apărătoare de nădejde ale cuceri
rilor revoluționare ale poporului 
muncitor, de apărare a măreței cauze 
a păcii.

In piață își fac 
durile cunoscutului 
nilor, batalioanele 
rești înarmate. Ele

apariția, tn acor- 
marș al partiza- 
gărzilor muncito- 
sînt urmașe ale

vitezelor formații patriotice care cu 
16 ani în urmă împreună cu unită
țile militare s-au acoperit de glorie 
în lupta condusă de partid pentru 
izgonirea trupelor hitleriste cotropi
toare, pentru victoria insurecției ar
mate.

Imbrăoați în frumoase salopete al
bastre cu mîinile încleștate pe arme, 
Intr-o perfectă aliniere, luptătorii 
gărzilor muncitorești defilează dîrji, 
neînfrioați, conștient! de puterea lor, 
— puterea clasei muncitoare eliberate 
și a întregului popor, gata oricînd 
să apere cuceririle revoluționare do- 
bîndite de oamenii muncii din țara 
noastră sub conducerea partidului.

In timp ce ultimele rînduri ale 
gărzilor muncitorești ies din Piața 
Stalin, la celălalt capăt al imensei 
piețe o fetiță își face apariția flutu- 
rînd două stegulețe. Cu grație și 
gingășie fetița se înclină adînc în 
fața tribunei oficiale, aducînd salu
tul celor mici. Urmează defilarea ce
lor 6.000 de pionieri, care trec flu- 
turînd veseli buchete de flori, spice 
de grîu, stegulețe, batiste si eșarfe 
multicolore, într-o bogăție ae culori 
ce încîntă privirile. Ei merg în pas

i trec 
în mîini manualele școlare 
le primesc de acum înain- 

dovada gri- 
democrat popular pen- 

la rînd 
coșulețe 
află un 

fața tri- 
____ _____ , , __ tn văz-: 
duh un stol de porumbei, simbol al 
păcii.

Spre Piața Stalin se îndreaptă a- 
curn coloane nesfîrșîte de oameni al 
muncii — un adevărat șuvoi viu, 
multicolor, aducînd cu el freamătul 
muncii însuflețite din fabrici, uzine, 
de pe șantierele de construcții, din 
alte locuri de muncă.

In această zi de mare sărbătoare 
locuitorii Capitalei au venit să-și 
manifeste încă o dată în fața con
ducătorilor partidului și guvernului 
bucuria pentru viața nouă, mereu 
mai bună, pe care o trăiesc, mîndria 
pentru prefacerile tevoluționare care 
au avut loc în țara noastră, sub 
conducerea partidului în cei 16 ani 
de viață liberă, să-și reafirme tot
odată hotărîrea fermă de a lupta 
cu toate forțele pentru transpunerea 
în viață a mărețelor sarcini trasate 
de cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R.

Mii și mii de oameni scandează 
într-un singur glas „De partid con
dus poporul își clădește viitorul".

★
In sunetele trompeților, pe platoul 

de defilare își fac apoi apariția pri
mele coloane ale sportivilor din Capi
tală. Printre steagurile multicolore 
încă de departe se remarcă ținuta 
desăvârșită, pasul cadențat, siguranța 
cu care pășesc cei ce-și călesc sănă-

(Continuare In pag. ll-a)

Adunarea
Luni seara, la Teatrul de Ope

ră și Balet al R. P. Romîne a avut 
adunarea festivă organizată

de Comitetul Orășenesc București
Cil V .111.JLV. ți nuiimviui VAVVUU 
Sfatului Popular al Capitalei,
al P.M.R: și Comitetul executiv al 

_ ,con
sacrată celei de-a 16-a aniversări 
a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

La adunarea festivă au luat par
te tovarășii: Gheorghe Gheorghiu- 

j, Chivu Stoica, Gheorghe Apos-

a eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist. In piață răsună puter
nice urale.

Generalul de armată Leontin Să- 
lăjan, urcă apoi în tribuna ofioială 
de unde în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn 
și al guvernului Republicii Populare 
Romîne rostește cuvîntul de salut.

Fanfara militară intonează Imnul 
de Stat al R. P. Romîne. Se trag 21 
de salve de artilerie în semn de sa
lut pentru marea sărbătoare națio- armată Leontin Sălăjan, Ștefan

toi, Emil Bodnăraș, Petre Borilă,
Nicolae Geaușescu, Alexandru 

Ion Gheorghe Maurer, 
Moghioroș. Dumitru 

Coliu, Leonte Răutu, general de

festivă consacrată zilei de 23 August
Voitec, Mihai Dalea, Janoș Fa- 
zekaș, Alexandru Bîriădeanu, mem
bri ai C.C. al P.M.R., ai guvernu
lui și ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, conducători ai in
stituțiilor centrale și ai organiza
țiilor de masă, generali și ofițeri 
superiori ai forțelor noastre arma
te, foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist, nume
roși fruntași în producție din în
treprinderile Capitalei, activiști de 
partid, de stat și ai organizațiilor 
obștești, academicieni și alți oa
meni de știință, artă și cultură, 
ziariști romîni și corespondenți ai 
presei străine.

Au luat parte fiefii misiunilor

diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

A fost de față A. I. Eremenko, 
mareșal al Uniunii Sovietice, care 
își petrece concediul de odihnă în 
țara noastră.

A fost intonat Imnul de stat al 
R.P. Romîne.

Adunarea festivă a fost deschi
să de tovarășul Florian Dănălache, 
membru al C.C. al P.M.R., prim 
secretar al Comitetului Orășenesc 
București al P.M.R.

Despre cea de-a I6-a aniversare 
a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist a vorbit tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Bi-

. roului Politic al C.C. al P.M.R.»
• președintele Prezidiului Marii A-
• dunări .Naționale.

, Cuvîntarea a fost subliniată în 
: repetate rînduri cu puternice a- 
i plauze. Asistența în picioare a 

ovaționat îndelung pentru Partidul 
I Muncitoresc Roniîn și Comitetul 

său Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru

, noi succese în opera de construire 
i a socialismului în țara noastră, 
: pentru puternicul lagăr 

în frunte cu Uniunea
I pentru pace în întreaga 
t La sfîrșit a avut loc 

program artistic. I

socialist 
Sovietică, 
lume, 
un bogat 

(Agerpres)



Parada militară si demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală
cu prilejul zilei

(Urmare din pag. 1)

fcrtea pe stadioane, în sălile de spor
turi, in apa bazinelor sau pe pîrtiile 
de zăpadă ale munților.

Un moment de tăcere se așterne 
peste piață. Apoi, în acordurile unui 
imn, un grup masiv de sportivi, îm- 
brăcați în alb, înscriu cu trupurile 
inițialele marii sărbători: 23 August.

In sunetele imnului de stat ti
neri sportivi formează în fața 
tribunelor, într-un ansamblu tri
color, inițialele R.P.R. Un alt grup de 
tineri se remarcă, prezentînd, în miș
cări ritmice cu ciocane și suveici, 
noua disciplină sportivă îndrăgită de 
oamenii muncii — gimnastica în pro
ducție. Primiți cu ropote de aplauze 
îți fac intrarea pe platou reprezen
tanții elevilor din Capitală. Se pe
rindă rînd pe rînd băieți și fete în-

de 23 August
dansul cu umbreluța, plevele Școlii 
sportive compun o uriașă piramidă 
din margarete albe înconjurată de 
zeci de maci. Pe acest fundal multi
color se poate citi cuvîntul iubit de 
oamenii muncii din lumea întreagă : 
Pace. Din rîndurile altor sportivi un 
grup masiv de tineri, echipați iii cos
tume roșii înscriu în ovațiile puter
nice ale asistenței: P.M.R.

Ropote de aplauze culege un grup 
de sportivi pentru desăvîrșita execu
ție a piramidelor pe motociclete. Se 
zărește de asemenea un numeros grup 
de sportivi fruntași printre care 
maeștri emeriți ai sportului, maeștri 
și campioni ai R.P.R. Ia diferite dis
cipline sportive. Un grup de sportivi 
execută cu steluțe purpurii mișcări 
pline de grație și siguranță, urmat' 
de alți sportivi care îrnbrăcați în roșu, 
alcătuiesc în acordurile imnului de stai 
al Uniunii Sovietice inițialele marelui 
stat al constructorilor comunismului.

Un impozant car alegoric înfățișînd 
munții țării deschide defilarea repre-

O imagine sugestivi a forței armatei noastre populare
veșmîntați în costume de diferite cu
lori. Vinerii sportivi alcătuiesc cu tru
purile cele cinci cercuri olimpice, 
simbolul înfrățirii prin sport a tuturor 
sportivilor lumii. După .ce un mă
nunchi de fete au îneîntaf privirile prin

zenfanților vânătorilor și pescarilor de 
pe meleagurile patriei. Alte rînduri 
de sportivi trec prin fața tribunelor.

Tradiționala paradă militară și de
monstrația oamenilor muncii s-a în
cheiat cu intonarea Internaționalei.

SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 23 AUGUST ÎN ȚARĂ
IAȘI 24 (prin telefon). — Orașele 

și satele regiunii Iași ca și toate 
celelalte localități de . pe cuprinsul 
patriei au îmbrăcat haine de sărbă
toare. Străzile, parcurile și casele, 
au fost împodobite cu drapele roșii 
și tricolore, cu panouri mari și cu 
lozinci. Piața Unirii din orașul Iași 
a cunoscut entuziasmul miilor de de
monstranți care au trecut prin fața 
tribunei oficiale. Ceferiști și texti- 
liști, constructori și oameni de știin
ță, artă' și litere, colectiviști cu mă
nunchiuri de grîu și coșuri de fructe, 
simbol al belșugului muncii pe ogoa
rele înfrățite, au raportat partidului 
drag realizarea angajamentelor luate 
în cinstea celei de a XVl-a aniver
sări a eliberării patriei. Și alături de 
ei, sportivii.

Prin fața tribunei au trecut ste
garii urmați de activiști ai mișcării 
de cultură fizică și sport din orașul 
și regiunea Iași. Primiți cu vii 
aplauze au trecut apoi sportivii de 
la Unirea și Voința, de la Țesătura 
și Moldova tricotaje, de la Dinămo 
și Penicilina, de la C.S.M.S., impre- 
sionînd prin ținuta lor perfectă. Prin- 
trei ei am remarcat pe fotbaliștii de 
la C.S.M.S. care au promovat în 
categoria A, pe jucătoarele de volei 
de la Țesătura Iași, care au pro
movat și ele în prima categorie, 
pe călăreții de la școala sportivă, pe 
boxeri, atleți, handbaliști și pe mulți 
alții din cei peste 50.000 de membri 
U.C.F.S., care și-au trimis reprezen
tanți la această sărbătoare.

Petre Codrea — coresp. regional

ORAȘUL STALIN 24 (prin tele
fon). — Ca în fiecare an, măreața 
demonstrație a oamenilor muncii a 
fost încheiată de coloana sportivilor 
în frunte cu membri ai lotului repu- 
blican de atletism, care se pregătesc

I SPORTUL POPULAR

^ag. a 2-a Țtr. 3W1

pentru Jocurile Balcanice. Vin apoi, 
în ordine, oficiali, arbitri, antrenori și 
activul obștesc al U.C.F.S. regional 
și orășenesc, sportivii clubului Olim
pia, sportivii de la Steagul roșu, 
Voința, Rulmentul, Bîrsa, A.S.Ă., 
Postăvarul, Metrom, din asociația 
sportivă Tractorul, pe al cărui car 
alegoric gimnaștii execută la para
lele diferite exerciții. In încheierea 
coloanei, clubul sportiv Dinamo cu 
numeroși handbaliști, boxeri, schiori. 
Ei au- un splendid ear alegoric: o 
stîncă pe care maestrul sportului 
N. Jitaru încearcă să o escaladeze, 
iar în cealaltă pante a stîncii o 
pîrtie de schi pe care o coboară 
maestrul sportului I. Letcă.

C. Gruia — coresp. region 1

TG. MUREȘ 24 (prin telefon). — 
Anul acesta demonstrația oamenilor 
muncii din orașul nostru cu prilejul 
zilei de 23 August s-a desfășurat in
tr-un peisaj deosebit. Centrul orașu
lui, locul pe unde s-au scurs nesfîr- 
șitele coloane ale demonstranților, a 
căpătat un aspect nou, îneîntător, prin 
construcțiile ridicate în ultimul an.

Coloana sportivilor a fost deschisă 
de campioana țării la tir, Aurelia 
Cosma, urmată de un grup de tineri 
stegari. Printre sportivii din locali
tate am văzut și echipele participante 
la turneul internațional de handbal. 
Cu acest prilej jucătoarele maghiare, 
poloneze și cehoslovace au felicitat 
călduros pe sportivii noștri cu oca
zia împlinirii a 16 ani de viață liberă 
și fericită. Au trecut apoi în pas 
cadențat prin fața tribunelor tineri 
și tinere de la C.S. Tg. Mureș și de 
la celelalte asociații sportive din lo
calitate, raportînd primele rezultate 
obținute în lupta pentru îndeplinirea 
Directivelor celui de al IH-iea Con
gres al partidului nostru iubit.

I. Păuș — coresp.

SIBIU 24 (.prin telefon). — Nesfîr- 
șita coloană de muncitori, tehnicieni, 
funcționari, oameni de știință și artă 
cart au defilat cu entuziasm nestă

vilit cu prilejul sărbătoririi zilei de 
23 August a fost încheiată de gru
purile compacte ale sportivilor.

Vin sportivii I In frunte pășeau în 
pas cadențat stegarii urmați de un 
grup de motocicliști. Au urmat care 
alegorice pe care fete și tîăieți au 
executat exerciții de gimnastică. Am 
zărit pe maestra emerita a sportuiui 
Lucia Dobre, pe maestrul sportului 
Rudolf Haberpursch și pe alți sportivi 
fruntași selecționați de multe ori in 
echipele reprezentative ale țării noa
stre. Coloana a fost încheiată de ti
nerii și tinerele de la clubul C.S.M.

Valeria Vlădoianu — coresp

PITEȘTI 24 (prin telefon). — După 
demonstrația oamenilor muncii din 
localitate a urmat defilarea sporti
vilor. în fruntea coloanei se afla o 
piramidă alcătuită dintr-un grup de 
gimnaști pe motociclete. Rînd pe 
rînd, au defilat ceilalți sportivi din 
orașul și raionul Pitești, raportînd 
partidului succesele obținute în mun
că și în sport.

în fața tribunelor oficiale sportivii 
au înscris cu trupurile lor: P.M.R., 
R.P.R. și PACE.

1. Chilibar — coresp. regional

ORADEA 24 (prin telefon). — 
Peste 30.000 de oameni ai muncii au 
participat pe platoul din Piața 23 Au
gust din localitate la mitingul orga
nizat în cinstea sărbătoririi Zilei Eli
berării. Despre importanța acestei zile 
și despre succesele oamenilor muncii 
realizate în toate domeniile de acti
vitate au vorbit tovarășa Eva Sever, 
secretară a comitetului regional P.M.R., 
și tovarășul Tiberiu Braun, vice
președinte al sfatului popular regio
nal Oradea.

Demonstrația a fost deschisă de 
pionierii din oraș. După defilarea oa
menilor muncii, printre care am re
marcat pe harnicii muncitori ai fa
bricii de mașini și unelte „înfrăți
rea", a urmat coloana sportivilor, care 
a cuprins tineri și tinere de la 
C.S.O., din asociațiile sportive Ra
pid, Voința, Victoria, Fabrica de con
fecții, Favorit ș.a. In fața tribunei, 
un car alegoric al asociației sportive 
Voința a purtat un grup de gim
naști care au executat diferite exer
ciții mult aplaudate.

Ilie Ghișa — coresp. regional

PLOIEȘTI 24 (prin telefon). — 
Marți dimineața, alături de ceilalți 
oameni ai muncii, peste 500 de spor
tivi din oraș au demonstrat de Ziua 
Eliberării patriei noastre.

Coloana multicoloră a sportivilor 
a fost deschisă de un grup masiv 
de stegari care, pe lingă steaguri 
roșii și tricolore, purtau steagurile 
celor peste 50 asociații sportive din 
oraș.

In aplauzele spectatorilor trec com- 
ponenții echipei masculine de volei a 
clubului Petrolul și echipa de hand
bal în 7 de la Rafinăria Teleajen, 
recent promovate în categoria A.

Intr-o perfectă aliniere urmează 
cicliștii. în fruntea lor se află ju
niorii Ștefan Badiu, Aurel Rusu, Paul 
Dulu și Nicolae Stoica de la Școala 
sportivă U.C.iF.S., campioni ai țării 
la echipe de juniori, pe anul în curs. 
Urmează un frumos car alegoric al 
asociației sportive Prahova 1 Mai și 
al Școlii sportive de elevi, pe care 
s-au prezentat reușite demonstrații de 
gimnastică la paralele.

Prin fața tribunelor, in acordurile marșului partizanilor, trec batalioanele gărzilor 
muncitorești

Cu acest prilej mișcarea de cul
tură fizică din orașul Ploiești a ra
portat partidului înscrierea a aproape 
30.600 membri în U.C.F.S., extinde
rea gimnasticii în producție în între
prinderile ploieștene și alte succese 
importante.

Florian Albu — coresp.

înarmate.
cătorii echipei de fotbal, care în cu- 
rînd vor lua startul în noul campio
nat și de la care miile de specta
tori așteaptă rezultate tot mai bune. 
După ei urmează echipele de handbal 
în 7 și 11 ce vor activa anul acesta 
în categoria A.

Ilie lancu — coresp. regional

BACAU 24 (prin telefon). — După 
demonstrația oamenilor muncii, acor
durile marșului sportiv al lui Du- 
naevski cheamă tinerețea la demon
strație. Dinspre „Telefoane", într-o 
ordine desăvîrșita își fac apariția în 
piață sportivii. Ei demonstrează cu 
nestăvilit entuziasm pentru partid și 
guvern, pentru viața nouă și fericită. 
„Trăiască 23 August I" — citim pe 
pancarta purtată de doi sportivi care 
deschid defilarea. Prin fața tribunei 
este purtat un uriaș grafic reprezen- 
tînd dezvoltarea luată de mișcarea 
sportivă din regiunea Bacău. 525 a- 
sociații sportive, 128.000 membri ai 
U.C.F.S,, 950 baze sportive simple 
și 750 cadre tehnice sînt cifre care 
ilustrează creșterea mișcării sportive 
în anii regimului de democrație 
populară. De tribună se apropie o 
motocicletă pe care un grup de gim
naști execută cu măiestrie o frumoa
să piramidă. In grup compact. în 
tricouri multicolore, trec sportivii a- 
sociațiilor din oraș: membrii asocia
ției 
tivi 
itor 
de
23
dm.
758 
lui
Fînaru, Gheorghe Alexandru, Nicolae 
Bugescu. In afară de sportivii din 
oraș, prin fața tribunei au pășit și 
reprezentanții asociațiilor sportive 
din satele Parincea, Răcăciuni, Negri, 
Filipeni și altele, care timp de două 
zile se vor întrece în etapa raională 
a Concursului, cp'ltural-sportiv. Au 
defilat componenții echipei de fotbal 
„Steaua roșie", noua promovată în 
categoria B. Apariția clubului „Di
namo" este precedată de un puternic 
val de aplauze. In frunte pășesc ju-

HUNEDOARA 24 (prin telefon). — 
Ca o adevărată simfonie se ridică 
spre înălțimi uratele oamenilor mun
cii din Hunedoara. Privim miile de 
manifestanți și zărim oameni pe.care 
i-am întîlnit la furnale sau la oțe- 
lărie, la strunguri sau laminoare, 
constructori și siderurgiști. Cu toții- 
pășesc astăzi mîndri, raportînd par-'" 
tidului realizările obținute în cinstea 
măreței sărbători de 23 August. Prin
tre manifestanți se află și numeroși 
sportivi fruntași în producție. Iată-1 
pe maistrul utemist, oțelarul Imbre 
Octavian, al cărui schimb depășește 
cu regularitate planul de producție. 
Oțelarii de la oțelăria 
trică au realizat 3.540 
plan.

In fruntea coloanei
filează echipa de pitici

Martin și Elec- 
tone oțel peste

„Partizanul" se mîndresc cu spor
eam este comunistul Ion Stafie, cro- 
în piele, responsabilul unei brigăzi 

tineret, care în cinstea
August a economisit 
p. piele din care se pot 
perechi bocanci. Din

mai fac parte fotbaliștii

zilei de
20.466 

executa 
brigada 

Ion

de sportivi de- 
a asociației 

sportive Corvinul, compusă din fiii 
siderurgiștilor hunedoreni. Urmează 
echipa de fotbal, de categoria A, 
Corvinul. Pe rînd, defilează luptă
tori, boxeri din rîndul cărora distin
gem pe Mihai Gheorghioni și Nico
lae Ichim, atleți, voleibaliști și moto
cicliști.

Gh. Cioranu — 
I. Simion — coresp.

GALAȚI 24 (prin telefon). — 1500 
de sportivi din orașul nostru atj 
trecut ieri prin fața tribunelor. Des 
filarea a fost deschisă de un 'grup 
de stegari care purtau steagurile a- 
sociațiilor sportive din oraș. După 
ei au urmat activul U.C.F.S., arbitrii 
etc. Apoi și-au făcut apariția spor
tivii de la Clubul Sportiv Muncito
resc. lată-i în rîndul boxerilor pe

(Continuare in pag. a 3-a)

Carele alegorice ale sportivilor, au strrnit admirația zecilor de mii de oameni ai muncii prezenți in Piața Stalin cit 
ocazia, .marii sărbători.



aniversări a eliberării Rominiei
de sub jugul fascist

pre- 
______ al 

Republicii Populare Romîne, tovară
șul Chivu Stoica, a oferit o recepție 
în saloanele Consiliului de Miniștri, 
cu prilejul celei de-a 16-a aniversări 
a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

La recepție au luat parte tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Alexandru Dră- 
gliici, Ion Gheorghe Maurer, Alexan
dru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, general de armată Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec. Mihai Dalea, 
Janos Fazekaș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Anton Moisescu, Mihail Ralea, Avram 
Bunaciu, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai guvernului și ai Prezidiului Marii 
'Adunări Naționale, conducători ai 
instituțiilor centrale și ai organizați
ilor obștești, generali și ofițeri supe
riori activi și de rezervă ai forțelor 
noastre armate, foști comandanți de 
mari unități în războiul antihitlerist, 
activiști ai organelor centrale de 
partid și de stat, deputați ai Marii 
Adunări Naționale, academicieni și 
alți oameni de știință și cultură, zia
riști.

Au participat membri ai corpului 
'diplomatic: ambasadorii: Uniunii So- 
.vietice — A. A. Epișev; R.S. Ceho
slovace — Ivan Rohal-Ilkiv; Greciei— 
Antonios Poumpouras; R.P. Polone— 
Jsțiusz Zambrowicz; R.P. Albania — 
Hasan Alimerko; Republicii Arabe 
Unite — Farid Chchlaoui; R.P. Chi
neze — Șiu Gien-Guo; Indiei — Be- 
joy Acharya; R.P. Ungare — Bela 
Nemety; Sudanului — Yacoub Os
man; R.P. Bulgaria — Ivan Kinov; 
Turciei — Tzzet Aksalur; miniștrii: 
Suediei — Rolf Sohlman; Islandci — 
Petur Tliorsteinsson; Elveției — Pier
re Franțois Brugger; Statelor Unite 
ale Americii — Clifton Wharton; Iz- 
raelului — Shmuel Bendor; Marii 
Britanii — Robert Scott Fox; Ceylo-

în seara zilei de 23 
ședințele Consiliului de

August, 
Miniștri

Juniorii și-au desemnat campionii
la canotaj academic

Duminică, pe lacul Sna- 
gov, au avut loc finalele 

republican
nului — Gunapala Malalasckera; Ita-^ 
li?i.“ Alberto Paveri Fontana; Aus-“'calnpi<>natUilui 
triei — Franz Herbatschek; Belgiei ‘■academic de juniori, care 
Marcel de Vlieger; Afganistanului “..s-au bucurat de un fru- 
Abdul Hakim Shahalami; însărcinatul..,^. 
cu afaceri al Finlandei • Matti (ior campion, si a clasa- 
Pyykko; însărcinați! cu afaceri ad-in-..montelor la cele 8 probe.

„1 R..2. Vietnam — Nguyen--
Karl-" JUNIOARE. Schif 4+1 

'Ro-~'~rame : 1. C-S..Ș. București 
'■'r'e"l(Anca Chiriac, Mariana 

' —"’Limpede, Ioana Predescu,
„ „ . • Iu-((Gabriela Popescu-ț-Liliana
goslavia — Luka Soldic; R.P.D. Core-.^Vasile) 4:9,0; Z. "T~Z. 
ene — Kim 3e Bon; general maior■ -București (Monica Ganea, 
I. P. Juravliov — atașat militar, na-((Anca Popescu, Anca Geor- 
val și al aerului al Uniunii Sovietice; ■ -gescu, Șerbana Drăgoies- 
colonel Adam Lewko — atașat mili- . — —
tar, naval și al aerului al R.P. Po---4:13,I ; 
lone; colonel Frantisek Dvorak 
atașat militar al R.S. 
colonel Peter Schnekta 
lltar al R.P. Ungare; colonel Nusret“F 
Erdem — atașat al aerului al Turciei;-,U.C.F.S. Arad 
colonel Joseph Mozley — atașat mi-‘-Schi/ simplu: I. 
litar al Statelor Unite ale Americii;..lia Jude (C.S.S. Timiș.) 
colonel Constantinos Loumakis — a--’4:45M ; 2. Dagmar Braun 
tașat militar al Greciei; Grp. Cpt. ( . , " _
Edwin Fcwtrell, atașat al aerului al■►3. Irina Liirinc (Loc. A- 
Marii Britanii; locotenent colonel Mei 
Iun-și —■ atașat militar al R.P. Chi-.-ța Golgoțiu (S.S.E. Cluj) 
neze; locotenent colonel Arthur Nor-“5:18,6 ; Schif 2 + 1 ră
mân Inman — atașat al aerului al..r--; Z. c‘c' " 
Statelor Unite ale Americii; locote-'-Iliescu, Gabriela Ștefan ■+- 
nent colonel Giuseppe Bonsignore — 
atașat militar, naval și al aerului a!
Italiei; locotenent colonel Rifat Ya-“man, Constanța Biirger-j- 
gizatli — atașat militar al Turciei;--Rodica Bumb) ? ,
locotenent colonel Edgard Mautaint — “3. Olimpia Reșița (Olivia 
atașat militar al Franței. --Marica

La recepție au luat parte de ase-((vau 
menea oaspeți de peste hotare.

în timpul recepției 
Consiliului de Miniștri al R.P. Romîne, 
tovarășul Chivu Stoica, a rostit un 
t°asI’ . ,2. C.SJS. Timiș. (Helga Kanton, Haide

Recepția s-a desfășurat într-o at---Staude, Ildiko Evelei, Ana Bresser 4- 
mosferă cordială, prietenească. --Gertruda Illy) 4:09,1 ; 3. Voința Ti-

(Agerpres) . .miș. (Elsa Zimermann,, Marioara Ada-

terim ai R.D. Vietnam —
Minh Chuong; Danemarcei 
Frederik Hasle; Argentinei
berto Garcia Moritan; R.D. Germane 
— Henry Bringmann; Franței 
Jean du Boisberranger; R.P.F.

iieos succes. Iată lista noi-

(Anca Chiriaș, Mariana

2. S5.E,

cu 4“ Paula Teoliari) 
3. C.S.S. Timiș, 

— -"-(Miriam Brand. Virginia 
Cehoslovace;^Cochinescu, Emilia Orosz, 

— atașat mi-Silvia Luca 4~ Monica 
Durain) 4:17,0; 4. Șc. sp. 

4:49.0 ; 
Corne-

(FI. r. Timiș) 5:00,9 ;

rad) 5:16,0 ; 4. Lumini-

me ; 1. C.S.S. Buc. (Dana

Silvia Coif eseu) 4:37,0; 2.
C.S.S. Timiș. (Eva Cos-

4:54,1 ;

Buc.) 6:52,4 ; 4. CorneT
Buc.) 6:55,0 ; 5.1.azăr
Timiș.) 6:55,2; 6. Gh*

Waltraut Den-
4- Lotte Za-

^drich) 5:20,0 ; Schif 4 4~ 1 vîsle • 
președintele --l. Metalul Buc. (Maria Uzunov, Cor- 

yjnelia Larion, Ioana Mocanu, DoinaPe- 
-troșeneanuMaria Naidin) 4:03,0;

Moment de relaxare și bucurie pentru echipajul de 
SA~I nl clubului Progresul București, din nou campion 
republican de juniori. La locul de premiere, talentații 
schifiști primesc felicitări din partea secretarului fede

rației de sparturi nautice, Iov. Vasile Grigore

hrfnt (Rapid 
Ciocoi (Vie.
Stan (FI. r.
Csermatory (S.S.E. Cluj) 7:19,8. Schif
2 vhle : 1. Voința Arad (G. Ruppert, 
G. Olchlager) 5:42,0; 2. Metalul Buc- 
(G, Stoinescu, D. Lăncrăjan) 5:42,5 ; 
3. FI. r. Timiș. (D. Beck, H. Hack) 
5:58,4 ; 4.S.S.E, Cluj 6:03,0 ; 5.C.SJS.

6:09,3 Schif 8+1:1.Pro* 
(T. Cristian, R. Ra*

Timiș.
greșul Buc
leacov, A. Lincaru, L. Roșea, N. fam* 
firescu, F. Firoiu, G. Rabiciuc, O.
Kahller + D. Popa) 5:00,0; 2. C.S5* 
Timiș. (S. Palinkaș, T. Lupescu, A» 
Krutscli, P. Chirîan, S. Kelemen. W. 
Frint, G. Stoican, E. Șa nd or 4' I- Weil) 
5:00,3 ; 3.S.S.E. Timiș. 5:18,4 ; 4. ȘeB 
sp. U.C.F.S. Arad. Clasamente asociații 
și cluburi ; 1. CJS.S. Banatul Timi
șoara 47,5 p ; 2.C5.S. București 28 p ;
3. Șc sp. U.C.F-S. Arad 24,15 p ; 4. 
Progresul Buc. 20 p; 5. Metalul Buc* 
153 p ; 6. Voința Timiș. 13,5 p ; 7. 
Fl. r. Timiș. 11 p etc.

Astăzi la ștrandul Tineretului

Stegarii deschid coloana sportivilor. Ropote de aplauze ii însoțesc I

,’^mescu, Viorica Moldoveana, Iudith 
^Schwartz 4~ Fiisabeta Lannert) 4:18,5 ; 
-►4. Șc. sp. U.C.F.S. Arad 4:40,5 
--JUNIORI. Schif 4 + 7 rame : 1. C.SS.

(N. Limpede, P. Babanete, M.

Romanescu, L. StilerGh. Nicidescu) 
5:34,0 ; 2. Voința Timiș. (H. Petro- 
see, V. Lorentî, II. Winnadi, P. Cichi

C. Burcioiu) 5:41,7 ; 3. Progr. Buc. 
(G. Constantinescu, V. Dumitrescu, D. 
Dinescu, 
5:44,5 ; 
5:56,5 ; 
teor S.
7. Ludovic Foldvary 
6:30,0; 2. Adalbert Mihoc 
U.CJF.S. Arad) 6:30,2 ; 3. Dan Stra-

V. Todor-Ț Aurel Mirea)
4.Șc. Sp. U.C.F.S. Arad 

5. C.SS. Timiș. 6:17,0 ; 6.Me- 
Mare 6:21,0. Schif simplu:

(C.S.S. Timiș.) 
(Șc. Sp.

S-a încheiat campionatul de calificare
pentru categoria A

IZn grup de tinere sportive execută cu grație ji indeminare exerciții cu cercul

Sărbătorirea zilei
de 23 în țară

(( PLOIEȘTI (prin telefon). — Sîm- 
--bătă și duminică au continuat pe te- 
" renurile clubului Petrolul finalele cam- 
-■pionatului masculin și feminin pentru 
“calificarea în categoria A la volei.
■ - In urma victoriilor obținute sîmbătă 
"de C.F.R. Constanța și Dinamo Ora- 
“șul Dr. Petru Groza asupra formații- 
■■ior C.S.M.S. Iași respectiv Petrolul 
“(Ploiești, fiecare echipă masculină a- 
-■vea cile o victorie la sfîrșitul celei 
“de a doua zi a finalelor. Șansele pen-
■ -tru calificare erau deci egale.
Ț Duminică dimineața spectatorii au 
-■-asistat la jocuri spectaculoase reali- 
“zate de băieți. S-a înregistrat o mare 
--surpriză: Dinamo Orașul Dr. Petru 
“Groza, una din favoritele turneului
- - (învinsese sîmbătă cu 3—1 pe Petre- 
“lul), a fost întrecută după cinci seturi 
((de C.F.R. Constanța. Dinamoviștii ar 
■■fi avut șanse de calificare în categoria 
"A dacă, după ce au-condus cu 2—0 
-■la seturi, nu ar fi socotit că partida 
“este ca ț'
- - în consecință.
“seama de acest lucru și, jucînd mai 
((hotărît, ati reușit să cucerească ce- 
;-leIalte trei seturi, caliîicîndu-se astfel 
“ei în categoria A. In cealaltă partidă 
■■masculină de duminică. Petrolul a 
“înregistrat a doua victorie, de data 
--asta în dauna formației ieșene 
"C.S.M.S. care, la această finală, s-a 
--prezentat mai slab decît se așteptau
■ ■ spectatorii ploieșteni.
-► Dar ce s-a întîmplat în finala cam
pionatului feminin? Sănătatea București 
--șf-a continuat șirul victoriilor început 
“vineri, dispunînd sîmbătă de Țesătura 
((Iași cu 3—0 și duminică de Voința 
■■Miercurea Ciuc cu 3—1 și calificîn- 
((du-se fără emoții în categoria A. Cea 
--de a doua formație care va lua parte 
((începînd din această toamnă in cam-

(12—15, 15—8, 15—10, 15—3), Să
nătatea București — Țesătura Iași 3—0 
(6, 13, 10), Țesătura Iași — Sănăta
tea Câmpulung 3—0 (13, 9, 15), Să
nătatea București — Voința Miercu
rea Ciuc 3— I ’ (15—G, 1—15, 15—7, 
15—13). MASCULIN: C.F.R. Con
stanța — C.S.M.S. Iași 3—2 (15—11,
10— 15, 15—7, 11—15,'15-5), Dinamo 
Orașul Dr. Petru Groza — Petrolul 
Ploiești 3—1 (15—10, 3—15, 15—13, 
15—13), C.F.R. Constanța — Dinamo 
Orașul Dr. Petru Groza 3—2 (13—15,
11— 15, 15—7, 15—11, 15—10), Petro
lul Ploiești — C.S.M.S. Iași 3—1 
(15—11, 15—13, 14—16, 15—10).

Pentru categoria A s-au calificat 
deci, formațiile feminine Sănătatea 
București și Țesătura Iași și echipele 
masculine Petrolul Ploiești și C.F.R. 
Constanța.

AMALIA KREISS, coresp.

Prima zi a campionatelor 
republicane de juniori
Abia înapoiați din tabăra de pregăJ 

tire de la Cluj, cei mai tineri în otă
tori din Capitală și din restul tarii se 
vor reîntîlni începînd de astăzi, timp 
de patru zile, la startul celei mai im
portante competiții rezervate lor: ri- 
nalelc campionatelor republicane pentru 
juniori.

Printre sutele de înotători și ino- 
tătoare, care vor evolua pe culoarele 
bazinului de 50 metri din incinta 
ștrandului Tineretului vom putea ur
mări o serie de autentice speranțe ale 
natației noastre, cum ar fi : Sanda 
Iordan, Ingrid Wachter, Măriuca Ro
tam, Tiberiu Rînea, Adrian Nicolau, 
Liviu Berea, Mircea Căprărescu ș. a.

Iată programul celor 4 zile de con
curs :

Astăzi: ora 10 (serii la înot) : ora 12
— sărituri trambulină ; ora 18 — des
chiderea festivă și în continuare 
de înot (serii).

Vineri: ora 10 — serii
ora 17— sărituri trambulină;
— finale la înot.

Sîmbătă: ora 10 — serii 
ora 17 — sărituri platformă ;
— finale la înot.

Duminică: ora 10 — finale la 
ora

probe

și cîștigată, comportîndu-se 
:iriță. Feroviarii și-au dat A apărut nr. 16 

al revistei ilustrate

e
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18,30: finale la înot.
CAMPIONII EDIȚIEI

JUNIOARE

Ingrid Wăchter 
Ingrid Wăchter 

: Maria Both 1:16,8 
! : Măriuca Rotaru 1:23,1- 
Sanda Iordan 1:27,1 
Sanda Iordan 3:04,7

JUNIORI

Emil Voicu 1:00,8
Emil Voicu 4:59,1 
Ladislau Darotzi 19:59,7 
Ladislau Darotzi 1:10,1.

Emil Voicu 1:12.7 
î: Valentin Medianu 2:58,U' 
Tiberiu Rînea 1:18,0 
Tiberiu Rînea 2:51,2

1959

m 
m 
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(Urmare din pag. a II-a) 
cunoscuții Nicu Popa și Gheorghe 
Eremia. Urmează luptătorii, haltero
filii, canotorii, baschetbaliștii și fot
baliștii de la C.S.M.

Cu vii aplauze au fost întîmpinați 
fotbaliștii asociației sportive 'Metaîo- 
sport, în rîndul cărora defilează su
dorul Dumitru Boghianu și lăcătușul

Tănase Achite, fruntași în producție.--pionatul categoriei A este Țesătura 
-- rînd, trec sportivii de la ((Iași, care, duminică, a învins Sănă- 

■ " " ..tatea Cîmpulung (reg. Pitești) cu
;-3—0. Spre deosebire de jocurile echi- 
■ -pelor masculine, cele feminine au fost 

Defilarea sportivilor a fost închisă --je un niveț tehnic foarte scăzut.

Rînd pe i
Voința, Dinamo și Dunăreană.

Un minunat car alegoric a prezen
tat filiala de vînătoare Galați.

de zeci de motocicliști reprezentînd 
asociația sportivă Motorul Galați. y lata rezultatele tehnice ele sîmbătă 

Zși duminică: FEMININ: Voința Miercci- 
Avram Schenkmann — cores-p. -f-rea Ciuc — Sănătatea Cînipuking 3—1

•
9
9
9

Vremea înfăptuirii marilor idealuri.
Gata pentru J. O. de la Roma —- f ...
BALAS, boxerul GHEORGHE NEGREA, caiacistele ELENA LIPALIT și 
MAR1Â SZEKELY, luptătorul DUMITRU PIRVULESCU, scrimera 
OLGA ORBAN-SZABO, gimnasta ELENA LEUȘTEAN și ciclistul ION 
ION IȚA.
Reportaj cu plecarea delegației sportivilor romîni la Roma.
Amintiri din întîlnirile cu sportivii sovietici.
Acolo unde se nasc sondele — reportaj cu sportivii de la uzinele 1 Mai 
Ploiești.
Pasiuni studențești
Victoriile de prestigiu ale rugbiștilor și handbalistelor.
Pe stadioanele din București.
Sportul — muza tuturor artelor. Pagină redactată cu colaborarea scriito
rilor Dan Deșliu și Eugen Barbu.
Pe Valea Lotrului.
Ieșenii pentru prima oară în categoria 
Povestește maestrul emerit al sportului

foto-reportaje cu atleta IOLANDA

A la fotbal.
______ __________  ____ _r__. Dinu Cristea.
Magazin sportiv: Faima ambarcațiunilor romînești — Prietenia dintre 
sportivii' roinîni și cei italieni — Purtătorul ștafetei olimpice, văzut de 
Matty — Cuvinte încrucișate — Foto ghicitoare.
Abonamentele se fac Ia toate sfielile poștale șt în Întreprinderi prin 

dtfuzorii voluntari. Costul abonamentului : 3 luni — 15 lei, 6 luni — 30 lei 
1 on - S0 lei.



» Astăzi se deschide la Roma cea
QJ8P cu cîteva ore înaintea 

începerii primelor întreceri
A

a ■ ■

Prin telefon de la trimișii noștri speciali

ROMA 24. Pe străzile Romei se 
aprind prunele lumini. Este ultima 
seară dinaintea întrecerilor olimpice. 
Numărul vizitatorilor Capitoliului 
a crescut serios. La această oră 
are loc impresionanta festivitate 
a sosirii în capitala Italiei a flăcă
rii olimpice care de joi va începe să 
ardă pe stadionul „Centomilla", 
pînă ce ultimele întreceri vor lua 
sfîrșit. Acum nu mai privim filele 
oalendarului in așteptarea zilei în 
care, precedată de salve de artilerie 
și de lansarea a mii de porumbei, 
flacăra olimpică — purtată de Con- 
sollini — își va face intrarea pe sta
dion. Sintem in ajunul acestui eveni
ment. Este suficient să ne consul
tăm ceasurile pentru a ne aminti că, 
de fapt, peste puține ore vom admira 
din tribune defilarea celor nu buni 
sportivi ai lumii prezenți la Jocurile 
Olimpice de la Roma, că sintem atît 
de aproape de clipa ctnd, cu emoție 
și mîndrie, li vom privi in coloana 
sportivilor pe reprezentanții țării 
noastre, sportivi și sportive care vor 
lupta cu toate forțele lor pentru a 
obține rezultate cit mai valoroase.

Dar, pînă atunci mai sînt totuși 
cîteva ceasuri și nu avem încă po
sibilitatea să transmitem cititorilor 
noștri relatări din prima zi a Jocu
rilor Olimpice. O vom face în numă
rul viitor. Pînă atunci, ca toți cei
lalți iubitori ai sportului prezenți în 
capitala Italiei, în aceste zile trăim 
cu intensitate emoțiile întrecerilor 
care bat la ușă și sintem nespus de 
bucuroși că vom pustea fi martori 
ai unor competiții care se anunță 
mai interesante ca orictnd și care 
•— după toate comentariile făcute 
zilnic în satul olimpic și la Casa 
Presei — se vor încheia cu multe 
noi recorduri mondiale și olimpice, 
dar și cu destule... surprize. Din a- 
ceastă cauză am renunțat să facem 
obișnuitele pronosticuri, tntrucit pe 
bazele sportive ale Romei vor avea 
loc întreceri în care nici marii fervo- 
riți nu pot fi siguri de locurile frun
tașe. Cu toate acestea, numele unor 
sportivi ca boxerul Enghibarian, cano- 
iștii Dumitra Alexe și Igor Lipalit, îno
tătorul M. Trop și atleta Iolanda Ba
laș sînt comentate de pe acum, ca 
fiind principali pretendenți la titlul 
de campion olimpic.

Jocurile Olimpice de la Roma nu 
Sini însă privite exclusiv prin prisma 
performanțelor. Mai mult chiar decît 
știrile diferitelor agenții de presă cu 
privire la palmaresul unor sportivi 
sau la ultimele rezultate obținute la 
antrenamentele preolimpice, impresio
nează spiritul olimpic care domnește 
pretutindeni. Sportivii sovietici și cei 
din țările socialiste sînt foarte prie
tenoși. caută vecinătatea celorlalți 
sportivi. Străbătînd . străzile satului 
olimpic auzi pe tot mai mulți tineri 
adresîndu-se unul altuia în diferite 
limbi cu cuvîntul „prietene". Un mo
ment cald in viața satului olimpic 
« fost acela în care am văzut cum

sportivi americani, francezi sau ita
lieni au început să înfiripeze priete
nii cu sportivi de culoare. La Roma am 
văzut, de asemenea, nenumărați olim
pici felicitînd pe sportivii sovietici 
pentru noul mare succes al poporului 
sovietic — lansarea celei de a doua 
nave cosmice —• eveniment al că
rui ecou este tot atît de puternic ca și 
în ziua cind ziarele ne-au adus a- 
ceastă veste.

Tot în capitala Italiei poți vedea 
în aceste zile grupuri de sportivi din 
diferite țări vizitînd Coliseumul sau 
parcurgînd Via Appia Antica, unul 
dintre cele mai vechi drumuri ale 
Romei. Tinerii sportivi din întreaga 
lume sînt dornici de cultură, le place 
să învețe. Cei mai mulți s-au înfrății 
într-un veritabil asalt către minunatele 
comori culturale ale orașului etern. De 
sus, de lingă statuia lui Garibaldi, du
pă ce au privit minute in șir prin lunete 
grandioasa panoramă a Romei, olim
pici din U.R.S.S., S.U.A. Franța, Ja
ponia sau R.P. Bulgaria au ținut să 
facă fotografii care înfățișează nu 
numai anticele monumente, ci și gru

mult mai greu decît pînă acum să 
stai de vorbă cu olimpicii. Sînt mai 
ocupați și mai emoționați decît oriclnd. 
Foarte ocupați sînt și iubitorii de 
sport din Roma, care fao ultimele de
mersuri pentru a-și procura biletele, 
urmăresc antrenamentele (deși la u- 
nele trebuie să plătească intrarea).

Pentru noi, ziariștii, munca a în
ceput să fie mai grea. Avem mult de 
alergat după informații și reportaje. 
Și totuși, în seara aceasta, ultima 
înaintea începerii Jocurilor Olimpice 
vom ciocni un pahar cu vin, toast înd 
și noi pentru întărirea spiritului 
olimpic, pentru succesul Jocurilor, 
pentru sportivii romîni despre care 
dorim din toată inima să vă relatăm 
in zilele care vor urma performanțe 
de valoare și obținerea primelor me
dalii olimpice.

Prologul s-a terminat. Joi după- 
amiază se va ridica cortina marelui 
speotacol olimpic. Primul aci va în
cepe atunci ctnd trompeții vor anunța 
începerea defilării concurențelor, iar 
cunoscutul atlet italian Adolfo Con- 
sollini va aprinde flacăra olimpică 
pe stadionul „Centomilla",

i

Echipa de polo
ROMA 24 (prin telefon). S-au tras 

Ia sorți cele 4 serii ale turneului pre
liminar de polo. Reprezentativa țării 
noastre va juca în grupa I, alături

intîlnește

puri noi de prieteni. Poate că atonei 
clnd filmele vor fi developate, multe 
dintre aceste fotografii vor lua dru
mul adreselor pe care sportivii și 
le-au schimbat prietenește în aceste 
ztle.

Printre numeroasele fotografii pu
blicate de ziarele italiene ne atrage 
atenția in mod deosebit cea care în
fățișează pe pentatlonistul italian 
Giunta, dansînd cu sportiva sovietică 
Schamal. Este un fapt mărunt, în 
aparență, dar acestuia l se adaugă 
multe altele, care subliniază spiritul 
olimpic, de prietenie, care există în 
aceste zile la Rama.

Deci, la ora ctnd apar aceste rîn- 
duri, cei peste 7000 de sportivi venițl 
la Roma, se pregătesc pentru festi
vitatea de deschidere a celei de a 
XVII-a ediții a Jocurilor Olimpice, 
iar unii dintre ei chiar pentru primele 
întreceri cuprinse în programul zilei 
de joi: boxerii și poloiștii, care vor 
participa la întîlnirile eliminatorii.

Credem că este inutil să vă mai 
spunem că în asemenea ceasuri este

BRE
♦ Ialanda Balaș va avea 23 de 

adversare; Lia Manoliu — 25; Diți 
—■ 20, iar Florica Grecescu — 30.

♦ La antrenamentele echipelor de 
hochei, echipa Keniei a întrecut 
pe cea a Japoniei cu 9—0. Pakistanul 
a făcut meci nul, 2—2 cu Australia. 
Astfel că australienii au dovedit că 
au realizat mari progrese în această 
disciplină.

♦ Alergătorii de sprint sovietici 
s-<au antrenat mai mult pentru schim
bul de ștafetă. Săritorul cu prăjina 
sovietic Krasovskis a impresionat pe 
specialiști cu sărituri de 4,40 la an
trenament. Dar cel mai interesant 
pentru aceștia pare să fie Brumei, 
săritorul în înălțime, despre care se 
spune că va fi principalul adversar 
al recordmanului mondial Thomas.

♦ Echipa de fotbal a Ungariei a

CALENDAR OLIMPIC
JOI 25 AUGUST

Ora 16,30 Stadionul Olimpic: Ceremonia de deschidere a celei de a 
XVII-a ediții a Jocurilor Olimpice.

Ora 20,00 Palazzo dello Sport: meciuri eliminatorii de box.
Ora 20,30 Stadio del Nuoto : meciurile de polo țeontînd pentru calificarea 

dfn serii) dintre R.P.F. Iugoslavia și Olanda; R. P. ROMINA 
și Italia ; U.R.S.S. și Germania.
Piscina delle Rose: trei meciuri de polo în cadrul seriilor.

VINERI 26 AUGUST
Ora
Ora

Ora

Ora

Ora 
Ora 
Ora 
Ora

Ora

Ora
Ora
Ora

Ora
Ora

Ora

Ora 
Ora 
Ora

8,00
8.30

9,00

10,00

10.30
11,00
14.30
15,00

16,00

16.30
17.30
20,00

20.30
20,45

21.00

21.30
22.30
23,00

Proba de călărie din cadrul concursului de pentatlon modern 
Stadio del Nuoto : se desfășoară proba de 100 m liber băr
bați (serii)
Via Cristoforo Colombo : start în proba ciclistă de 100 km 
contra-cronometru pe echipe
Lacul Albano : proba de canoe (serii)
Palazzetto dello Sport : meciuri (eliminatorii) de baschet 
Stadio dei Marini : meci de hochei pe iarbă
Basilica di Massenzio : întreceri de lupte
Stadio del Nuoto : 200 m bras femei (serii)
Palazzetto dello Sport : meciuri (eliminatorii) de baschet 
Piscina delle Rose : două meciuri de polo în cadrul seriilor 
Palazzetto dello Sport î meciuri (eliminatorii) de baschet 
Palazzo dello Sport : meciuri (eliminatorii) de box
Lacul Albano : proba de canoe (serii)
Velodromul Olimpic ; tandem și viteză (serii și recalificări) 
Stadio dei Marmi; meci de hochei pe iarbă
Stadio del Nuoto : 100 m liber femei (serii)
Stadio Flaminio : meci de fotbal (eliminatorii)
Palazzetto dello Sport : meciuri (eliminatorii) de baschet 
Stadio del Nuoto : sărituri de la trambulină (fete)
Stadio dei P/larmi: meci de hochei pe iarbă
Palazzetto dello Sport : meciuri (eliminatorii) de baschet 
Palazzetto deMo Sport : meciuri (eliminatorii) de baschet 
Basilica di Massenzio : meciuri de lupte
Stadio del Nuoto : 100 m liber băieți, (semifinale)
Velodromul Olimpic : viteză (optimi de finală și recalificări); 
tandem (sferturi de finală) și 1.000 m cu start de pe loc 
Stadio Flaminio î meci de fotbal (eliminatorii)
Piscina delle Rose : meciuri de polo în cadrul seriilor 
Palazzo dello Sport : meciuri (eliminatorii) de box
Stadio del Nuoto î 200 m bras femei (semifinale)
Stadio del Nuoto î 200 m bras bărbați (serii)
Piscina delle Rose : meciuri de polo în cadrul seriilor 
Palazzetto dello Sport ; meciuri (eliminatorii) de baschet

AUREL 1 AII AN
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întrecut la antrenamente Ostia Mare 
cu 29—1.

❖ In meciurile de polo R.A.U, a 
învins Japonia cu 5—3, iar jucătorii 
maghiari au întrecut cu 11—2 echipa 
braziliană.

❖ Intr-un meci amical de polo pe 
apă disputat la Roma echipa olimpică 
a U.R.S.S. a învins cu scorul de 9—7 
echipa olimpică a S.U.A.

❖ Au fost alcătuite echipele de 
ciclism ale Italiei în vederea Jocu
rilor Olimpice: 100 km contracrono- 
metrului: Bailetti, Coglîati, Fornoni, 
Trape; fond-șosea: Trape, Tonucci, 
Bailletti, Bariviera; urmărire: Testa, 
Valloto, Vigna, Arieilti; tandem: Bian- 
chetto, Beghetto; 1000 m: Gaiardoni; 
viteză: Gaiardoni, Gasparella.

(Ager preș)

intră în concurs
azi Italia

de formațiile Italiei, Japoniei 
R.A.U. Celelalte trei grupe au urn 
toarea alcătuire i Grupa a II- 
U.R.S.S., echipa unită a Germani 
Argentina și Brazilia ?• Grupa a III- 
Iugoslavia, Olanda,. Africa de Sud 
Australia; Grupa a IV-a: R.P. L 
gară, S.U_A. Belgia și Franța.

Duipă cum se poate vedea, son 
ne-au fost de data aceasta mult n 
favorabili decît acum patru ani, 
Melbourne. In această serie, rep: 
zentativa țării noastre nu poate 
pa calificarea pentru turui urmă.t 
(locurile 1—8)\ unde vor evolua p 
mele două clasate din fiecare gru]

Primul joc al selecționatei noas' 
este și cel mai dificil. Chiar 
seară, la puțin timp după festivital 
de deschidere (ora 21,30)', jucate 
romîni vor întîlni la piscina „S 
dio del Nuoto" pe reprezentanții II 
Hei. Ziarele italiene apreciază aceas 
întîlnire ca fiind deosebit de difiic 
pentru formația gazdă. In calculi 
lor, ziariștii italieni au luat drr 
criteriu de bază dubla victorie ob 
nută de echipa rom în ă anul' aces 
în fața campionilor olimpfof (n 
reprezentativa R. P. Ungare)'. D- 
ferite în mod teoretic de emoțiile < 
liffcării, ambele echipe pun nu 
preț pe o victorie, întrucât rezulta’ 
partidei va fi luat în considera) 
în cazul în care cele două echipe \ 
face parte din aceeași semifinală.

Celelalte întîlniri ale reprezenta 
vei noastre sînt programate du 
cum urmează: vineri (ora 12); 
R.A.U și sîmbătă (ora 22)) cu . 
ponia.

In așteptarea primelor confrunt 
oficiale jucătorii romîni au susții 
noi meciuri de verificare. Ultii 
adversari au fost selecționatele Afr 
de Sud și Germaniei pe oare jucă 
rii noștri le-au învins cu 12-5 (8 
și respectiv 5-2 (2-1J.

Ne vor reprezenta la canoe

Rotman Sa simplu,
Alexe Dumitru — Igor Lipalit la dublu

ROMA 24. — Se știe că la întrecerile 
de canoe fiecare țară nu poate pre
zenta decît un singur echipaj de fie
care probă, clauză regulamentară care, 
firește, pe noi ne dezavantajează, 
dat fiind faptul că avem un număr 
destul de mare de canoiști de va
loare, în măsură să aducă mai multe 
locuri fruntașe țării noastre. Cititorii 
noștri au urmărit „duelul" de pe 
Snagov dintre Rotman și Ismailciuc 
la simplu și dintre cuplurile Iaco- 
vici-Sidorov și Alexe Dumitru-Igor 
Lipalit, „duel" care a continuat pe 
lacul Albano. Apropierea începerii 
Jocurilor Olimpice a făcut necesară 
ținerea unei selecții definitive, în 
condițiile de concurs.

Antrenorul Radu Huțan a organi
zat trei cur'se consecutive, la eare 
au luat parte echipajele care-și dis
putau cinstea reprezentării Ro-mîniei 
în probele olimpice. La simplu, se
lecția a dat cîștig de cauză lui 
Leon Rotman, care — după ce a pier
dut cu 2 sec. prima manșă, pe un 
puternic vînt contra — a obținut 
apoi două victorii consecutive. în 
condițiile unui vînt lateral dreapta, 
el a condus tot timpul și a terminat 
cei 1.000 m în 4:40,9, în timp ce 
Ismailciuc a mers 4:46,0. Cea de-a 
treia pistă de selecție s-a desfășurat 
pe calm plat și, după ce a condus 
tot timpul, Rotman a trecut primul 
linia de sosire (4:40,5) cu 3 sec. 
și 5/10 înaintea lui Ismailciuc. Așa
dar, dacă nimic neprevăzut nu va 
interveni pînă la 26 august, cînd în
cep probele, dublul nostru campion 
olimpic își va apăra pe lacul Albano, 
unul din titlurile cucerite la Balla
rat, în Australia. Spunem numai 
unul, pentru că proba de fond 10.000 
m nu mai figurează în programul 
olimpic.

La dublu, Iacovici și Sidorov, im
batabili pînă acum pe Snagov, au 
pierdut de trei ori în fața cuplului 
Dumitru-Lipalit. Iată timpurile reali
zate de cele două echipaje: 4:34,0 
față de 4:35,5, apoi 4:23,5 față de

4:24,0 și în fine 4:26,7 față de 4:27,4 I 
In orice caz, aceste curse atît de 
echilibrate și disputate ne-au dat 
încă o dată motive de regret, pe de o 
parte pentru faptul că nu putem par
ticipa decît cu un singur echipaj iar 
pe de alta că probele de fondi au 
fost scoase din program, ceea ce 
reduce la jumătate posibilitățile noas
tre de a cuceri medalii olimpice la 
acest sport.

In timp ce sportivii noștri se în
treceau la canoe, reprezentanții altor 
țări își făceau pe lacul Albano an
trenamentele obișnuite. Ce am re
marcat urmărind aceste antrenamen
te? Mai întîi, forma excelentă a lui 
Silaev (U.R.S.S.), marele favorit la 
proba de canoe simplu care începe 
mîine. Alături de el se impune bul
garul Ivanov, cehoslovacul Polako- 
vici (învingătorul lui Rotman la „Re
gata Snagov"), maghiarul Party și 
concurentul Loeve din echipa unită 
a Germaniei. După părerea noastră, 
dintre aceste nume la care se adau
gă cel al lui Rotman, trei se vor 
găsi pe lista medaliaților de la sim
plu canoe.

La dublu, Ungaria prezintă o sur
priză : cuplul Farkas-Toro i-a învins 
pe valoroșii Hunits-Demeter. 'Pe de 
altă parte, canoiștii sovietici și ceho
slovaci impresionează la antrenamen
te prin regularitate și intensitatea 
efortului pe care-1 depun. La această 
probă avem impresia că formația ro- 
mînă este foarte aproape de o me
dalie de aur.

Ștafeta noastră de caiac merge 
bine, în jurul timpului de 8 mi
nute. In schimb, „dublistele" Lipalit 
și Szekely se acomodează mai greu 
cu condițiile de concurs. De altfel,' 
trebuie spus că tacul Albano pre
zintă deosebiri simțitoare față de 
Snagov: vînt puternic, foarte incon
stant,- cu schimbări de direcție la 
cîteva minute, valuri mari etc. Antre
namentele de pînă acum la caiac au 
scos în evidență un out-sider neaș
teptat : echipa italiană, care merge

foarte bine și ai cărei compone 
cunosc, firește, mai bine ca ceil; 
concurenți, capriciile lacului Alba 
Alături de suedezi, cehoslovaci, pc 
nezi, germani și sovietici, ei vor 
adversarii noștri cei mai redutal 
la ștafetă.

Vineri toată ziua sînt program, 
seriile eliminatorii atît la caiac 
și la canoe. Sîmbătă dimineața 
vor disputa probele de recalifica 
după-amiază semifinalele, iar luni 
trecerile finale, pentru că dumin 
programul olimpic nu cunoaște nic 
probă la nici un sport. In fine, e 
bine de știut că se califică în fin 
cîte nouă echipaje de fiecare pro 
cu excepția ștafetei, unde intră 
finală doar șase echipaje.

Reprezentantul țării noastre in pro 
ment



a XVII-a ediție a Jocurilor Olimpice
Gîrleșteanu șâ Radu Urziceanu:erii noștri comentează listele de participant
VIA 24.

de boxeri pe lista înscrierilor 
t turneul de box. întrecerile de 
’alazzo dello Sport" constituie 
din marile puncte de atracție ale 
r Jocuri Olimpice I 
rezentanții noștri se bucură de 
nteres din partea iubitorilor de 
de aici. Ei sînt cunoscuți și a- 
ți. La rîndul lor, boxerii romîni 
ză cu atenție listele de partici- 
și discută despre valoarea și 

e, lor. Am asistat La o asemenea 
ie, care de fapt a constituit o 
■ în revistă, a celor mai repre- 
ve figuri ale boxului mondial,

> care Se găsesc, desigur,- viitorii 
ari ai pugiliștilor noștri.
goria muscă este una din cele 
a care s-a înregistrat același 

de înscrieri : 31. Printre ei: 
nl Curcctti, asupra căruia Mir- 
obrescu speră să-și ia revanșa, 
:rg (echipa unită a Germaniei) 
mpion european — polonezul 
, fost campion european, irlan- 
Clean, bulgarul Mițev, sovieticul 
Serghiev — un tînăr și foarte 

ic boxer, — americanul Barrera 
ghiarul Tbrok — finalist la 
matele europene de la Lucerna, 
i Nicolae studiază cu multă a- 
lista lâ categoria cocoș. Aici 

registrat recordul de înscrieri: 
printre boxeri, nume sonore:

> (R.S. Cehoslovacă), Grigoriev 
i.S.) — fost campion european 
7 — Nagy (R.P. Ungară), ger- 
Rascher — actualul campion al 

•i — și italianul Zamparini. La 
ia pană își dau întîlnire 30 
icurenți- Reprezentantul nostru 
:orgliiu reține numele lui Adam- 
(R. P. Polonă), Nikanorov 
.S.) — despre care se poate 
că este speranța nr. 1 a lo- 
ovietic de box — și iugoslavul 
zici, un excelent tehnician, 
runtea boxerilor înscriși la ca-

semi-ușoară (30) — printre 
>i reprezentantul nostru losif 
: — este campionul olimpic
iggart (Marea Britanic), italia- 
opopolo, sovieticul Paraunikov 
rnezul Pazdior, fost campion eu- 

Aceștia sînt . cei care întru- 
:ele mai multe sufragii, după 
irincipalul favorit la categoria 
, din cei 31 de înscriși, este 
:rat campionul olimpic și eu-

V. Enghibarian (U.R.S.S.). 
ii-mijlocia" anunță — atît prin 
d înscrierilor (31, printre care 
ile Nea^u), cît și prin valoarea 
mților — o bătălie acerbă. Se 
;zenta la start: Benvenutti (Ita- 
Irogosz (R.P. Polonă) campion 
in la cat. semi-mijlocie, îurii 
k (U.R.S.S.), Gusse (Germa-

Iacovlevici (Iugoslavia) •— un 
foarte înalt și „«tîngaci".
a categoria mijlocie-ușoară nu- 
înscrierilor începe să scadă, 
la mijlocie ușoară, unde vom 

azentați de N. Stoenescn, și-au 
t participarea 23 de boxeri, 
îținute în mod special numele 
ssi (Italia), Karoli (Germania) 
er (Marea Britanie).
■e cei 22 de boxeri de la mij- 
- I. Monea se oprește mai în- 

asupra numelor lui Evghenie 
)v (U.R.S.S.), Napoleoni (lta- 
mericanul Crook și Walașek 
Polonă), iar la semigrea (19

GHEORGHE NEGREA 
înscriși), Gh. Negrea apreciază că G. 
Satkov (U.R.S.S.) campion olimpic și 
european la mijlocie — polonezul 1. 
Pietzykowsky — campion european, 
americanul Clay și bulgarul Spasov 
au cele mai multe șanse.

în fine, Ia „grea" concurența este 
cea mai mică: și-au depus candida
tura doar 16 pugiliști, printre care 
V. Mariuțan. Campionul european A- 
brâmov (U.R.S.S.), britanicul Thomas 
— finalist la ultimele „europene" —, 
americanul Prige, cehoslovacul Nemec 
și italianul De Piccoli rețin atenția.

Am notat numele boxerilor în jurul 
cărora discuțiile au fost în principal 
mai aprinse. Alături de ele, pe lista 
înscrișilor figurează și nume noi de 
boxeri capabili să răstoarne multe so
coteli și pe care i-a impus desigur 
valoarea. Faptul că ei se află acum 
la Roma constituie o dovadă. De a- 
ceea nici unul din boxerii noștri nu 
i-a trecut cu vederea. Dimpotrivă...

23 AUGUST,
23 AUGUST!

„Vă felicităm din toată inima 1“ Spre grupul nostru 
se întind mîini prietenești. Cunoscutului ziarist francez 
Robert Baran i se alătură numeroși alți ziariști. E 
dimineața lui 23 August. Este ora în care pionierii, 
fluturînci batiste multicolore, trec prin fața tribunelor, 
descbizînd marea demonstrație a oamenilor muncii din 
Capitala patriei, de care ne despart acum aproape 
2000 de kilometri. Ne simțim aproape, alături de toți 
cei care demonstrează astăzi în întreaga țară, mani- 
festîndu-și dragostea și recunoștința față de partidul 
nostru iubit.

în satul olimpic este o atmosferă sărbătorească. 
Sportivii noștri, fie în drum spre locurile de antrena
mente, fie în ceasurile de odihnă, ne povestesc că încă 
de dimineață au primit nenumărate-felicitări și semne 
de prietenie.

...Ora prinzului. Sportivii din delegația noastră se 
îndreaptă spre platourile din fața pavilioanelor. Fie
care dintre ei poartă haine de sărbătoare. Pe lingă noi 
trec „olimpicii" din toate țările. Nu se miră văzîndu-ne 
adunați la o asemenea oră. Cei mai mulți dintre ei au 
aflat că astăzi delegația noastră sărbătorește ziua de 
23 August. Felicitările continuă, prietenești.

Gîteva minute de așteptare și în mijlocul 
lor se află acum tovarășul Ștefan Cleja, 
plenipotențiar și extraordinar al Republicii 
Romîne în Italia, și conducătorii delegației 
a R. P. Romîne. In cuvinte calde, tov. Ștefan Cleja 
vorbește despre viața nouă care a înflorit în patria 
noastră, despre mariie cuceriri obținute de poporul 
muncitor sub conducerea înțeleaptă a Partidului Mun
citoresc Romîn. în numele personalului legației, tova
rășul Ștefan 
succese care 
lungul atîtor

In cuvîntul 
U.C.F.S. și șeful delegației olimpice a R. 
și-a exprimat convingerea că sportivii noștri vor reuși 
să se comporte în așa fel îneît să cucerească apre
cierea tuturor și să obțină rezultate care să confirme, 
odată în plus, progresele înregistrate în anii puterii 
populare de mișcarea de cultură fizică și sport din 
patria noastră.

S-au citit apoi cîteva din numeroasele telegrame 
primite în această dimineață, în satul olimpic, din 
partea consiliului general al U.6.F.S., din partea dife
ritelor consilii regionale U.C.F.S., de la asociații și 
cluburi sportive. Ascultăm cu toții, plini de emoție, 
textul telegramelor. Gîndurîle se îndreaptă în aceste

Gleja îi felicită pe sportivi, 
să le încununeze eforturile 
luni de pregătire.

Său, tovarășul Aurel Duma,

LA ROMA
clipe către tovarășii noștri de muncă și de sport din 
țară, către cei de acasă, către sutele de mii de iubitori 
ai sportului din patria dragă.

Intr-un colț, un tînăr italian care ne-a devenit bun 
prieten în aceste zile, aplaudă și el cu entuziasm. Este 
Antonio, șoferul mașinii puse la dispoziția delegației 
noastre. Se bucură alături de noi toți și privirile lui 
se opresc 
pe care 
hainei.

cu dragoste asupra insignei noastre olimpice, 
încă din prima zi și-a prins-o pe reverul

★
se înserează. Peste tot domnește însă ve- 

transmite muzică de dans romînească și pe
Treptat 

selia. Se 
planșeul de beton s-a și avîntat prima pereche. Alături, 
Negrea, Schulz, Maria Vicol, Longo ș.a. preferă un 
schimb de impresii. Teodorof, care a uitat supărarea 
pricinuită de durerea pe care o are la mînă, poves
tește cu mult haz 
de masă dintre el și campionul balcanic la atletism, 
Giorgios Roubanis. Vasile Pinciu și Gheorghe Langa 
— și aici prieteni 
tăcuți. Explicația:

cum s-a terminat duelul la tenis

sportivi- 
ministrul 
Populare 
olimpice

urîndu-Ie 
făcute de-a

președintele 
P. Romîne,

nedespărțiți — stau de o parte, 
---- ,. _r—...... le e dor de țară. „Astăzi am fi 
vrut tare mult să fim acasă, în București !“.

Delegația noastră primește vizita prietenilor din Uni
unea Sovietică, Ungaria, Italia, India, Bulgaria etc. 
Notăm printre altele momentul în care am văzut-o 
pe recordmana lumii Irina Press CU un imens buchet 
de flori în brațe ; după aceea alergăm să-l prindem pe 
Gopo, prezent pe ecranul cinematografului din satul 
olimpic. Pe pînza albă a ecranului rulează astă-seară 
două din filmele sale, „Scurtă istorie" și „7 arte". Este 
însă imposibil să mai găsim un loc.

Astăzi, în satul olimpic mulți dintre vizitatori au 
făcut cunoștință cu aspecte ale vieții noastre noi și 
sîntem convinși că majoritatea lor au înțeles că toate 
acestea sînt strîns legate de evenimentul pe care l<m 
sărbătorit cu atîta dragoste și însuflețire.

Seara tîrziu, părăsind satul olimpic^ l-am întîlnit pe 
dublul campion olimpic Leon Rotman, care ne-a spus 
plin de emoție: „Toată ziua m-am gîndit la răspun
derea care ne revine nouă reprezentanților R. P. 
Romîne, la Jocurile de la Roma. în ceea ce mă pri
vește voi lupta cu toat: forțele pentru a răspunde 
astfel printr-o performanță cit mai valoroasă, încre
derii ce mi-a fost acordată. Este angajamentul meu 
în această zi, cînd sărbătorim 23 August".

Așa ne-ar fi răspuns, cu siguranță, oricare dintre 
sportivii noștri. Gîndurile tuturor înmănunchează do
rința puternică de a cinsti ziua de 23 August, viața 
noastră nouă, cu cît mai bune rezultate în marile între
ceri olimpice care încep joi.

I

simplu, la ultimul său antrena- 
'V.

VARIET
Buna dispoziție printre cano

torii romîni

Pentru probele de canotaj academic 
antrenorul nostru Sergiu Zelinski a 
alcătuit 2 formații și anume : un cu- 
piu, Kurecka-Riffelt, care va concura 
la 2 fără cîrmaci și la 2 1 și un „pa
tru" compus din Pongratz, Radu, I. 
Petrov și Biltz la 4 fără cîrmaci și 
4 + 1.

In această săptămînă, echipajele 
noastre vor trage 2 piste de control. 
Cu excepția lui Riffelt, care este puțin 
răcit, ceilalți canotori manifesta o foar
te bună dispoziție. Ei așteaptă cu în
credere probele care încep la 30 au- 
gust.

Doi concureți romîni la lupte 
libere

Doi dintre luptătorii roanîni pre
zent i la J.O., Dumitru Pîrvulescu și 
Valeri u Bula rea s-au înscris și la com
petiția de lupte libere. Probele de 
lupte clasice încep la 26 august și se 
termină la 31 august, urmînd ca do 
la 1 septembrie să se dispute întrece
rile la lupte libere.

Antrenamentele la fotbal
Echipele R.P. Polone, R.A.U., Peru

lui și Braziliei s-au antrenat duminică 
în comun. N-a fost vorba de joc la 
două porți, ci de un antrenament în 
care s-a insistat asupra șuturilor la 
poartă. Antrenorul brazilian Feola a 
declarat că echipa sa suferă de lipsa 
de precizie în șut. Formația Perului 
este antrenată de maghiarul Orth, cea 
a R.A.U. de colegul său Magyari, iar 
cea a R.P. Polone de fostul internațio
nal francez Jean Prouff.

Record de participare 
la notație și floretă

In probele de natație și floretă s-a 
înregistrat cel mai mare număr de în
scrieri din istoria J.O. La 200 m. flu
ture, de exemplu, sînt înscriși 39 de 
concurenți, împărțiți în 5 serii. Spor
tivul romîn Alexandru Popescu, parti
cipant la această probă, figurează în 
seria I alături de Phan (Vietnamul de 
sud), Fosa tt i (Italia), Kiselev 
(U.R.S.S.), Troy (S.U.A.). japonezul 
Izutsu, englezul Blvth și olandezul 
Sitei. In proba de 200 m. bras, la care 
participă și Mitrofan, sînt înscriși 45

AȚI OLIMPICE
Reprezentantul nostru 
II-a împreună eu Go-

de concurenți. 
este în seria a 
lovcenko (U.R.S.S.), Boulanger (Fran
ța), Feridi (R.P.F. Iugoslavia), Zablit 
(Brazilia), Walkden (Anglia) și Wil- 
haber (Elveția).

In proba de floretă fete s-au în
scris 13 țări și anume : Austria, Bel
gia, Franța, Germania, Anglia, Italia, 
Olanda, R.P. Polonă, R.P. Română, 
S.U.A., R.P. Ungară, U.R.S.S. și Vene
zuela.

Mc Kenzie și 
în

La probele de 
înregistrează una 
meroase participări, 
ambarcațiunilor de 
17 țări, la cele de 
țări, la 2 + 1 : 17,

Ivanov din nou 
duel
canotaj academic se 
din cele mai nu- 
La proba rezervată 
4 —ț— 1 s-au înscris 
2 fără cîrmaci 18 
la 4 fără cîrmaci

17, la dublu : 16, la 8 + 1 : 14.
La simplu, dintre cei 13 concurenți 

înscriși se acordă primele șanse lui Mc 
Kenzie (Australia) și lui Vieceslav Iva
nov (U.R.S.S.). Mai contează ca favoriți 
Koccrka (R.P. Polonă), Rebec (Italia) 
și Hill (Germania).

VIACESLAV IVANOV (U.R.S.S.)

A fost soloționat conflictul
Consollini-Mangiarotti

Comitetul olimpie italian a găsit cea 
mai bună ieșire din cojiflictul Consol- 
lini-Mangiarotli. După cum se știe, 
Mangiarotti a fost foarte supărat că pen
tru ultimul schimb al flăcării olimpice, 
care va pătrunde pe stadion in ziua

ceremoniei de deschidere, 
n-a fost desemnat el ci 
atletul Consollini. In do
rința de a da satisfacție 
lui Mangiarotti (cere a 
obținut de 5 ori medalia 
de aur, de 4 ori cea de 
argint și de 2 ori cea de 
bronz), C£l.N.l. i-a în
credințat c moscutului 
scrimer cinstea de a fi 
purtătorul drapelului ita
lian la defilarea din 25 
august.
Nu se poate coborî 
sub 10 secunde

Managerul echipei 
mericane de atletism, Dan 
Ferris, a declarat că după 
părerea lui favoritul abso
lut al cursei de 100 m 
plat este germanul Hary. 
Jn ciuda faptului că a- 
cesta a făcut o pauză de 
două săptămîni în antrena
ment, din cauza unei ln* 
tinderi mustchiuilarci, aie-» 
tuailmente Hary se simte 
în formă. El a declarat 
că dorește cu toată ar
doarea 
arăta că timpul 
la Ziirich n-a 
plare.

întrebat dacă 
coboare sub 10 
puns : „Nu cred. Au fost necesari trei 
ani pentru a se coborî sub 10 sec. 2 și 
încă cinci ani pentru a coborî sub 10 
sec. 1. Îmi pare imposibil să se alerge 
100 m. plat în 9 sec.9.:H

Dar, asemenea lucruri s-au mai spus 
și despre alte așa numite limite în atle
tism.

cu
să participe la J.

de 10 secunde realizat 
fost o simplă întîm-

ION IONIȚA

de record ..Pregătiți foileO. pentru a

se crede capabil să 
secunde, Ilary a răs-

Satkov, Enghibarian - favoriți
In legătură cu turneul olimpic de 

box, ziarul „Corriere dello sport99 a- 
cordă mari șanse de a cuceri medalii 
olimpice boxerilor sovietici Satkov și 
Enghibarian. Antrenorul american Ben 
Mc. Becker apreciază că va fi cel mai 
greu turneu olimpic de box și că se va 
distinge acea echipă care a fost pre
gătită pentru un turneu lung și obosi
tor.

Zilele trecute, Ion loniță, singurul 
nostru concurent la probele de ciclism 
pe pistă, a luat contact cu velodromul 
olimpic. Impresionat de calitatea pistei 
ffăcută din bucăți de parchet dintr-un 
lemn special, cu unghiurile de încli
nație foarte bine calculate), loniță a 
făcut un singur tur, după care, trecînd 
prin fața noastră, ne-a spus zîmbind : 
„Pregătiți foile de omologare a recor-i 
dului. Pe această pistă sper să cobor 
eu aproape 2 secunde recordul țării la 
1000 m cu start de pe loc”. 
Așadar sînt toate șansele ca 1 min. 12 
sec, să devină o simplă amintire. Intre* 
bîndu-l dacă s-ar mulțumi numai eu 
recordul, loniță ne-a spus : „Nu uitați 
că la Helsinki am venit pe locul VI I 
Iar de atunci am câștigat multă expe-i 
riență".

In același tin:p, cicliștii de la pro
bele d& șosea se antrenează sub con* 
ducerea lui Nicolae Voicu. Titularii e* 
chipei noastre : G. Moiceanu, Cosma, 
Zanoni, Șelaru, precum și rezerva Cal- 
cișcă parcurg dimineața 60 km. pe 
traseul de la Crotarossa, iar după-a- 
miază ei acoperă aceeași distanță pe 
via Cristoforo Colombo funde va avea 
loc întrecerea pe echipe).



T B HL

Intilniri internaționale ale fotbaliștilor noștri
BRAVO DINAMO!

4-0 (0-0) CU HONVED-BUOAPESTA, DUPĂ UN JOC SPLENDID
Pupă un meci în care tribunele au 

vibrat de la primul și pînă la ultimul 
minut, Dinamo București a repurtat 
o splendidă victorie asupra lui Hon- 
ved Budapesta : 4—0 ! Deofășurind un 
excelent joc colectiv, în viteză, atacînd 
fără răgaz, dinamoviștii nu și-au lăsat 
adversari; nici să răsufle, liărțuindu-i 
mereu și obligîndu-i în cele din urmă 
să cedeze pasul. A fost un meci de o 
rară frumusețe, fascinant prin viteza 
cu care s-a desfășurat, prin iureșul ac
țiunilor dinamovislc, prin nenumăratele 
faze de poartă, care ar fi putut aduce 
încă nuilte-mnltc goluri.

Partida n-a fost totuși atît de sim
plă cum ar putea să apară celor care 
n-au fost la meci și citesc doar rezul
tatul. Multă vreme jocul s-a desfășurat 
sub 3cmnul unei tensiuni maxime — 
în rândurile jucătorilor, dar și a publi
cului — fiindcă în ciuda presiuni; pu

C.S.M.S. IAȘI — REPREZENTA
TIVA ORAȘULUI CHIȘINĂU 

4—1 (2—0).
IAȘI 24 (prin telefon). Iubitorii spor

tului din orașul Iași au fost prezenți 
marți în număr mare la două mari eve
nimente : inaugurarea r.ottlui stadion 
„23 August" din dealul Copoului (ca
pacitatea: 20.000 locuri) și evoluția 
proaspetei echi’e promovate în cate
goria A. G.S.M.S. Iași, în meciul cu 
selecționata orașului Chișinău.

Au marcat: Voica (min. 33, 39 și 
65) și autogol ctt contribuția porta
rului (min. 69) de la C.S.M.S. Iași, 
iar de la Chișinău, Boțan (în ultimul 
minut, din 11 m).

Arbitrului Marcel Bostan (Iași) I 
s-au aliniat următoarele formații:

C.S.M.S.: Florea—^pariat, Moțoc, 
Dragom i resett—Alexandrescu, Don— 
Dram, Constantin, Voica, Unguroin, 
Avasilichioaie.

REPREZENTATIVA ORAȘULUI 
6HIȘINAU : Beziziknîi—Burd, Kova- 
ciuc, Avakumov—Tlotov, Boțan—Tabac, 
Farchișian, Kobalenschi, Dimitro- 
polov, Iavorski.

P. CODREA — coresp. reg.
MECI INTERNAȚIONAL' LA SIGHET

SIGHET, 24 (prin telefon). — Azi se
lecționata orașului Sighet a terminat 
la egalitate întîlnirea cu Spartak Uj- 
gorod (U.R.S.S.) 2-2 (1-1). Gei peste 
3500 de spectatori au asistat la un 
meci frumos, cu faze spectaculoase. 
Au marcat : Bakoș (2; pentru Sighet, 
Semetkovschi și Medvig pentru oaspeți.

GR. DABALA, coresp.
PETkOLUL Pl.OEȘTI--TATABANYA 

1-3 (l-t)
PLOIEȘTI 24 (prin telefon). — A 

fost un meci pre Vat cu numeroase 
faze spectaculoase la ambele porți. 
Localnicii au dominat rrai mult dar 
înainte ;a lor ineficace, a ratat si
tuații favorabile în min. 15, 16, 30, 
32, 35 și 36 cînd puteau să ma joreze 
scixul deschis în min. 2 de Chiriță. La 
un contraatac al oaspeților Torokcom
plet nemarcat de Florea aduce ega- 
kzrea in min. 37.

In repriza secundă la o nouă gre
șeală a lui Florea același Tbrok (min. 
65) mărește avar’ajul echipei sale, 
iar m imn. 76 Szoviak marchează cu 
rapvî Mtimul gol al partidei la un 
earner executat de Tbrok. Au jucat 
următoarele formații:

Astăzi se închide concursul special Pronosport (Olimpic)
« PREMII FRUMOASE LA CON CURSUL PRONOSPORT DIN 21 AUGUST « CONCURSUL SPECIAL 
PRONOSPORT (GUMPIG) BENEFICIAZĂ DE UN FOND SUPLIMENTAR DE PREMII IN BANI IN 

VALOARE DE 250.000 LEI f
Concursul speria! nronosport (Olim

pic) se închide astăzi. în programul 
lus sînt prevăzute următoarele meciuri:

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

august)
| HI. Danemarca — Argentina (26 

august)
I IV. Feru —• Franța (26 august) 
r y Turcia — R.P.F. Iugoslavia (29 
I august)
I VI. Anglia — Italia (29 august)
VII. Danemarca — R. P. Polonă (29 

august)
VIII. R. P. Bulgaria — R.P.F. Iugo

slavia (î sept.)
IX. Franța — R. P. Ungară (1 sept.)

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

sept.)

‘■’’ORTUL POPULAR
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ternice exercitate de bucureșteni, oas
peții, punînd în mod evident accentul 
pe apărare, pe obținerea unui rezultat 
egal, au reușit să facă față situațiilor 
celor mai periculoase și să ajungă pînă 
la jumătatea reprizei a doua fără să 
fi primit un singur gol 1 Ba ca răspuns 
la furtuna de atacuri dinamoviste cu 
care a reînceput întîlnirea după pauză, 
fotbaliștii dc la Honved au avut două 
contraatacuri care au fost cît pe ce să 
întoarcă un joc care fusese pînă atunci
— și după aceea — la discreția lui 
Dinamo. Dar au fost numai pîlpîiri ale 
oaspeților. Bucureștonii au reluat ini
țiativa și intr-un final de meci irezis
tibil au străpuns apărarea bine organi
zată a oaspeților, au înscris în- 
tr-un timp relativ scurt — în 18 minute
— 4 goluri, unul mai frumos ca altul: 
Eftimie (min. 72), Ene II (min. 80 
și 83) și Vasile Angliei (min. 90).

Dinamo București merită felicitările

PETROLUL: Sfetcu (Ionescu) — 
Tendler, NEAGȘU, Florea (Dumbra
vă)—TABARCEA (D. Munteanu), M. 
Marcel — ZAHAR IA, Badea, Dridea 
(Dumitrescu), Dumitrescu (Babone), 
Chiriță.

TATABANYA: GROSICS — MES- 
7.AROS, POLGAR, Farsang (Rapai) — 
Schedl, Szepesi— TOR0K, SZOVIAK, 
Dombai, Lahos (Biro), Deli.

GII. ALEXANDRESCU 
și I. RADULESCU 

coresp.
DINAMO PITEȘTI A ÎNTREPRINS 

UN TURNEU IN R P. POLONA
PITEȘTI 24 (prin telefon). — Di

namo Pitești s-a reîntors din turneul 
întreprins în R. P. Polonă, unde a sus
ținut trei meciuri. In primul meci di
namoviștii au întrecut formația Olim
pia din Poznan cu scorul de 2-1.

Fază din meciul C.C.A—Honved
Foto V. Bageac

XII. Italia — Brazilia (1 sept.)
Concursul special Pronosport (Olim

pic) beneficiază de un fond supli
mentar de premii în valoare de 250.000 
lei care va fi acordat posesorilor de

tyfronospori
bi’ete „Expres Olimpic" (necîștigă- 
toare la marea tragere din 7 august), 
participant: la concurs. Partidele foar
te interesante ale programului și 
fondul suplimentar de importantă 
valoare ce se acordă, fac ca premiile 
concursului special să fie deosebit 
de promițătoare.

DEPUNEȚI CIT MAI MULTE VA
RIANTE LA CONCURSUL SPECIAL 
PRONOSPORT (OLIMPIC) care se 
închide astăzi. 

cele mai călduroase peutru victoria de 
aseară, pentru jocul pe care l-a făcut. 
Echipa a format un tot omogen, încât 
ar fi poate nedelicat să încercăm să 
facem evidențieri cu orice preț. Oas
peții au dovedit ca și în precedentele 
meciuri un bun control al balonului, 
o remarcabilă tehnică individuală, dar 
au fost depășiți de viteza cu care a a- 
tacat Dinamo, de ritaral în care s-a 
disputat partida.

Arbitrul Mircea Cruțcscu a condus 
foarte bine următoarele formații:

DINAMO : IJții—Popa, Nunwciller 
III, Panait—-V. Alexandru, Nunweiller 
IV—V. Anghcl, Varga, Ene II, Eftimie, 
Selymesi.

HONVED : Kiss—Sziics, Banyai,
Jozsa—Bozsik, Tdriicsik — Galambos, 
Kazinczi (Solti), Bir-dai (Csinos). Cser- 
jes, Szilasi (Nogradi).

JACK BERARIU
Sîmbătă la Glttj: Știința—Honved.

Pentru piteșfeni au marcat Lovin și 
Halagian. In cea de a doua partidă, 
disputată la Novi Tomis, au terminat 
la egalitate, 1-1, cu selecționata I a 
regiunii Poznân. Pentru Dinamo a 
marcat Ghinea. In ultimul meci al tur
neului, la Hodej, piteștenii a terminat 
din nou la egalitate (3-3), de data 
aceasta cu selecționata a Il-a â re
giunii Poznan. Golurile dinamoviștilor 
au fost înscrise de Lovin (2) și Gor- 
ncanu.

I. CHILIBAR-coresp.

CS.M. BAIA MARE — SPARTAK 
UJGOROD 5—3 (2—1)

BAIA MARE 24 (prin telefon). <Su 
ocazia zilei de 23 August, G.S.M. din 
localitate a primit vizita formației de 
categoria B Spartak Ujgorod din

U. R.S.S. După un meci 
interesant, care în re
priza a doua s-a ridicat 
la un bun nivel tehnic, 
C.S.M. Baia Maire a cîș
tigat pe merit cu 5-3. A- 
utorii golurilor : Gergely 
III (min. 17 din 11 m, 
și 73), Ujvari (min 31), 
Nedelcu II (min. 48)1 și

V. Moldovan (min. 83), 
respectiv Semetkovski 
(min. 46, 88)1 și Sandor 
(min. 28)\ De remarcat 
că în min. 30 Kaluja, 
iar în min. 85 Pop au 
tras în bară, iar în min. 
39 Gergely III a salvat 
de pe linia porții. Din 
echipa oaspe s-a remar
cat Kaluja, Stuller, Ka
linov și Semetkovski, 
iar de la localnici Nagy, 
Gergely III ,Vlad I și 
Drăgan. Arbitrul Al. 
Ardoș (B. Mare)) a con
dus corect.

C.S.M. a aliniat urmă
toarea formație: Vlad 
II, (Fejes))— Mălăieru, 
Nagy, Gergely I (Ne
delcu I)) —Gergely III, 
Vlad I —Horja (Rusu. 
V. Moldovan), Ujvari 
(Horja), Pop. Nedelcu 
II, Drăgan.

V. SÂSARANU
coresp.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 21 AUGUST
Tn urma trierii și oțnologării varian

telor depuse la concursul Pronosport 
nr. 34 din 21 august au fost stabilite 
următoarele premii:

6 variante cu 12 rezultate exacte 
a cîfe 11.953 lei;

143,80 variante cu 11 rezultate exac
te a rite 598 lei;

1.282,90 variante cu 10 rezultate 
exacte a cîfe 100 lei.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 24 au

gust au fost extrase din urnă urmă
toarele numere:
47 26 27 5 4 37

Numere de rezervă: 14 21
Fond de premii: 383.053 iei.

Rubrică redactată de I.S. Prono
sport.

Echipele fruntașe și-au continuat pregătirile 
pentru campionat prin jocuri amicale
Zilele acestea echipele noastre de fotbal din categoriile A și B și-au 

continuat pregătirile în vederea campionatului, care va începe la 4 
septembrie. Cele mai multe dintre ele au susținut jocuri amicale, printre 
care cîteva internaționale. Partidele au fost de real folos echipelor. Ele 
au făcut o serioasă verificare a stadiului de pregătire atins, trăgînd 
concluziile necesare în ceea ce privește desfășurarea ulterioară a proce
sului de instruire.

în rîndurile de mai jos dăm cîteva 
amănunte în legătură cu aceste me
ciuri disputate duminică, marți și ieri.

Echipele de categorie A...

5—0 LA TIMIȘOARA

TIMIȘOARA (prin telefon). — Du
minică, Știința din localitate a susți
nut un meci amical cu Minerul Lu- 
peni. Studenții, superiori, au cîștigat 
cu 5—0 (3—0) prin golurile marcate 
de Manolache (min. 18 și 20), Lereter 
(min. 41), Girleanu (min. 63) și 
Mițaru (min. 67). Gazdele au ratat alte 
numeroase ocazii. Au jucat formațiile:

ȘTIINȚA : Curcan (Udrea) — Geor
gescu, Turcan, Neacșu — Gojereanu, 
Tănase — Girleanu, Igna, Manolache 
(Iordăchescu), Lereter (Filip), Mițaru.

MINERUL: Kiss — Dan, Goman, 
Gheresteș (Plev) — Gh. David (Mi- 
hăilă), Mihaly — Pal, Lazăr, Nisi- 
peanu, Ionescu, Sima.

AL. GROSS, coresp. reg.

C.S.M.S. IAȘI LA BACAU

BACĂU (prin telefon). — Dinamo și 
G.S.M.S. Iași au făcut duminică o 
bună verificare a echipelor. întîlnirea 
lor, terminată cu victoria dînamoviș- 
tilor cu scorul de 1—0 (0—0), a 
fost folositoare ambelor formații. Jocul 
s-a desfășurat la un nivel tehnic mul
țumitor, în limitele sportivității. Dina
moviștii s-au mișcat mai bine în timp, 
dar înaintarea nu a reușit să stră
pungă apărarea ieșenilor. Unicul gol 
al partidei a fost marcat de Rădulescu 
(min. 58).

DINAMO: Ghiță — Gîrnaru, Lazăr, 
Cincu — Vătafu, Stoica — Drăgoi, 
Rădulescu, Gram, Nemeș, Publik (Gi- 
ripoi).

G.S.M.S.: Popovici — Scarlat (Aur), 
Moțoc, Dragomirescu (Alexa) — Ale- 
xandrescu, Don — Matei, Avasilichioaie, 
Voica, Unguroin, Milea.

ILIE IANCU, coresp. reg.

PREGĂTIRILE GORVINULUI 
HUNEDOARA

HUNEDOARA (prin telefon). — 
Corvinul a avut duminică un bun 
partener de joc în Minerul Deva, de 
care a dispus cu 3—1 (0—0), prin 
punctele înscrise de Constantinescu 
(min. 48) și Radu Tudor (min. 56 
și 88). Pentru Minerul a marcat Belea 
(min. 80). Meciul a fost frumos, iar 
scorul putea fi mai mare. Corvinul a 
încercat formule de echipă. Iată jucă
torii încercați : Niculescu f (Nebelea)
— Niculescu II, Popescu, Izghireanu
— Pop, Molnar (Tătaru) — Anton 
(Dănciulescu), Constantinescu (Anton), 
Cudeanu (Radu Tudor), Zapis, Zanca.

GH. CIORANU și V. ALBU, coresp.

• La Tîrgoviște : Metalul Tîrgoviște
— Petrolul Ploiești 1 — 1 (1—0).

—și cele din categoria B
CHIMIA FĂGĂRAȘ —

POIANA CÎMPINA 1—2 (0—1)
FĂGĂRAȘ (prin telefon). — Echi

pele âti furnizat un joc de factură 
mediocră. Punctele au fost marcate 
de Nanu (min. 17) și Călin (min. 
79), respectiv Gref (min. 85).

M. DIACONU, coresp.

TEXTILA VOINȚA SF. GHEORGHE 
— TRACTORUL OR. STALIN 

2—0 (0—0)
SF. GHEORGHE (prin telefon). — 

întîlnirea a prilejuit un joc frumos, 
cu multe faze interesante. Gazdele au 
dominat tot timpul și au meritat vic
toria'obținută prin golurile marcate de 
Bartha (min. 46 și 54).

Z. PAP, coresp.

UNIREA IAȘI — RULMENTUL 
BIRLAD 2—2 (2—1)

IAȘI (prin telefon). — Joc de fac
tură tehnică slabă. Ambele echipe au 
dovedit lipsă de pregătire și, mai ales, 
lipsă de legătură între compartimente. 
Unirea a jucat mai slab ca în meciul 
cu G.S.M.S. Au marcat: Căruntu 
(min. 18) și Tiron (min. 26) pentru 
Unirea, Chtrilă (min. 20) și Stoian 
(min. 75) pentru Rulmentul.
------ ~ GII. VASILIU, coresp.

0. S. ORADEA — IND. SÎRMEl «. 
TURZH 2—3 (t—2)

ORADEA (prin telefon). — Săptă- 
mîna trecută G.S.O. a cîștigat la 
Gîmpia Turzii, duminică Ind. Sîrmei 
și-a luat revanșa după un joc disputat 
Au marcat: Raab (min. 8), Safar 
(min. 33) și Kraus (min. 64) — golur i 
care puteau fi parate —, respectiv 
Meszaros (min. 20) și Tomeș (min. 
53).

G.S.O.: Mureșan I — Băcuț I 
(Kecskei), Cepolski, Szakacs II — 
Ncmcth, Țiriac — Dulgherti, Kbszegyi, 
Tomeș (Băcuț I), Meszaros (Tomeș), 
Iacob (Mureșan II).

IND. SIRMEI: Levendai — Ohirflă 
(Zehan), Rtijici, Bîiidean — Aposto- 
lache (Raab), Ghețan — Kraus, Raab 
(Gopil), Adam, Safar (Urcan), Dră- 
ghfci.

ILIE GHIȘA, coresp. reg.

RECOLTA GAREI — C.S.M. BAIA 
MARE 2—0 (1—0)

CĂREI (prin telefon). — Meciul a 
fost de factură mediocră. Echipa din 
Baia Mare a părut nepregătită. înain
tarea sa a fost lipsită de eficacitate. 
Au marcat: Pavlovici (min. 22) și 
Roman (min. 75).

RAPID FOCȘANI — FLAGARA 
MORENI 4—0 (1—0)

FOCȘANI (prin telefon). — For
mația locală Rapid a dispus la scor 
concludent de Flacăra din Moreni. Au 
marcat: Stătescu (min. 17, 69, 78) 
și Constantinescu (min. 87).

A. AXENTE și II. COHN, coresp.

G.F.R. PAȘCANI — ST. ROȘIE 
BACĂU 3—1 (1—1)

PAȘCANI (prin telefon). — Echipele 
au furnizat un joc slab. Au marcat: 
Rozolea (min. 15), Atanasiti (min. 
73) și Vornicii (min. 75), respectiv 
Mangalagiu (min. 43).

G. ENEA, coresp.

DINAMO GALATI —
ȘTIINȚA BUCUREȘTI 5-0/3j-0)

GALAȚI (prin telefon). — Specta
torii din localitate au asistat sîm
bătă la un joc în care Dinamo, în 
formă bună, și-a depășit net adver
sarul. Au marcat: Ștefănescu II (min. 
30 și 56), Dărăban (min. 44 și 61), 
Voicu II (min. 48).

DINAMO: Cîmpeanu (Adamache) — 
Ștefănescu I, HULEA, Constantinescu 
— DOGAN, Weber (Beudan) — Du- 
daș, Dărăban, ȘTEFĂNESCU II, Con
stantin (Voicu II), VOICU I.

ȘTIINȚA: RADU (Bay) - Arde- 
leanu, Urseanu, RĂDULESCU — Po
pescu, MAKSAI (Vizone) — Gibea, 
Ionescu (Bărbulescu), Ghimpețeanu 
(Ionescu), Balint, Spătarii.

A. SGHENKMANN. coresp.

G.S.M. BRĂILA —
ȘTIINȚA BUCUREȘTI 2—0 (1—0)

BRĂILA (prin telefon). — Studenții 
bucureșteni duminică au jucat la Bră
ila unde au pierdut cu 2—0. Au 
marcat: Ulman (min. 35) și Novac 
(min. 75).

N. GOSTIN și I. BALTAG-coresp.

Finala „Cupei orașului București" : 
se disputa astăzi 

pe stadionul Dinamo
Ultimul act al competiției „Cupa 

orașului București" se consumă 
astăzi pe stadionul Dinamo, unde 
are loc finala C.C.A—Rapid.

Partida, care va începe la ora 
17,15 se bucură de o veche tradiție, j 
întotdeauna, cele două echipe au . 
furnizat spectacole pasionante, indi- J 
ferent de caracterul meciului. Intra- j 
rea generală : 4 lei.



La capătul unor întreceri dîrze și
A. Z. S. Katowice a cucerit „Cupa

echilibrate,
Eliberării"

„Turul ciclist al R. P. Romîne', ediția 1960
° Lista cicliștilor romîni invitați să 
® Dintre cei mai buni alergat ori 

ționate: R. P. Romînă
Organizatorii „Turului ciclist al 

R.P. Romîne", ediția 1960, au invitat 
să participe la competiție următorii 
cicliști din țara noastră:

Gabriel Moiceanu, Ion Cosma, Lu
dovic Zanoni, Aurel Șelaru, Gh. Ra
dulescu, Gh. Calcișcă, Ion Vasile, Ion 
Stoica, Walter Zfegler, Ion Braharu, 
Nicolac Niculescu, Simion Ariton, Ni- 
colae Matei, Ion Stan, Mircea Dumi
trescu, Petre Neacșu, Nicolae Gri- 
gore, Ion Constantinescu, Nicolae Pel- 
caru, Ion Hora, Dumitru Constantin, 
Dumitru Rotam, Matei Kammer, Pe
tre Gref, Petre Soltuz, Virgil Jica, 
Ion Ardeleanu, Ștefan Poreceanu, Du
mitru Munteanu, Constantin Moiceanu, 
Constantin Baciu, Eugen Mihăilă, Va
sile Dobrescu, Vasile Ioncscu, Ion 
Angelescu, Dumitru Tătarii, Constan
tin Istrate, Petre Gane, llie Vlaicu,

participe la competiție 
vor fi formate două selec- 

I și R. P. Romînă tineret
M. Simion, Gh. Iorga, L. Moldovan 
și Petre. Ghiță. In funcție de nivelul 
pregătirii pe oare o vor efectua cei
lalți cicliști (necuprinși în această 
listă) organizatorii vor mai face o 
serie de invitații.

Deoar re te „Turul ciclist al R.P.’ 
Romîne" vor participa de peste hotare 
selecționate naționale, federația de 
specialitate din țara noastră a hotărît J 
să formeze două echipe reprezentative: 
R.P. Romină I și R.P. Romînă tine
ret. In aceste două formații vor fi 
selecționați cei mai buni rutieri din 
cei no1’-*i mai sus. Geilalțî alergători 
vor concura în cadrul echipelor de club 
sau în selecționate de orașe. Astfel 
vor evolua reprezentativele din Brăila, . 
Orașul Stalin etc., precum și ale clu
burilor sportive bucureștene ’
CIRCUITUL CICLIST AL

STALIN
și 28 august se 
IX-a ediție a 

regiunii Stalin 
Drum Nou".

cursei

CONSTANTIN BACIU (Victoria),

Au înscris Krzy-barea rezultatului. Au înscris Krzy- 
kowska (2), Rickert, Dorigza, Wiec
zorek (A.Z.S.) și Giery, Gayzer 
(Poștaș).

In ce de a doua partidă se întîlneau 
echipele Start Bratislava și C.S. Tg. 
Mureș. Pentru a cuceri primul loc, 
handbalistelor cehoslovace le era ne
cesar măcar un meci nul. In același 
timp, tinerele handbaliste din Tg. 
Mureș doreau nu numai să se reabi
liteze după înfrîngerea anterioară, dar 
și să evite ultimul loc în competiție, 
printr-o victorie de prestigiu. încu
rajate de public jucătoarele din Tg. 
Mureș au reușit să învingă redutabila 
echipă 
atunci 
joacă 
nență 
ele sînt capabile să obțină rezultate 
dintre cele mai frumoase. Așa s-a In- 
tîmplat în acest meci, extrem de 
disputat și de pasionant, care a stîrnit 
pur și simplu entuziasmul miilor de 
spectatori. Incepînd jocul foarte rapid 
și foarte decÎ3 O.S. Tg. Mureș a condus 
după primele 3 minute eu 2-0, pentru 

t raportul de forțe de pe teren.' ca în min. 5 scorul să fie egal: 2-2. 
ni ce o repriză A.Z.S. Katowice La mijlocul primei reprize tabela de 
reușit să-și impună superioritatea, * -

tdrită unei apărări mobile și foarte 
ive și datorită unor atacuri, pe cît 
simple, pe atît de eficace, în partea 
doua a jocului echipa maghiară u 
nîs o mare greșeală încercfnd să 
icc „om .la om“ pe tot terenul prea 
■rome, ceea ce a dus la scăderea 
ipnrîe potențialului fizic și așa 
tul de redus al handbalistelor de

Poștaș. Datorită aplicării siste- 
lui de joc „om la om" jucătoarele 

să reducă din 
cele din urmă 
gol și nu au 
pentru schim-

Înainte de a se disputa ultima etapă 
turneului internațional de handbal 
7 de la Tg. Mureș, dotat cu „Cupa 

iberării", trei din cele patru echipe 
rtkipante concurau cu șanse egale 
primul loe. Faptul acesta vor- 

ște suficient de grăitor despre echi- 
■rul de valoare dintre formațiile care 

luat parte Ia această frumoasă în
gere internațională.
Prima partidă din cadrul ultimei 
ipc — disputată chiar în ziua de 

August, în prezența unui număr 
:ord de, spectatori — a opus echi- 
le Poștaș Budapesta și A.Z.S. Ka- 
.vice. Prima șansă o aveau handba- 
tele maghiare, care se arătaseră în 
■urile de pînă atunci mai mature, 
ii tehnice. Dar dîrzenia și, mai ales, 
celenta pregătire fizică a jucătoa- 
or poloneze și-a spus cuvîntul chiar
■ prima repriză a întîlnirii, la sfîr-

■ 1 căreia tabela de marcaj indica 
■.ml de 4—1 pentru A.Z.S. In final, 
erele handbaliste poloneze au 
tigat cu scorul de 5—2 și, cu toate
rezultatul pare la prima vedere o 

■priză, el reflectă de fapt în mod

cehoslovacă, făcînd dovada că, 
cînd vor și, mai alft, cînd 

relaxat, urmărind în perma- 
finalizarea acțiunilor de atac,

REGIUNII

la Poștaș au reușit 
idicap (2-4), dar în 

au mai primit un 
i putut face nimic

marcaj a mai indicat o dată egalitate: 
min. 12 (3-3) apoi C.S. Tg. Mureș a 
condus cu autoritate și a învins pe 
merit cu scorul de 9—7 (7-5), prin 
punctele înscrise de: Incze (4), 
Szasz (2), Covrig, Gaber, Bîcu (6.S. 
Tg. Mureș), Macikova (2), Kraiovi- 
cova (2), Bacikova (2), Davidova 
(Start).

In urma acestor rezultate clasa
mentul final al „Cupei Eliberării" este 
următorul: 1. A.Z.S. Katowice 4 p; 
2. Start Bratislava 3 p; 3. C.S. Tg. 
Mureș 3 p; Poștaș Budapesta 2 p,

GALIN ANTONESCU

Duminică Ciulești

Metalul—Rapid 22—18
Duminică seara, pe terenul de 

handbal redus din incinta stadionului 
Ciulești, a avut loc întilnirea de box 
dintre echipele cluburilor Rapid și 
Metalul.

In limitele categoriei muscă, Marin 
Cristea (Metalul); și D. Davidescu 
(Rapid))

Programul campionatului feminin
categoria A (1)

APA I : DUMINICA 28 AUGUST 
adea; C.S.O. — Progresul Bucu- 
ti
nișoara: C.S.S. Banatul — Trac
ul Or. Stalin
nișoara: Știința — C.S. Tg, Mu-

curești: Știința — C.S.M. Sibiu 
curești: Rapid — Record Mediaș 

ETAPA A II-A:
DUMINICA 4 SEPTEMBRIE 

adea: C.S.O. — Record Mediaș 
. Mureș; C.S. Tg. Mures — Ra- 
I Bue.
lin : -* C.S.M.S. — Știința Timi- 
ira
■ Stalin: Tractorul
curești 
curești: Progresul 
:ul Timișoara

ETAPA A HI-A:
DUMINICA 11 SEPTEMBRIE
nișoara: 
idea 
mrești : 
curești : 
lișoara : 
lin 
diaș: Record — C. S. Tg. Mureș

ETAPA A IV-A:
DUMINICA 18 SEPTEMBRIE 
idea: C.S.O. — C.S. Tg. Mureș 
iu : C.S.M. Sibiu — Record Me-
Ș Stalin: 
-.urești: 
oara 
îișoara:
Buc.

ETAPA A V-A:
DUMINICA 25 SEPTEMBRIE 
■urești: Știința — C.S. Oradea 
îișoara: Știința — C.S.S. Bana- 
Timișoara

urești : Rapid — Progresul Buc. 
liaș: Record — Tractorul Or.
lin

Mureș: C.S.M. Tg.M. - C.S.M. 
iu

Tg. Mureș: C. S. Tg. M. — Progresul 
București
Sibiu :
Stalin

Returul
program 
mai, 4, 8, 11, 18 și 25 iunie 1961. E- 
chipele care s-au deplasat devin or
ganizatoare.

C.S.M.S. — Tractorul Or.

(Rapid)) au practicat un box clar, 
oferind spectatorilor faze spectacu
loase. Combativ ca de obicei, pugilis- 
tul de la Metalul a reușit să-și de
pășească adversarul, oare în ultima 
repriză nu a mai avut resurse de 
luptă. învingător la puncte Marin 
Cristea.

O frumoasă impresie a lăsat A. 
Olteanu (Metalul)) care cu toată re
zistența opusă de M. Gheneea (Ra- 

Iipid) a reușit să cîștiige la puncte un 
meci deseori aplaudat de către cei 
prezenți.

1 întilnirea dintre cele două echipe, 
jifyletalul și Rapid, a luat sfârșit cu 
rezultatul de 22—18 în favoarea bo
xerilor metailurgiști. Totuși, rezulta- 

| fail putea fi altul dacă boxerul raipi- 
I dlst Ion IstTate nu ar fi comis un 
gest neregulamentar și nesportiv, 

j In meciul său cu Gh. Simian (Me- 
* talul}, Istrate s-a dovedit a fi supe-

rior. Totuși, juriul pe bună dreptate 
a acordat victoria Iul Simion prin 
descalificare. Iată de ce. In ultima 
repriză, arbitrul a dictat „stop", în 
urma unei lovituri neregulamentare. 
In momentul în care Gh. Simion (fă
ră gardă} aștepta observația arbitru
lui, Istrate l-a lovit puternic în barbă 
făcmdu-1 K.O. ALTE REZULTATE: 
C. Taiban (Rapid} meci nul cu Gh. 
Palanga (Metalul)), L. Gavrilă (Ra
pid)) meci nul cu I. Olteanu (Me
talul), A. Morăruș (Rapid)) b.p. Dinu 
Eugen (Metalul), V. Badea (Metalul} 
b.p. Al Moise (Rapid)', 
(Rapid))
(Metalul),
b. K.O. 1
Trandafir
Ciocirlan

Gh. Tăria se 
meci nul cu Șt. Bogdan 
M. Diamandescu (Rapid) 
D. Minea (Metalul}, V. 
(Rapid} meci nul cu Z. 

(Metalul},

P. HENȚ

Intre 25 
cea de a 
ciclist al 
ziarului „i 
an traseul cursei măsoară 
proape 500 km împărțiți în 4 etape 
după cum urmează: 25 august, etapa 
I — Orașul Stalin — Făgăraș — Sibiu; 
26 august, etapa a Il-a: Sibiu — 
Apold — Sibiu —- Mediaș — Tîrnă- 
veni; 27 august, etapa a III-a : Tîrnă- 
veni — Mediaș — Sibiu; 28 august, 
etapa a IV-a: Sibiu — Făgăraș — 
Orașul Stalin.

La această nouă cursă de lung ki
lometraj participă cei mai buni fon- 
diști din țară. Att fost invitați cicliști 
de la cluburile C.G.A., Dinamo, Vic
toria, Progresul, precum și alergători 
de la asociațiile sportive din Ploiești 
și Oluj. Gircuitul regiunii Stalin va 
constitui o ultimă verificare a rutieri
lor noștri fruntași în vederea turului 
ciclist al R.P.R.

EXCURSIE CICLOTURISTICA
Comisia de specialitate a orașului 

București organizează între 25—31 
august pe litoralul Mării Negre o in
teresantă excursie cicloturistică, rezer
vată concurenților avansați. Ciclo- 
turiștii vor avea de străbătut oca. 
700 km..

desfășoară 
circuitului
— cursa 
In acest

a-

C.S.S. Banatul
Știința — Progresul Buc. 
Rapid — C.S.M. Sibiu 
Știința — Tractorul Orj

va avea loe după același 
în zilele de 7, 14, 21, 28

Stiinta

Tractorul — Rapid Buc. 
Progresul — Știința TI-

C.S.S. Banatul — Știin-

ETAPA A VI-A:
DUMINICA 2 OCTOMBRIE 
dea: C.S.O. — C.S.M. Sibiu

Stalin : Tractorul — C.S.M. Tg.
-eș
urești :

In palmaresul întilnirilor echipelor 
de juniori și junioare ale R.P. Romine, 
R.S. Cehoslovace și R:P. Polone a fost 
înscrisă la Constanța cea de a șasea 
întrecere. Inoepînd din anul 1955 și 
pînă acum au avut loc șase ediții ale 
acestui triunghiular, despre care se 
poate spune că a intrat puternic în 
tradiția atletismului din aceste țări 
aducînd o contribuție însemnată la 
creșterea nivelului performanțelor ti
nerilor atleți romîni, cehoslovaci și 
polonezi.

An de an, ediție de ediție, această 
frumoasă întrecere internațională a 
prilejuit afirmarea sau mai bine zis 
consacrarea unui număr tot mai mare 
de tineri aitleți. In această privință 
poate nu este lipsit de interes să ară
tăm că mulți dintre juniorii care au 
evoluat în edițiile precedente ale a- 
cestei întîlniri, se numără acum prin
tre protagoniștii concursurilor de la 
Roma: lolanda Balaș, Zoltan Vamoș, 
Andrei Barabaș, Jerzy Juszkowiak, 
Ed. Bozek, Vlasta Peskova, Rudolf 
Tomasek, Jacek Jakubowsky, Halina 
Richter etc.

Dar chiar și de la întrecerile de la 
Constanța, doi dintre atleții cehos
lovaci — săritoarea în lungime Vlasta 
Prikrylova și alergătorul Jaromir 
Slegr au și luat drumul... Romei, 

sărit în acest sezon

a

Progresul — Record Me-

Știința Știința Titni-urești:
•a
ișoara : 
urești

ETAPA A VII-A: 
DUMINICA 9 OCTOMBRIE 
ișoara: Știința — C.S. Oradea 
urești: Rapid — Știința Buc.
liaș: Record — C.S.S. Banatul 
ișoara

C.S.S. Banatul — Rapid

Slegr au și 
Prikrylova a
5,95 m, iar Slegr a cîștigat la Con
stanța două probe: 400 m-48,7 sec
și 800 m-1:52,8. Alcrgînd în ultimul 
schimb al ........................"
tatul atlet
46,9 sec I .

ștafetei de 4x400 m talen-
a parcurs distanța în...

★

edițiile precedente, con- 
la Constanța a prilejuit, în 
o dispută strînsă între 

juniorii cehoslovaci și cei polonezi.
J/aloarea rezult ațelor obținute de ma-

Ca și 
cursul de 
■principal,

joritatea lor au evidențiat cît se poa
te de clar însăși valoarea atletismului 
din aceste două țări, munca intensă 
de pregătire a tinerelor cadre care 
desfășoară în R. S. Cehoslovacă 
R.P. Polonă.

Ca și pînă acum, juniorii noștri 
fost învinși. Anul acesta diferența 
puncte din clasamentele generale
fost mai mică decît în alți ani, dar 
înfrîngerea, chiar și așteptată, ră- 
mîne înfrîngere și lasă ca toate cele
lalte un gust amar. Juniorii noștri 
care au repurtat o victorie comodă 
asupra celor bulgari cu o săptămînă 
în urmă, deși în majoritatea lor au ob
ținut și acuin rezultate mulțumitoare, 
totuși nu au reușit să ocupe și locuri 
de frunte în clasament (noi nu am 
cîștigat la Constanța decît trei probe: 
lungime- 1. Simion 
triplu-Viscopoleanu;
arătîod cît se poate de olar că în 
atletismul nostru mai sînt încă multe, 
foarte multe lucruri de făcut pentru 
a ne ridica la valoarea prietenilor 
noștri cehoslovaci și polonezi.

Din discuțiile avute cu antrenorii 
străini, prezenți la Constanța, a reie
șit limpede aprecierea lor că atletis
mul nostru dispune de o serie de ele
mente foarte 
pentru acest 
sește nouă 
muncii duse 
aceasta, posibilitatea rezolvării peri
oadei „critice" pentru fiecare tînăr 
care părăsește vârsta junioratului de
venind senior. Se întâmplă deseori 
că juniori talentați —- odată ajunși 
seniori, neavînd rezultate de valoarea 
acestora din unmă — nu muncesc 
așa cum s-ar cuveni și nu sînt bine 
îndrumați pentru a-și ridica perfor
manțele, pentru a putea aspira la un 
loc în lotul de seniori al țării și, de 
multe ori, abandonează atletismul.

și 2. Drăgan;
Înălțime-Ducu))

talentate și bine dotate 
sport. Ceea ce ne lip
ește însă perspectiva 

cu juniorii și, legată de

Trecind peste ștacheta înălțată la 4,06 m Petre Astafei d stabilit un nou record 
republican de Juniori.

discutarea posibilității introducerii și 
în țara noastră a .unei competiții de 
perspectivă pe cinci ani, după mode
lul „Cercurilor olimpice", organizată 
cu un mare succes și rezultate dintre 
cele mai bune în R.S. Cehoslovacă ți 
R.P. Polonă.

Dar, despre această problemă atit 
de importantă pentru atletismul nos
tru vom mai reveni.

ROMEO VILARA ,

Este o chestiune foarte importantă 
căreia trebuie să-i acordăm, în viito
rul apropiat, toată atenția. Poate că 
rezolvarea, chiar și parțială, a aces
tei probleme s-ar putea face prin 
înființarea unui lot republican de ti
neret, deschis atleților pînă la 22-23 
de ani. Este o 
care o facem forului 
și antrenorilor de a 
problemă. Sugerăm,

simplă sugestie pe 
de specialitate 
studia această 
de asemenea.

SANDA GROSU: NOU RECORD
ORAȘUL STALIN 24 (prin telefon).
Pe stadionul din Poiana Stalin a 

avut Ioc la sfîrșilul suplămini; trecute 
uu concurs de atletism organizat în 
cinstea zilei de 23 August. In cadrul 
acestei compel iții Sanda Grosu (Știința 
București) a realizat un nou record re
publican în proba de pentatlon, tota
lizând 4.177 p. Ea a realizat următoa
rele performanțe : greutate—9,70 m ; 
înălțime —1,50 m ; 200 m — 26,9 sec ; 
80 mg —11,6 sec ; lungime — 5,75 m. 
Fosta recordmană a probei, Aurelia 
Sirbu (4.174 p în 1959) s-a clasat pe 
locul doi cu 4.128 p.

Alte rezultate din acest concurs : 
BARBAȚI : 100 m : Măgdaș 10,9 ; E- 
nache 11,0 ; Dobay 11,0 ; 300 m : I. 
Sandu 36,5 ; Sudrigean 36,9 ; 110 mg :

REPUBLICAN LA PENTATLON
Ursac 14,7 ; Ardeleanu 14,9 ; triplu : 
Stein 14,88 ; Ciochină 14,68 ; greuta
te : Ivano-v 15,83 ; disc : Coveianu 
48,05 ; FEMEI : 400 m : Cuțui 58,8 ; 
lungime : Fi. Stanca 5,63 ; greutate : 
A. Coanan 15,37 : E. Scherer 13,62 ; 
disc : O. Cataramă 45.55.

C. GRUIA — coresp.

★

In cadrul unui concurs desfășurat 
săptămîna trecută la Predeal, Dumitru 
Gîrleanu a reușit un rezultat bun la 

'săritura cu prăjina, trecînd peste șta
cheta înălțată la 4,17 m.
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N. S. Hrușciov 
de a 17-a ediție 
Olimpice 
transmite :

.al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, a 
adresat un mesaj participanților la cea de-a 17-a ediție a Jocurilor Olimpice, 
care se deschide la 25 august în capitala Italiei.

Fie ca cea de-a 17-a ediție a Jocurilor Olimpice să contribuie Ia întă
rirea continuă a legăturilor frățești dintre sportivii diferitelor țări, se 
spune in mesaj.

In numele guvernului Uniunii Sovietice și în numele său personal, 
N. S. Hrușciov salută pe reprezentanții tineretului sportiv din lume.

Guvernul Sovietic, se spune în mesaj, acordă o mare însemnătate 
întîlnirilor sportivilor din diferite țări și le acordă un sprijin multilateral. 
Sîntem convinși că cea de-a 17-a ediție a Jocurilor Olimpice va constitui 
un nou pas pe calea întăririi încrederii și prieteniei dintre popoarele’ tuturor 
țărilor.

Mesajul adresat de 
participator la cea 

a Jocurilor
MOSCOVA 24 . (Agerpres). — ȚASS 

Președintele Consiliului de Miniștri

Printre sportivii romîni în ajunul J. O.
Prin telefon de la trimișii noștri speciali

ROMA 24.
Astăzi la Roma s-a bătut 

record : cel al temperaturii, 
atins pentru prima oară de cînd sîntem 
aici 35 grade la umbră I Și ceea ce 
nemulțumește mai mult pe sportivi este 
nu atît temperatura de astăzi cît... 
previziunea Institutului meteorologic 
că temperatura este în creștere... Așa 
încît în zilele viitoare va fi cel puțin 
la fel de cald, iar cerul la fel de 

pe

primul 
care a

A început concursul internațional
de tenis de la Moscova

senin (de mai multe săptămîni 
cerul Romei n-a apărut nici un nori). 
Cîțiva membri ai Comitetului de Orga
nizare, mai sceptici, ne spuneau ieri 
că n-ar fi exclus ca după o atît de 
lungă perioadă de căldură să urmeze 
o furtună care să transforme ceremo
nia de deschidere într-un spectacol ase
mănător celui de acum opt ani de la 
Helsinki, unde defilarea atleților s-a 
făcut în mantale de. ploaie, pe o pistă 

aducea mai mult cu una... nau-

MOSCOVA 24 (prin telefon). — 
Duminică au început în capitala 
U.R.S.S. întrecerile turneului interna
țional de tenis la care participă ju
cători și jucătoare din R.P. Ungară, 
R.S. Cehoslovacă, R.P. Chineză, R.D. 
Germană, R.P. Polonă, R.P. Bulga
ria, U.R.S.S., Australia, Anglia, Fran
ța, R.P.F. Iugoslavia și R.P. Romînă. 
Din cauza timpului nefavorabil, me
ciurile se desfășoară în două săli: 
Sahtior (2 terenuri) și Dinamo (un 
teren). Dintre rezultatele 
menționăm următoarele: 
Parmas (U.R.S.S.) —
(R.P.F.I.) 3-6, 6-3, 6-0, j
(R.P.P.)—Leyus (U.R.S.Ș.)

turul II: Vizirii — Stahlberg

•■care
"tică.
■• In satul olimpic, apropierea deschi- 
("derii festive se simte din plin. La 
-•serviciile de spălătorie și călcătorie a 
; (trebuit dublat numărul -personalului de

• surpriza 
turul II: 
Iovanovici 

Manyewski 
1-6, 6-0, 

6-0, Radzio (R.P.P.)-Pilici (R.P.F.I.) 
3-6, 7-5, 10-8. Borovski (U.R.S.S.) ■— 
Schonborn (R.S.C.) 6-3, 7-5, Mirza
(U.R.S.S.)—Piatek (R.P.P.) 6-3, 6-2. 

Doi dintre reprezentanții noștri I. 
Țiriac și Gh. Viziru au obținut victo
rii în primele trei turc, iar Bosch a 
pierdut în turul II la campionul R.P. 
Chineze, Giu Gitin-hua, cu 2-6, 
Iată rezultatele tehnice: turul I: 
ziru—Nasetkin (U.R.S.S.) 7-5,

7-9. 
Vi-
6-8,

6-3, Bosch—Mttseilian (U.R.S.S.) 6-2,

IAȘI 24 (prin ’tlefon). Marți sea
ra s-a desfășurat în localitate întîl- 
nirea internațională de box dintre 
echipele reprezentative ale regiunilor 
Iași și Chîșinău. Boxerii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 13—7, 
impresionînd prin forță, rezistență și 
combativitate. REZULTATE TEH
NICE! Gh. Dima (I): b.p. V. Prinț 
(C) ; V.Mahu (I)' b.p. V. Piața (C) ; 
V. Nichitin (C) meai nul cu C Ca- 
lenciuc(I);t Gh. Vieru (I)) bp. Gh. 
Kuznețov (Cj) t V. Taraneneco (Cț 
b.k.o. 2 D. Iepure (I))’, D. Kazlov 
(C) b.p. Gr. Verepceanu (I)); V. 
Barco (Cjț b.k.o. 2 E. Spulber (I)) | 
V. Sitnikov (C) b.ab. 2 T. Crîngașu 
(I) ; A. Hanasiv (C)) b.k.o. 2 V. 
Trandafir (P; A. Konstantinov (C)) 
b.ab. 1 N. Motoc (IJ>. Intîlnirea re
vanșă se va desfășura joi seară.

GH. VASILIU-coresp.

♦ Marți s-au desfășurat primele 
meciuri din turneul final al campio
natului U.R.S.S. Dinamo Kiev a în
trecut cu 5—2 pe Lokomotiv Moscova, 
iar Torpedo Moscova a cîștigat cu 
1—0 întîlnirea susținută în compania 
campioanei unionale, Dinamo Moscova.

♦ Torpedo Moscova și-a încheiat 
turneul în R.F. Germană. In ultimele 
două întîlniri fotbaliștii sovietici au 
termmat la egalitate (2—2) cu F.S.V. 
Frankfurt și au întrecut în mod ca
tegoric (8—-.1) pe Miinchen 1860. O 
altă eclrnă bovietică de categorie A 
se află în turneu în străinătate: Zenit 
Leningrad. In primul meci susținut în 
Canada fotbaliștii sovietici au între
cut cu 6—0 selecționata provinciei 
Manitoba.

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL 
CEHOSLOVAC

In prima etapă a campionatului 
R.S. Cehoslovace s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: 
Bratislava — Banik 
Spartak Sokolovo — 
Kralove 1—4, Dinamo 
tak Stalingrad 0—1,

. Ruda Hvezda 
Ostrava 4—1, 

Spartak Hradec 
Praga — Spar- 
Spartak Trnava

5- 3;
(R.D.G.) 3-6, 6-4, 9-7. Gu un joc mai "punct uniformele, iar 
înainte Stahlberg îl eliminase pe bul- ............ )
garul Giuparov cu 6-0, 6-2. Țiriac—--pe aleile satului. Ziarele italiene pu- 
Kolubov (campionul Moscovei) 7-5, "blică astăzi liste cu descrierea tmi-
6- 1; turul III: Țiriac — Renavand. .formelor pe'care le vor purta delega- 
(Franța) 6-2, 6-1, Viziru—Manyewski" 
(R.P.P.) 6-2, 6-4; dublu bărbați: tu-” 
nil I: Țiriac, Viziru—Borovski, Ko- •■ 
lubov (U.R.S.S.) 7-5, 6-0. Concursul'’ 
continuă. Joi, în sferturile de finală "cu numele țării respective.
se vor juca următoarele partide: Vi-j’ 
ziru—Gasiorek, Țiriac—Gulyas, Kato- ■ 
na—Mei Fu ci, Radzio—Ciu Ciun * 
hua.

deservire; sute de sportivi își pun la ----- i ----- ■_ î_. unji flu . faCU( 
astăzi chiar mici repetiții de... defilare

blică astăzi liste cu descrierea uni-

țiile, deși recunoașterea lor va fi destul 
de simplă deoarece în fruntea fiecărui 
lot va defila un purtător de placardă

zile ei au lucrat la mănuși cu boxerii 
brazilieni și bulgari. O formă bună 
are și Mircea Dobrescu.

Pe luptători îi poți vedea, în ciuda 
căldurii sufocante, înfășurați în halate 
groase, alergînd printre clădirile satu
lui olimpic și... repezindu-se din cînd 
în cînd în sus, pe scări. Vineri dimi
neața se va face cîntarul și nici unul 
nu vrea să fi făcut Jrumul pînă la 
Roma pentru a ieși din luptă pentru... 
depășire de greutate. Cei mai activi 
în asemenea crosuri Ia 35 grade sînt 
luptătorii din categoriile mici: Pîrvu- 
lescu, Cernea, Șulț. Văzîndu-i alcr- 
gîrod pe o astfel de căldură, Lean 
Rotman (care și-a început activitatea 
sportivă ca luptător) ne spunea că nu 
regretă (jgloc că a abandonat prima 
ta vocație... Pînă la începerea con
cursului luptătorii noștri mai fac an
trenamente de gimnastică, alergări și- 
fotbal pe excelentul gazon din apro
pierea blocului nr. 24 de pe via Ar
gentina, în care locuiesc.

Caiaciștii și canoiștii, care s-au an
trenat intens marți pe lacul Albano, 
așteaptă și ei cu nerăbdare tragerea 
la sorți de joi. Singurul mai puțin 
bine dispus este Stavru Teodorof care 
a suferit o întindere 
brațul stîng.

Vie activitate printre 
polo. Pentru ei lucrurile
Știu încă de luni seara unde vor juca, 
cu cine Și cînd.

Atleții s-au antrenat pe stadionul din 
apropierea satului olimpic, unde au fost 
urmăriți de ziaristul italian Mario 
Gulinelli, care a publicat apoi în 
„Gorriere dello Sport" un amplu re
portaj în care se ocupă de fiecare re
prezentant al țării noastre. Vorbind 
despre Vamoș, al cărui nume îl situează 
în titlul reportajului, alături de brazi
lianul Da Silva, de alergătoarea
ricană Rudolph șl de săritorul grec 
cu prăjina, Roubanis, „Gorriere

de statură 
cît îi stă 

o excelentă

antrenează zilnic la 
și la Villa Borgese. 

și Bărbuceanu, repre- 
la obstacole, trăiesc 

atmosfera de concurs.

musculară la

jucătorii de 
s-au limpezit.

■ Sportivii romîni se pregătesc și ei 
jcu grijă pentru ceremonia de deschi-

; jdere. la care vom participa cu 90 de
■ "sportivi (cei care au probe joi nu vor 
-•defila) avînd în frunte ca port-stegar 
..pe aruncătorul de suliță Bizim.
'( Pînă atunci, antrenamente intense. 
’ Antrenorul Gh. Fiat, care se ocupă
♦ împreună cu antrenorul Ion Popa de
♦ lotul nostru de box, se arată mulțumit 
Țde forma celor 9 pugiliști. In aceste

BUDAPESTA (prin telefon). Du- J ___
mică seara s-a încheiat , importantul .* MR

Echipa de volei 
a R. S. Cehoslovace a cîștigat 

turneul de la Budapesta ame-

dello
mintea seara s-a încneiat . imponaniui .4. 
turneu internațional, care timp de ♦ 
6 zile ’ a Captat 1 interesul amatorilor t 
de volei din Budapesta. Turneul a Ț 
fost cîștigat de echipa R.S. Cehoslo-.. 
vace, care Și-a dovedit încă o dată" 
superioritatea. Doar în penultima zi.. 
voleibaliștii cehoslovaci au fost puși - - 
în dificultate de jucătorii iugoslavi:“ 
RțS. Cehoslovacă—R.P.F. I 
3—2 (9—15, 2—15, 15—4.

Ultimele știri de la Roma
t . ’ t;
♦ La concursul de gimnastică par

ticipă 35 de țări, iar ia călărie 29. 
La tir s-a înregistrat cel mai mare 

Iugoslavia --număr de înscrieri din istoria Jocu- 
_ _ v_ .. 15—6, "rilor Olimpice: 59. In clasamentul nu-
15—11). In ultima zi, campionii mon---mărului de țări participante pe ramuri 

_ 1_____ 1 __ ' ușor decît se "de sport, tirul este pe locul 2 după 
așteptau de echipa țării gazdă, cîști- —atletism la care participă 75 de țări, 
gînd cu 3—1 (13—15, 16—14, 15—8," 4. clubul instalai într-o clădire
15—4). • -în formă de hexagon din satul olim-

Manifestînd o accentuată revenire '.‘.pic, echipa olimpică a Braziliei con- 
în formă, sportivii romîni au cucerit--dusă de campionul olimpic Da Silva 
în ultimele două zile tot atîtea vie-"a dat un spectacol muzical imptovizat. 
torii: sîmbătă — R.P.Romînă—RP. “ care s-a bucurat de un mare succes.

“ceea ce a făcut pe mulți să ceară 
" repetarea lui.
-- ♦ Săritorul de înălțime australianul

.. "Charles Porter (creditat cu 2,12 m) 
Un’..a venit la Roma împreună cu tatăl 

gară I—R.P. Bulgaria 3—1 (15—3," și cu mama sa. care-1 asistă la fte- 
...--------  . "care antrenament. întrebat cum ex-

--plică acest lucru, tatăl lui Porter a 
'“declarat că nu uită că în 1956 la

diali au trecut mai

15—4).
Manifested o accentuată revenire

torii : sîmbătă
Ungară II 3—0 (1, 13, 5), duminică — 
R.P. Romînă—R.P.F. Iugoslavia 3—0 
(9. 6, 3).

Iată celelalte rezultate: R.P.

13—15, 15—6, 15—11), R.P. Bulga
ria— RP. Ungară II 3—0 (11, 13, 5).
Clasamentul final: R.S. Cehoslovacă,.-Melbourne tatăl săritorului în înălți-
R.P. Ungară I, R.P. Romînă, 
Bulgaria, R.P.F. Iugoslavia, R.P- 
gară II.

PE GLOB
— Tatran Preșov 1—0, Trencin — 
Dukla Praga 2—8, Snop Kladno — 
Slovan Bratislava 1—1, Ruda Hvezda 
Brno — Slovan Nitra 1—1.

R.P."me Dumas, care a devenit campion 
(jn..-olimpic venise și el tocmai din Ame- 

■■rica și asistase la antrenamente și la 
^concursul fiului său...
" ♦ A făcut senzație printre ziariști
■ - știrea afișată pe panoul de atletism, 
; “ că un atlet cubanez pe nume Figuerola 
'. '.a declarat că poate ameliora recordul
■ ‘de 10 secunde pe 100 m. După o oră 

_ '.'.de discuții aprinse o notiță de corec- 
_ ■ - tură a pus capăt acestei „senzații*

, (; precizînd că dintr-o greșeală a unei
♦ dactilografe s-a bătut 10 sec. în loo 
Ț.de 10.2...
" ♦ La exerciții libere gimnastele so-
— vietice lucrează pe melodia „Volare", 
■■de Modugno ceea ce arată că și la 

concursul olimpic vor concura pe a-

Anglia va găzdui campionatele 
mondiale de fotbal din 1966
ROMA, (Agerpres).
Congresul federației internaționale de±' , 

fotbal (F.I.F.A.) a acordat Anglie; or-..Ceea?' nleloaie- 
ga n i za rea campionatului mondial din" ” 
1966. Meciurile vor avea loc în ora-. 
șele Londra, Manchester,
Birmingham, Sunderland, New Castle,’ * Bulgaria, Ungariei șl CU fru- 
Sheffield. Pentru Anglia an Votat 
de delegați, iar pentru R. F. Germană,TE— 
care a oc^didat de asemenea pentru j. u°rba doar de modestie?/... 
organizare, au votat 27. După cum se • • 
știe, cea de-a 7-a ediție a campionatu-" . r
lui mondial de fotbal va avea loc în . prea mare a clorului în apa bazinului 
anul 1962 în Chile, între 30 mai Ș> 
17 iunie.

i
♦ Iată cîteva rezoiltate înregistrate 

în prima etapă a campionatului 
austriac: Rapid — !
Wiener Sportklub — Wiener Neustadt. '■
4—2, Austria — Vienna 3—0, A.S.K.
Linz — Graz 4—2.

♦ Antrenorul echipei de fotbal a 
™ Cirici, a declarai că con-
Liverpool,-ca favorite ale turneului echi-

pele Danemarcei șl Poloniei. Să fie

♦ înotătorii australieni au făcut 
iritații oculare din cauza concentrației

"olimpic.
♦ Astăzi an avut loc tragerile la 

ț ț sorți a seriilor ta canotaj academic. 
■ ■ La proba de 4-\-l rame sini înscrise 
' ’ 21 echipe, iar Ronuma face parte din

Simmering 1_ O,-- prima serie cu Spania. Grecia, italia.
• ■ Australia șl Finlanda. La 4 fără cir- 
'. ’ maci sini înscrise 16 echipe împărțite 

trei serii. Țara noastră concurează 
seria a II-a alături de Canada;

■ ■ în 
in
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Africa de Sud, Cehoslovacul și Austra
lia. Im 2 fără cîrmaci 19 echipe îm
părțite în 4 serii. Rominia face parte 
din seria a II-a împreună cu Italia, 
Suedia, Argentina șl Danemarca. La 
2-f-l 18 echipe, 3 serii. Rominia face 
parte din seria a II-a cu Olanda, Un
garia, Spania, Argentina șl Elveția.'' 
Probele eliminatorii 
zilele de 30 șl 31

♦ Astăzi a avut 
greșul Federației Internaționi 
Canotaj Academic. Cu această

se vor dispuia în 
august.
loc la Roma Con- 
Internaționale de 

”1 ocazie 
s-a stabilit ca viitoarele campionate 
europene de canotaj din 1961 să aibă 
loc la Praga între 11—20 august 
pentru echipele feminine și între 25— 
27 august pentru cele masculine. In 
1962 s-a stabilit organizarea campio
natelor mondiale masculine la Lucer
na (Elveția), iar federația poloneză 
a prezentat federației internaționale o 
propunere de a fi incluse în program 
și campionate mondiale feminine. 
Propunerea va fi discutată la congre
sul de la Praga care va avea loc în 
1961.

Sport" scrie: „E un atlet 
medie, dar robust, tocmai 
bine unui semifondist. Are 
mlădiere a gambei, un mers regulat și 
liniștit". Despre Bizim același ziar 
scrie că este un atlet complet, care 
„are o valoare de 80 de metri și chiar 
mai mult".

Călăreții se 
Pratoni Vivaro 
Pinciu, Langa 
zentanții noștri 
de fiecare dată
deoarece la antrenamentele de călărie 
asistă regulat cîte 5—6 000 de oameni. 
Interesul publicului din Roma pentru 
călărie este atît de mare încît biletele 
pentru „Marele premiu de obstacole* 
(individual) au fost vîndute toate înct 
de astă iarnă I Recer, Kadar, Lupancu 
Molnar, Fleischer — concurenți lt 
proba completă — fac antrenamente 
la 40 km de Roma. Caii sînt sănătoși 
Pinciu intenționează să concureze c 
Bîrsan la „Marele premiu de obsta 
cole" și numai dacă Bîrsan nu va di 
satisfacție va intra în „Cupa Națiuni 
lor" cu Mindir.

Primele noutăți și despre gimnaste 
care au sosit la Roma duminică. El< 
s-au antrenat marți la Terme di Cara 
calla, locul în care va avea loc și con 
cursul olimpic. Antrenamentele noastr 
s-au desfășurat în comun cu cele al 
echipei italiene. Elena Lcuștean, car 
a lucrat cu efort normal, fiind comple 
restabilită după accidentul suferit I 
un deget, Som’a Iovan, LIta Poreceani 
Elena Niculescu și celelalte gimnast 
ale noastre au lucrat cot la t r-f c 
surorile Miranda și Rosclla GTcognan 
Gabriela Santarelli și cu celelalte girr 
naște italiene, vechi cunoștințe ș 
prietene. Antrenorul Cains Jianti ne
declarat că locul de concurs este exct 
lent. Foarte apreciat de gimnastei 
noastre este mai ales podiumul de I 
sol, destul de elastic. Aparatele, «! 
fabricație italiană, sînt de calitate, î 
special paralelele.

Gel mai liniștit este deocamdat 
Ștefan Petrescu, antrenorul halterof 
Iilor Baroga și Balaș. Probele lor i 
dispută tocmai la 7 septembrie. Q 
toate acestea simpaticul „trio" poa 
fi întîlnit de trei ori în fiecare zi ] 
podiumul de la Aqua Acetosa...

Acestea sînt numai cîteva din în 
presiile pe care le-am cules în vizi 
pe care 
în satul 
continuă

am făcut-o sportivilor noșt 
Olimpic și la bazele uni 
să se antreneze cu sîrguinț

S-au încheiat lucrările 
congresului CIO

ROMA (Agerpres).
Au luat sfîrșit lucrările congresul 

Comitetului Olimpic Intemațior 
(CT.O.). Printre hotărîrile luate eu 
cest prilej se remarcă includerea sp< 
tului național japonez „Judo” ca sp< 
olimpic. El va figura în program 
Jocurilor Olimpice de la Tokio. I)e 
semenea, s-a deers ca Irolnil și skelel 
nul, care au lipsit din programul J<x 
rilor de iarnă de Ia Squaw Valley, 
fie incluse din nou cu ocazia Jocuri! 
de la Innsbruck (1964). Ca președix 
al C.I.O. a fost reales Avery Bn> 
dage.

La închiderea ediției

— Echipa de polo a țării noastre a fost astfel alcătuită pentru meciul < 
Italia: Ștefănescu — Bădiță, Zahan — Blajec — Szabo, Grințescu, Krone 

Antrenorul italian Zolyomi a anunțat azi că nu a putut definitiva formați 
— Gicliștii noștri intră în concurs vineri dimineață cînd pe Via Grist 

foro Colombo se va da startul în proba pe 100 km. contratimp pe echip 
Conform tragerii la sorți, echipa noastră (alcătuită din Moiceanu, Zanoni Ș 
laru și Cosma) va porni a doua, după Indonezia. Vor participa 29 de țări.

Marți dimineață la Grotarossa va avea foc proba individuală (12 ture 
15 km). Vom fi repreze rotați probabil de aceiași cicliști ca la proba de 100 ki 

probele de tir vor participa 412 concurenți reprezenîtînd 52 de ță 
numărului mare de înscriși, la unele probe vor avea loc elimin 

inițial nu erau prevăzute (la armă liberă calibru mare de pildă 
cei 72 de înscriși vor disputa eliminatorii pentru a califica 36 i

- La 
Din cauza 
torii, deși 
La taiere 
trăgători.

— Au fost desemnați reprezentanții noștri la tir: Antonescu și Fereca 
la armă liberă calibru mare, Sîrbu și Rotaru la armă liberă calibru redl‘ 
Sîrbu și Rotaru la 60 focuri poziția culcat, Petrescu și Maghiar la pistol i 
teză, Maghiar și Nițu la pistol precizie, Dumitrescu și Enache la talere.

— Astă seară încep eliminatoriile de box. Pugiliști noștri nu intră în c« 
12 meciuri din prima zi, ei urmînd să intre pe ring în zilele următoare, du| 
cum urmează: muscă: M. Dobrescu — Neves (Brazilia) ; cocoș: Puiu Nic 
lae — Bel Ha (Tunis); pană: G. Gheorghiu — Blaj (Ghana) ; semiușoar; 
I. Mihalic — Jarvenpăâ (Finlanda); semimijlocie: V. Neagu — Mosel 
(Nigeria) ; mijlocie-ușoară ; N. Stoenescu cu învingătorul dintre Dialo (Franț 
și un concurent iugoslav care nu a fost încă desemnat și care vor boxa jo 
mijlocie: I. Monea — Paparizov (Bulgaria); semigrea: Gh. Negrea —• C 
wello (Uganda) ; grea : V. Mariuțan — Sjoz (Franța).

— Intr-un meci amical de fotbal R. P. Bulgaria a învins Brazilia cu 2—
— Ieri s-a anunțat lista definitivă a celor 87 de țări participante.

II 10.05. Interurban 72. nr. (—2 STAS 3432. întreprinderea Poligrafici Nr. 2, str. Brezoianu 23—25. 
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