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Astăzi, la ștrandul Tineretului -i
- ►

Prima zi a competiției internaționale 
de înot și polo

Dinamo București — Dynamo Berlin, un meci atractiv in programul de azi
Lavrinenko (18:39,2) — capabili 
„tragă" spre performanțe sub 19 
nute.

Proba de 100 m liber femei, va 
lejui, în finală

înotători valoroși din cinci țări și 
patru formații cu un frumos prestigiu 
în jocul de polo european își încep 
azi disputa în cadrul unei interesante

URSULA KUPER (R.D.G.

competiții internaționale organizate de 
clubul Dinamo București.

Așa cum a fost întocmit, programul 
fiecărei zile este atractiv și pasionant 
Astăzi, de pildă, vom putea urmări 
desfășurarea (dimineața — seriile, 
după-amiaza — finalele) cîtorva probe 
interesante cum ar fi 200 m bras mas
culin, 100 m liber feminin sau seriile 
contra cronometru la 1.500 m liber.

Proba de 200 m .
exemplu, va reuni în cele două seri 
pe doi dintre cei mai buni performeri 
europeni ai anului, Prokopenko (2:38,0) 
și Antonian (2:40,7), ambii din 
U.R.S.S., care alături de germanul 
Messner (2:43,0), polonezul Boczkaja 
(2:45,2) păstrează cele mai mari șanse 
de calificare pentru finală. Intr-o a- 
semenea companie, reprezentanți' 
noștri T. Rînea și Al. Schmaltzer, au 
posibilitatea să-și îmbunătățească re
cordurile personale

Aceeași ocazie, de a-și ameliora cele 
mai bune timpuri, li se oferă și fondiș- 
tilor noștri Șt. lonescu și C. Mocanu 
Amîndoi vor evolua în cea de a Il-a 
serie, contra cronometru, a probei de 
1.500 m liber, alături de doi parteneri 
— sovieticii Androsov (18:17,6) și

bras (m), d:

S îmbată, in Capitală

Înîîlnirea dintre selecționatele de tineret
ale R. P. Romine și U.R.S.S. la tenis de masă

aduceSfîrșitul acestei săptămîni va 
un eveniment important pentru pa
sionalii tenisului de masă. Este vorba 
de competiția internațională care se 
va 'ășura sîmbătă și duminică în 
si ^-„lamo din Capitală. In prima 
li. server întîlni reprezentativele_ de 
tineret masculine și feminine 
Romine și U.R.S.S. Ambele 
se vor disputa după sistemul 
natelor mondiale la echipa 
(Cupa Swaythling), adică cu 
de trei jucători și jucătoare. Dumi
nică vor avea loc două turnee indi
viduale : unul masculin alcătuit din 
10 concurenți (5 romîni și 5 sovietici) 
și un altul, feminin, care va cuprinde 
5 sportive de la noi și trei jucătoare 
din U.R.S.S.

Oaspeții și-au anunțat sosirea pen
tru azi la prînz. Vor face deplasarea 
următorii : Averin, Kalini, Litinas, No-
M-4+444444444+444 4444444 44

vikov, Kondrataise. Beloțerkovskaia, 
Litina și Bataișite.

Țara noastră va fi reprezentată în 
acest concurs de Rethi, Bodea, Anto
nescu, Giurgiucă, Szentivani, Mariana 
Jandrescu, Victoria Jandrescu, Eleo- 
nora Mihalca, Kreszek, Erna Max.

să-iȚ
mi- 4

pri .. 
lejui, în finală un pasionant „duel' 
între sovietica Marina Samal (1:04,7)". 
și maghiara Kato Boroș (1:05,0), dar-- 
nu este exclusă o surpriză din partea.- 
Ulviei Voog — U.R.S.S. (1:06,0), Anei-- 
Temesvari — R.P.U. (1:05,6) sau a” 
polonezei Krystina Franek (1:06,8).

In proba de 100 m spate masculin"' 
prima șansă aparține cuplului maghiar-- 
Mueller-Magyar, iar la ștafeta femi-” 
nină de 4 x 100 m mixt echipei so-., 
vietice.

Din programul zilei a If-a se des--- 
prinde cursa masculină de 100 m liber,” 
în care Gyula Dobay (R.P.U.), în mare.., 
formă, are posibilitatea să mai scadă”' 
cîteva zecimi de secundă din propriul”'

(Continuare in pag. a 2-a)

GYULA DOBAY (R.P.UJ

Ascultînd istorica cuvîntare 
a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

noastră au ascultat cu viuSute de mii de oameni ai muncii din patria
interes transmiterea prifl radio a cuvîntârii tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cea de a 15-a sesiune a Organizației Națiunilor Unite care se des
fășoară în prezent la New-York. Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiti- 
Dej a trezit în inimile tuturor oamenilor muncii un sentiment de îndreptățită 
mindrie pentru prestigiul crescînd de care se bucură țara noastră pe arena 
internațională, pentru contribuția activă pe care ea o aduce, împreună cu 
Uniunea Sovietică, celelalte țări socialiste și toate țările iubitoare de pace, 
la rezolvarea problemelor vitale ale zilelor noastre. Imaginea noastră repre
zintă un grup de muncitori de la Complexul C.F.R. „Grivița Roșie", care 
urmăresc cu deosebită atenție la sediul clubului „Grivița Roșie" expun rea 
conducătorului delegației Republicii Populare Romine la O.N.U. — tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, cel mai iubit fiu al poporului nostru.

ale R.P. 
meciuri 

campio- 
bărbați 

formații

Gheorghe Gheorghiu Dej, cel mai iubit fiu al

Discuții însuflețite
Orașul Stalin este unul din centrele 

■""cu o animație deosebită. Și totuși, marți 
spre seară străzile erau aproape pustii. 

^Vestea că la ora 19 posturile noastre 
,^de radio vor transmite cuvîntarea to- 

„ varășului Gheorghe . Gheorghiu-Dej la 
„„ cea de-a XV-a sesiune a Adunării Gene-
- ► rale a O.N.U. s-a răspîndit de la un 
i - capăt la altul al orașului. Așa se face
- că la ora cind crainicul a anunțat că
- ► se transmite cuvîntarea, nici un aparat
- ” de radio n-a rămas închis, iar difuzoa- 
+ rele au fost mai căutate ca oricînd.
- k ... Cuvîntarea s-a terminat. De îndată
- “ au început discuții însuflețite. în 
" * case, la colțurile roșii ale întreprinde-
* * rilor, în cluburi sau chiar pe stradă, 
' _ oamenii vorbeau despre marele eveni- 
„ „ ment cu emoție și cu nespusă mindrie. 
^.Am trecut pe lîngă un astfel de grup pe 
-►bulevardul Republicii. Erau studenți ai
- >- Institutului Politehnic. Am ascultat cum 
-►tinerii discutau despre acel pasaj din 
-►cuvîntare în care se vorbea despre ,,MA- 
■"■suri pentru promovarea în rîndurile "

neretului a ideilor păcii, respectului 
■rciproc și înțelegerii între popoare",
’ ► LA UZINELE „STEAGUL ROȘU"
* ► Marea uzină Iși trăia viața din plin la 
„ ► ora cind- a fost transmisă cuvîntarea to- 
m ► varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, iar 
-►muncitorii din schimbul întîi erau încă
- ► acolo. Ca într-o mare familie, ei au do-
- ► rit să asculte expunerea împreună. A-

donați la club, la colțurile roșii din sec- 
” ” ții, urmăreau cu multă atenție trans- 

misiunea șl la sfîrșit glodurile au prins 
-' glas. Printre cei care au vorbit — mani- 

festîndu-și deplina adeziune față de po- 
" litica de pace pe care o duce țara noa- 
Istră și al cărei cuvînt a răsunat răspi-

ti- 
re-

O oglindă grăitoare a viefii noastre noi, tot mai îmbelșugate
Al 2~lea pavilion de mostre de bunuri de consum

^Șoseaua, loc atlt de drag^bucurește-

LA FOTBAL:
R. P. POLONA—FRANȚA 2—2

Pe stadionul „Cea de-a X-a aniver
sare", din Varșovia, s-a desfășurat, ieri, 
meciul internațional de fotbal dintre re
prezentativele R. P. Polone și Franței, 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
2—2. De remarcat că fotbaliștii polo
nezi au condus cu 2—0, iar oaspeții au 
egalat abia în min. 88 prin Wisniewski.

STEPAN ULIANOV — 113 KG. 
LA STILUL „ÎMPINS"!

Cu prilejul unul concurs de haltere 
desfășurat la Moscova, halterofilul so
vietic Stepan Ulianov a realizat la sti
lul ,,Împins" al categoriei cocoș perfor
manța de 113 kg. Aceasta întrece cu 2 
kg. recordul mondial deținut de același 
sportiv

O EXCELENTĂ PERFORMANȚA 
A ATLETEI 

LUDMILA RADCENKO

La Krasnodar, atleta sovietică Ludmila 
Radcenko a realizat excelența perfor
manță de 6,25 m la săritura în lungime. 
Pe locul II s-a clasat campioana olim
pică Vera Krepklna cu 6,13 m.

Al 2-lea pavilion de 
oglindește grăitor grija
nentă a partidului pentru 
cerea nevoilor materiale 
turale mereu crescinde ale 
lor muncii din patrie, noastră. Harnica 
noastră industrie socialistă transpune 
cu succes in viafă sarcinile mărețe și 
de mare răspundere trasate in acest 
domeniu de cel de al lll-lea Congres 
al Partidului.

In fafa standului eu material de sport.
Foto; B, Ciobaau

la Orașul Stalin
cat Ia 
ONU.

Comunistul Gheorghe __ ___ ,
list, maistru la agregate, spunea :

-Am ._____ ____
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu mare' ne
răbdare și emoție.
numesc * " ' ____ . _ ___ _______
conducător a vorbit la tribuna sesiunii 
O.N.U. în numele nostru, al oamenilor 
muncii. Am recunoscut în cuvintele sal® 
năzuințele noastre unanime de a trăi 
în pace, în colaborare cu toate po
poarele mari sau mici.

Discuțiile continuă. Ia cuvîntul Vale
ria Bularca — luptător — care susține 
părerea lui Bîrsan :

— Am fost prin multe țări și mi-am dat 
seama că pretutindeni oamenii doresc 
pacea. M-a impresionat în mod deose
bit acea parte a cuvîntării în care to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a vor
bit din nou despre „Acțiuni pe plan 
regional în vederea îmbunătățirii rela
țiilor de Bună vecinătate între state eu
ropene aparținînd unor sisteme social- 
politice diferite".

Trecuse multă vreme de cînd se trans
misese cuvîntarea tovarășului Ghoorgh® 
Gheorghiu-Dej. Totuși, muncitorii de la 
Steagul roșu continuau să discute des
pre marele eveniment. Tîrziu, ei au 
plecat spre casă, hotărîti ca a doua zi 
să-și înzecească eforturile, să dea pa
triei produse tot mai multe și mai bune, 
manifestîndu-și prin aceasta dragostea 
și atașamentul lor pentru politica de 
pace a țării noastre, exprimată la cea 
de a XV-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. ~ ___2„;___
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
delegației

sesiunea Adunării Generale * 
- au fost șl numeroși sportivi. 
’ Bîrsăn, fottKS-

așțeptat cuvintul tovarășului

Mi-aș permite să-l 
„cuvintul păcii*, iubitul nostru

prin cuvin tarea tovarășului
conducătorul

romîne.
ELENA ATATEESCU

I Năzuințele noastre de pace 
își găsesc expresia 

în cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghru-Daj 
Am ascultat cu deosebit interes cuvin-' 

tarea rostită de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cea de 
siune a Adunării Generale 

Conducătorul delegației 
expus în fața celei mai 
zentări de state din lume, 
noastre iubitoare de pace, , 
vernuîui romîn de promovare a prin
cipiilor coexistenței pașnice, de de
mascare a uneltirilor cercurilor agre
sive, de rezolvare prin tratative a pro
blemelor internaționale litigioase.

Poporul romîn, alături de celelalte, 
popoare care au suferit ororile celor 
două războaie mondiale, dorește sâ 
trăiască într-o lume în care pericolul 
războiului să nu mai existe. Această 
dorință este exprimată cum nu se 
poate mai limpede în cuvîntarea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Con
ținutul ei profund constructiv, carac
terul judicios și logic al argumentării, 
precum și importantele propuneri ce le 
cuprinde, constituie o contribuție ac
tivă la menținerea și consolidarea 
păcii.

Prin politica sa de pace, prin suc
cesele sale în construirea vieții noi, 
țara noastră și-a cîștigat respect 
aprecieri din partea multor popoare. 
Acittn, după importanta cuvîntare ro-ri 
titâ de conducătorul nostru iubit la 
actuala sesiune O.N.U. și în urma pro
punerilor făcute de delegația țârii 
noastre în fața acestui înalt for pres
tigiul Republicii Populare Romîne a 
crescut în mod considerabil ne arene 
politică internațională

ION MOINA 
maestru emerit al sportului

a XV-a se- 
a O.N.U.
noastre n 

largi repte- 
poziția țării 
politica gu-



LCupa 
la Suceava w— Rezultatele fazei regionale

f SUCEAVA 28 (prin telefon). —0 W4U» V X* \ ----- » " Iri"
trecerile din cadrul „Cupei Moldovei” se 
apropie de sflrșit. Duminica trecută spor- 
tfvii din satele regiunii Suceava au par
ticipat la întrecerile etapei regionale. Au 
avut loc meciuri de volei, fotbal. între
ceri de atletism, trîntă și oină. Iată re
zultatele tehnice: VOLEI băieți : Re
colta Dumbrăveni (raion Suceava) — 
Mucava Molid 2—0 (15—9, 20-18);’ 
fete: Recolta Grenicești (raion Rădăuți)- 
înainte Bucecea 2—0 (15—11, 16—14). 
S-au calificat pentru 
„Cupei Moldovei” 
Brăveni (băieți) și

Foarte dîrze au 
trîntă, care au avut 
campionii regionali, 
riilor: Petro Cozmaciuc 
Wti). Dumitru Butnaru (Săvcni), Con
stantin Huțanu (Dorohoi), Dumitru Bi- 
liuță (Tnișeșli), Vasile Ignătcscu 
(Clmpulung), Victor Năstase (Botoșani). 
La oină, campioană regională a fost 
declarată echipa Avîntul Frasin, care 
In finală a întrecut formația Belșugul 
Hovîmi cu scorul de 4—2. Finala la fot
bal intre echipele Locomotiva Dornești și 
Vulturii Darabani a revenit primei, cu 
■corul de 4—0, astfel că fotbaliștii din 
Dornești vor participa la finala „Cupei 
Moldovei”. La atletism campioni regio
nali au ieșit sportivii Vasile Medvig 
(Dorohoi — 100 m), N. Țăranu (Mol- 
dovița — 800 m), V. Covaliuc (com. 
Sulița — 3000 m), C. Grădinarii (Să- 
jeni — săritura în lungime), V. Istrate 
(Vama — sgritura în înălțime) și Mircca 
Sorodoo (Vicov — aruncarea greutății).

G. ALEXA-coresp. regional

i etapa finală a 
echipele din Dnm- 
Grenicești (fete), 
fost întrecerile de 

loc la Rădăuți, lată 
în ordinea catego- 

(raionul Tru-

CUPA AGRICULTURII"
H

CLUJ 28 (prin telefon). întrecerile 
din cadrul „Cupei Agriculturii” sînt în 
plină desfășurare. întreaga regiune a 
fost împărțită în patru grupe de raioane 
în care au avut loc întrecerile din 
etapa interraională. Astfel, la Zalău 
(comuna Crasna) s-au disputat me
ciurile etapei interraionale, la fotbal. 
Au participat echipe din raioanele Ji
bou, Dej și Zalău. In raionul Jibou 
au fost organizate întrecerile de po
pice, iar la Dej, volei băieți și fete.

In grupa a doua, la Bistrița, s-au 
întîlnit echipele de volei din raioanele

Beclean, Năsăud, Sărmaș. La Sîngiorz 
Băi (raionul Năsăud) s-a disputat 
etapa de volei fete. Au participat e- 
chipe din Sărmaș, Beclean, Bistrița și 
Năsăud. In comuna Sînpetru (raionul 
Sărmaș) numeroși spectatori au asis
tat la meciurile de fotbal dintre echi
pele raioanelor Năsăud, Beclean și 
Sărmaș.

Iată cîleva dintre echipele calificate 
pentru etapa regională: comuna Gîț- 
cău (volei băieți), comuna Guzdrioa- 
ra (volei fete), Avîntul Sînpetru 
(fotbal).

celor 4”

Sîmbătă seara
Au maî rămas doar două zile piuă la 

sunetul primului gong care va marea 
începerea mult așteptatelor partide din 
cadrul „Turneului celor 4M.

Sîmbătă seara se va desfășura prima 
reuniune, căreia îi urmează altele cinci, 
pînă joi. Șa Se zile în care se vor pe
rinda pe ringul de la sala Floreasca 
boxeri din Reșița, Cluj, Craiova, Bocșa 
Romînă, București și din alte orașe ale 
țării.

Ținînd seama de faptul că nu va c- 
xista nici o zi pau7.ă, este lesne de Înțe
les cît de dificil va fi examenul pe care 
vor trebui să-l treacă boxerii. Antrenorul 
Ion Popa ne spunea ieri că a primit la 
federație noi înscrieri. Astfel, vor mar

primele meciuri
participa la turneu pugiliștii Andrei 
Nagy (Bocșa Romînă — categ. pană), 
Dănilă Enuț sau Florea Oprea (categ. 
semimijlocie), Constantin Stănescu (ca
teg. mijlocie mică), Petre Deca (Cra
iova), Ion Istrate (Rapid București) și 
Ștefan Mașcovescu (Bocșa Romînă) — 
ultimii trei la categoria mijlocie.

Boxerii pârtiei panți la „Turneul celor 
4” trebuie să se prezinte vineri în Bucu
rești, pentru ca sîmbătă dimineața să 
participe la cîntarul oficial.

Prima zi a competiției internaționale 
de inot și polo

pag. 1)
(55,7) stabilit cu 
Budapesta, într-o

(urmare din
său record european 
puțin timp în urmă la _ 
cursă alături de japonezul Jamanaka.

y—
PROGRAMUL DE AS I AZI:

De la ora 11 : 100 m spate (m) 
serii; 200 m bras (m) serii; 100 m 
liber (1) serii; 1.500 m liber (prima 
serie contra cronometru).

De la ora 16,45: Festivitatea de 
deschidere; de la ora 17: 100 m 
spate (m) finală ; 200 m bras (m) 
finală; 100 m liber (f) finală ;
1.500 m liber (seria a il-a contra 
cronometru) ; ștafeta 4 x 100 ni 
mixt (f) finală. In continuare me
ciuri de polo: Combinata Dozsa— 
Gwardia Varșovia (arbitru H. Ia
cobini) ; Dynamo Berlin—Dinarno 
București (arbitru A. Costa-Italia).

Vor putea fi urmărite cu interes și 
celelalte probe: 400 m liber (i)^ 100m 
spate (f), 200 m fluture (m) în caie 
Al. Popescu poate să aducă culorilor 
dinamoviste o frumoasă victorie.

In fiecare zi, la sfîrșitul probelor de 
înot, se dispută două jocuri de polo. 
Astă-șeară, meciul inaugural al tur
neului va opune echipele Dozsa și 
Gwardia Varșovia. In meci vedetă, Di-

Pe patinoarul artificial Jin parcul „23 August”

Amambitti maghiar pg gheață își începe sîmbătă 
turneul în capitala tării noastre

Astăzi sosește hi Capi
tală, venind de la Mosco
va, renumitul colectiv ai 
ANSAMBLULUI MA-

GHEATA,
de sîmbătă 
e serie de 

patinoarul 
parcul -,23

GHIAR PE 
care începînd 
seara va da 
spectacole pe 
artificial din 
August".

Iubitorii patinajului ar
tistic au toate motivele să 
fie nerăbdători, dată fiind 
prezența în ansamblu a 
unor maeștri ai gheții 
ca: MARIANA NAGY — 
dublă campioană euro
peană, medaliată a J.O. 
de iarnă și campioană 
mondială universitară, 
ESZTER JUREK și GA
BOR VIDA — campioni 
mondiali universitari și 
multipli campioni ai R. P. 
Ungare, încadrați de 
un ansamblu de peste 60 
patinajului.

Timp de două săptămîni 
urmări spectacolul „AȘA 
CUT DRAGOSTEA”, aplaudat de a- 
proape 300.000 de moscoviți prezenți

virtuoși ai

vom putea 
S-A NAS-

la cele 30 reprezentații desfășurate 
recent în capitala U.R.S.S.

Fotografia prezintă un 
moment din tabloul „Venus". 
titular: campioana mondială univer
sitară Eszter Jurek.

dinamic 
In rolul

DIN NOU ÎN ÎNTRECERE

și polo
■jamo București întîlnește pe Dynamo 
Berlin. La fluierul arbitrului Andrea 
Costea (Italia) se vor alinia urmă

PROGRAMUL DE MIINE:

la ora II: 100 m liber (m) 
400 m liber (m) serii; 100 m 
(') serii ; 200 ni fluture (in)

De
serii;
spate 
serii.

De ._ __
finală; 400 m liber (m.) finală ; 
100 m spate (f) finală ; 200 m flu
ture (m) finală ; ștafeta 4 x 200 rn 
liber (m) finală. In continuare 
meciuri de polo: Dinamo București- 
Gwardia Varșovia (arbitru G. 
Sturm—R.D.G.); Dynamo Berlin — 
Combinata Dozsa (arbitru A. Costa-
Italia).

la ora 17: 100 m liber (t)

toarele formații: DINAMO BUC.: Ște- 
fănescu—Bădîță_ Zalian, Blajec, Cu- 
lineac, Grințescu, Kroner; DYNAMO 
BERLIN: Becker (Cassel) —Balerstedt, 
Wenzel — Elfert — Kohllmey, Bezold,. 
Vohs.

începe campionatul republican pe
Constanța găzduiește la sfîrșitul 

săptămînii ultima mare competiție a 
atleticei grele din acest an: campio
natul republican de haltere pe echipe.

Reprezentantele a șase cluburi (C.C.A., 
Dinamo Obor, Victoria, Rapid din 
București, Olimpia Orașul Stalin și 
C.S.M. Galați), reunind pe cei mai 
valoroși halterofili ai țării, își dau 
întîlnire în orașul de pe malul mării. 
Lor li se vor alătura cîțiva din mem
brii lotului reprezentativ care iau 
startul în afară de concurs, contînd 
doar în clasamentele individuale. Dar 
maeștrii sutelor de kilograme nu vor 
să scape ocazia de a încerca dobo- 
rîrea cit mai multor recorduri ale 
țării. Mai ales că unele dăinuie de 
prea multă vreme pe tabelele celor mai 
bune performanțe...

Marii favoriți ai competiției sînt de
sigur reprezentanții Casei Centrale 
a Armatei, care au cîștigat aTii la 
rînd campionatul. La actuala ediție 
replica pe care celelalte formații o 
vor da „eternilor campioni” va fi 
mult mai puternică. Și o surpriză nu 
este exclusă.

Dar, în afara acestei întreceri pe 
echipe, constănțenii vor putea urmări 
p pasionantă dispută individuală pen
tru supremație în limitele fiecărei ca
tegorii. Astfel, Fiți Ba'aș și Ion Pa- 
nait despărțiți în performante doar 
prin 5 kg, oferă un „duet" de mare 
atracție la categoria cocoș. Iar la ca
tegoria ușoară sînt nu mai puțin de

patru concurenți la primul Ioc : Lisias 
Ionescu, Gh. Moldoveanu, Z. Schuleri, 
N. Amzuică. Interesante vor fi, de 
asemenea, evoluțiile tinerilor Frantz 
Werner și Matei Nicolae, precum și 
a consacraților Lazăr Baroga sau Sil
viu Cazan. De la ultimul, un atlet în
zestrat cu o forță excepțională, iu
bitorii halterelor așteaptă de mai 
multă vreme o mare performanță. Un 
nou prilej se ivește la aceste cam
pionate.

echipe
Cunoscînd faptul că toate echipele 

s-au pregătit intens în vederea com
petiției, putem aștepta ca întrecerile 
de la Constanța să prilejuiască obți
nerea unor performanțe de valoare.

V. CH.

DIN JOI IN JOI j

ÎNCEPUT campionatul
ORAȘULUI BUCUREȘTI
prima etapă a campionatuluifn pruna etapă a campionatului 

masculin al orașului București s-au 
înregistrat următoarele rezultate teh
nice : CATEGORIA I : Bere Ralwva— 
Academia R.P.R. 59—52. Recolta — 
E.F.A. 1 53—43, Sănătatea—C.P.C.S. 
42—33, M.T.Tc. — Viitorul 45—44; 
CATEGORIA A il-A,. seria A: Dina
mo 2 — Sudorul 20—0 (nep-ezen- 
tare), C.C.A. 2 — I.F.A. 96—40; se
ria B: Orizontul — Frigul 63—55, 
Sănătatea 2 — Academia Militară 2 
36—33.

A doua etapă se va desfășura sîm
bătă și duminică pe terenurile Știința, 
Progresul și Dinarno.

CONCURSURI ÎN CAPITALĂ
La slîrșitul săptămînn trecute, co

misia de atletism a orașului București 
a organizat două concursuri în ca
drul cărora s-au obținut rezultate de 
valoare. Astfel, pe șoseaua București- 
Ploicșți s-a desfășurat un maraton, 
cîștigat de Vasile Teodosiu (P.T.T.j 
cu timpul de 2 h 33:10,0, care repre
zintă cea mai bună performanță ob
ținută în țara noastră la această pro
bă (anterior, această performanță a- 
parțmea lui Dinu Cristea 2 h 
35:07,0). , "vu.f

Pe stadionul Republicii și 
Tineretului s-au înregistrat rezultatele: 
100 m: P. Mănescu (C.C.A.) 10,7
sec; V. Jurcă (Știința) 10,8 sec ț 
200 rn: V. Jurcă 22,5 sec ; lungime • 
E. Sunion (Dinamo) 7,04 m.

Examene

l

Clubul Petrolul nu are 
republican.Echipa de rugbi Metalul București avind un 

lot restrins de jucători a jucat în 13 meciul cu 
Dinamo.

în legătură cu „evoluția” tînărulu.1 atlet
Aurel Stamatescu la Clubul sportiv școiar și 

cazuri asemănătoare...

campion

— N-o să pierdeți dacă jucați numai în 13 ? 
—‘Nici o grijă. Noi nu sintem

superstițioși!! !... nf)

Cuuum ? ...Vreți lista campionilor noștri repu
blicani ?... Nu tovarășe, v-a dat legătura greșit... Aici 
e clubul Petrolul! ...Da, da, ...PE-TRO LUL!...

Desene'de MATTY

— Cind a venit la noi alerga .suta 
doi ani l-am adus în rîndul sprinterilor noștri 

fruntași: realizează și el 11,2.

a

pentru antrenori stagiari
Se aduce la cunoștință celor intere

sați că între 15—20 noiembrie 1960 
se vor tine examenele pentru obținere» 
calificării de antrenor stagiar.

Informații suplimentare se obțin de 
Ia Secția Tehnică a UCFS — Consiliul 
General.

Locațiune de bilete
Intre 1 și 14 octombrie ac. — în fiecare 

seară - întreprinderea de Exploatare a 
Bazelor Sportive organizează la pati
noarul artificial din parcul ,,23 August-, 
spectacolele Ansamblului maghiar pe 
gheață, care prezintă revista „AȘA S-A 
NĂSCUT DRAGOSTEA*.

Biletele pentru public s-au pus In vîn
zare Ia chioșcul special din str. Iox» 
Vidu, agenția C.C.A.. agenția Pronosport,, 
stadioanele Republicii, .,23 August44 și 
Dinamo

Comitetele sindicale dm întreprinderi, 
organizații de mase și instituții pot re
ține din timp bilete la sediul I.E.B.S, 
din str, Vasile Conta nr. 16 etaj VII — 
telefon 11.60.52.

Pentru aceste spectacole legitimațiile 
U.C.F.S. sînt suspendate.

★
competiția de box „Turneul 

în sala Floreasca, biletele 

a.c. la casele stadioanelor 
Republicii, Dinamo, Agen-

U.C.F.S.

Pentru _ , . __ ___ _________
celor 4“. care va avea loc între 1—6 oc
tombrie a.c., ' ~‘______ ,  
se pun. în vînzare începînd de vineri 
30 sept. __ _______________
,,23 August", Republicii, Dinamo, Agen
ția centrală pronosport din Calea Victo
riei nr.
6 Martie
Vidu.

9. Agenția C.C.A. din bd. 
și la casa specială din str. Ion

jocurile de fotbal Rapid—Farul 
ce vor avea

Pentru ,
■ și C.C.A.—Steagul roșu, 
loc în cuplaj pe stadionul ,,23 August** 
duminică 2 octombrie a.c., biletele (cu 
seria 61) se pun în vînzare la casele 
obișnuite, Iftceplgd de azi Oiggiieata,



Aspecte din arbitraje
© La ora actuală, echipa Științei — 

chiar fără cei trei titulari indispo
nibili : Ivansuc, Suciu și Georgescu 
— are posibilități și o pregătire -cu 
care poate oferi — ca spectacol șt 
randament — mai mult decît dumi
nică. In meciul cu Dinamo Bacău 
însă, fotbaliștii clujeni au început jo
cul cu o bună doză de autoîncredere, 
de parcă ar fi avut partida „în bu
zunar". De aici, un joc lipsit de con
vingere, steril, individualist. Nu s-au 
„trezit" nici la 0—1 și nici la 0—2, 
decît tîrziu, iar în repriza a doua și-au 
revenit parțial, suficient totuși pentru 
a cîștiga. A fost nevoie însă de un 
mare efort, fizic și de voință ; în 45 
de minute au muncit aproape cît în 
90... Lecție pentru viitor. Nici un meci 
nu este ușor...

• De ce a pierdut Dinamo Bacău, 
care la un moment dat s-a trezit cu 
un avantaj destul de însemnat ? In 
primul rînd pentru că nu a insistat la 
2—0. In acele momente, apărarea
Științei era dezorientată, și destul de 
penetrabilă. In al doilea rînd pentru că 
în repriza a doua, atacul s-a rupt de 
apărare, a acționat fără legătură, in
dividual (mai ales Gram). In plus, 
accidentarea lui Stoica (trecut extrem 
dreapta) a determinat retragerea lui 

coordonase 
în apărare 
au dus la 

presiunea 
de Știința,

R-Mutescu care, ca inter, 
bine jocul echipei, 

ș tac. Toate acestea 
cedarea inițiativei și la 
foarte puternică, executata 
căreia pînă la urmă apărarea băcăoană 
i-a cedat

sesizate de tușieri și de arbitrul de 
centru, C. Nițescu. Clujenii au sus
ținut că a fost gol atunci cînd Mol- 
doveanu a trimis mingea cu capul în 
bară, dar aceasta a revenit în teren. 
Dar nu fusese în realitate gol. In 
schimb, din cele 6 acordate, unul (al 
doilea al dinamoviștilor) a fost înscris 
din ofsaid.

• Golul lui Mateianu, înscris din 
lovitura liberă de la 16 m, a amintit 
de măiestria lui Baratki și Petschow- 
ski. Pentru a ajunge la execuții tot 
mai bune, Mateianu a exersat foarte 
mult la antrenament (antrenorul Șepci 
s-a improvizat în... „zid", pentru că 
lipsește aparatul respectiv; ce are de 
spus clubul?). Și, după cum ne-au 
spus Șepci și dr. Luca, va mai exersa 
pentru că numai prin repetări va a- 
junge la măiestrie.

• Echipa de rezerve a Științei (în 
care sîmbătă a jucat și... dr. Luca) 
participă în campionatul regional, fără 
să conteze însă în clasament. Pe cînd 
vor face la fel și 
categorie 
cele din 
număr și 
pionat al
trebuie să aibă și ei jocuri 
cioare".

De data aceasta, arbitrajele nu s-au 
ridicat toate la nivelul aprecierilor fă
cute în etapa a IlI-a a campionatului. 
La cîteva partide de categorie A și B, 
conducătorii de jocuri au comis greșeli 
și încă esențiale, pe care le semnalăm 
în speranța că vor fi evitate pe viitor.

• In meciul Metalul București— 
Academia Militară, stoperul Garbeloti 
(M) a comis un henț voiuntaî în careu. 
Unii spectatori au fost în dubiu dacă 
se acordă sau nu penalii, deoarece 
jucătorul metalurgist se afla cu pi
cioarele pe linia careului de 16 m. 
Arbitrul R. Mărgărit, care se găsea 
aproape de fază, putea să lămurească 
lucrurile acordînd 11 m și nu lovitură 
liberă, cum greșit a procedat. Garbe
loti, deși cu picioarele pe linia careului, 
a prins mingea cu mina în interiorul

spațiului de pedeapsă și, conform re
gulamentului, trebuia sancționat cu 
11 m.

• Arbitrul O. Comșa-Craiova a tost 
depășit de alura meciului Dinamo 
București—Știința Timișoara și a comis 
numeroase greșeli: 1). n-a avertizat 
pe jucătorii care au comis faulturi re
petate ; 2). n-a acordat 11 m atunci 
cînd Codreanu (Șt.) i-a pus piedică 
în careu lui Selymesi; 3). a lăsat 
nesancționată obstrucția făcută lui 
Ene II de doi apărători timișoreni în 
careu (lovitură indirectă) ; 4). a
trecut cu vederea numeroase faulturi 
(multe comise de dinamoviști, printre 
care cele repetate ale lui Selymesi a- 
supra lui Godreanu).

AL. INOVAN

Cum se va desfășura Cupa R.P.R.—ediția 1961

celelalte echipe de 
firește), mai ales 
care sînt opt la 
organiza un cam-

A (și B,
București,
ar putea
lor ?... Jucătorii de rezervă

„în pi-

• In acest meci s-au înscris 9 go
luri și a fost reclamat și un al zece
lea. Trei au fost 
de arbitru : unul 
la o centrare dm 
două înscrise de 
și Alarcu) din poziții de ofsaid, bine

lacepind cu viitoarea sa ediție. 
Cupa R.P.R. se va desfășura, după 
cum se știe, în perioada primăvara- 
toatnna. In telul acesta, turul final al 
competiției nu va coincide cu sfîrșitul 
oampionatului, — cînd lupta pentru 
titlu în special și pentru clasament în 
general este foarte dîrză — și deci, 
echipele își vor putea concentra aten
ția și asupra Cupei, a doua competi
ție importantă a fotbalului nostru.

Cum la această întrecere participă 
anual peste 2000 de echipe și pentru 
a degreva programul de disputare, 
jocurile unei ediții încep în anul pre
cedent. Cu alte cuvinte, primele par-

Ude ale ediției 1961 trebuie programate 
anul acesta. Ceea ce s-a și făcut. In 
majoritatea regiunilor au loc asemenea 
meciuri, în cadrul primului tur.

In legătură cu 
luat unele măsuri 
să se desfășoare 
trivit piogramului 
etape ale Cupei, 
încheiat pînă la I

anulate — just — 
marcat de Dinamo 
afara terenului, alte 
clujeni (Petru Emil

Știri din fotbal
BAIA MARE (prin telefon). — In cel 

de al doilea joc susținut în U.R.S.S. 
formația C.S.M. Baia Mare a pierdut 
cu scorul de 1—0 (1—0) partida cu 
Spartak Stanislav. Unicul gol al par
tidei a fost marcat de Kacsur (min. 
32) '

e Marți, C.S.M. Bala Mare a susți
nut al treilea meci în U.R-S.S- Jucînd 
la Roiomea. C-S.M. a dispus de echi
pa locală Sahtior cu 3 — 1 (3—1), 
prin punctele înscrise de Horzsa (2) 
și Trifu.

» Partida de categorie B, Dinamo 
Obor — C.S..M. Sibiu din etapa a 
V-a se va disputa sîmbătă, cu înce- 

'e la ora 16, pe stadionul Di- 
S Meciul Dinamo Săsar — C.S.M. 
B-jș vvare, amînat din cauza turneu- 
KrrtWnipei C.S.M. în U.R.S.S., va a- 
vea loc — după cum am mai arătat 
— în ziua de 6 octombrie.

• Jocul de categorie A, Știința Ti
mișoara — U.T.A., programat pentru 
9 octombrie, se va disputa la 6 oc
tombrie, deoarece în ziua de 9, com
binata Știința Timișoara — U.T.A. va 
susține e întîlnire internațională cu 
echipa braziliană Bahia

P. GAȚU

a echipei Vitoria Bahia. 
Roberto ; jos : Matos,

anunțat, la începu- 
va evolua în tar® 

de fotbal

Turneul echipei braziliene
E. C. VITORIA BAHIA

• Jucînd luni la Silistra, cu echipa 
locală Dorosiol, Progresul București 
a pierdut cu 2—1 (1—1). Golul brtcu- 
reștenilor a fost înscris de Oaidă- 
Gazdele au beneficiat de două lovituri 
de la 11 m (din una au marcat 
punctul victoriei).

Formația de bază
Punguelp, Zeca ji

După cum am 
tul lunii viitoare 
noastră echipa braziliană 
E. C- Vitoria din statul Bahia, care 
în prezent se află în R. P- Bulgaria, 
de unde va pleca apoi in Turcia. So
sirea în țara noastră este fixată pen
tru 4 sau 5 octombrie.

Programul echipei braziliene a fost 
astfel fixat:

6 octombrie la Bacău cu o selec
ționată de tineret.

9 octombrie la Timișoara cu 
binată Știința — U.T.A.

13 octombrie la București cu 
binată divizionară.

Echipa braziliană a fost 
multe ori campioană a statului Bahia

o cotn-

o com-

de mai

Sus: Valvis, Wilson, Medrado, 
Carlinhos, Ruy, Otoney fi Salvador.

(în Brazilia sîut 22 de state) și are 
ța activ o serie de performanțe bune: 
3—0 cu Flamengo, 1—1 cu Vasco de 
Gama, 4—1 cu Atletico Mineira 
(campioana statului Minas), 2—1 cu 
Corinthians, 3—2 cu Sao Paolo, 0—1 
cu Santos (echipa lui Pde) — toate 
echipe braziliene —, 2—2 cu Velez 
Sarsfield la Buenos Aires (Argentina) 
și 2—0 cu Wanderers la Montevideo 
(Uruguay); iar acum, în turneu în 
Europa: 4—2 cu Hospitailet Barcelo
na, 1—1 eu Espanol Barcelona, 3—1 
cu Hertha BSC Berlin, 3—3 cu Rota
tion Leipzig și 2—0 cu Wismar- Ju
cătorii au o tehnică foarte bună și 
practică un joc spectaculos-

PREMII FRUMOASE PENTRU PARTtCÎPANTII LA CONCURSURILE PRONOSPORT
In urina trierii și omologării variantelor 

ctapusc la concursul Pronosport nr. 39 
din 25 septembrie, au fost stabilite ur- 
miU oarele premii :
6.30 variante cu 12 rezultate a cite 
14.866 Ici
188 variante cu 11 rezultate a cite 597 
lei
2122.70 variante cu 10 rezultate a cite 
79 lei.
Fond de premii : 371.604 Ici.

Așadar, variantele cu 12 rezultate, 
care au „absentat* la ultimele două 
concursuri, au apărut a (lucind posesori
lor lor frumoase premii. In privința celor 
mai neașteptate rezultate, părerea emisă 
la început s-a confirmat : ,,X“-ul de la 
Ploiești a triat cele mai multe variante.

Următorul concurs Pronosport arc în 
fru ntca programului un meci pe care 
iubitorii fotbal ului și-l amintesc din tre
cuta ediție . a campionatului: C.C.A.— 
Steagul roșu. Iu primăvară, această par
tidă a fost decisivă pentru stabilirea 
campioanei. Chiar dacă de data aceasta 
el nu mai are miza de atunci se pre
zintă foarte interesant, mai ales prin 
prisma revenirii de fyrrnă m^uilcsl^lă de

Steagul roșu. Nici partidele U.T.A.— 
Știința Cluj, Știința Timișoara—Progre
sul sau Minerul—Dinamo București, ca 
să nu cităm decît trei din celelalte In- 
tllnîri ale programului, nu sînt de ne- 

Qfonosport
glijat. Surprizele pot apare ori unde și 
o dată cu ele și premiile mari.

TRAGEREA LA SORTI Șl PREMII
LE FONDULUI SUPLIMENTAR PRO
NOSPORT (200000 LEI. DINTRE 
CARE UN AUTOTURISM „MOSK- 
VIC1”).

Marți dimineață a avut loc tragerea 
din urnă pentru acordarea fondului su
plimentar de premii în valoare de 
200.000 lei, dintre care un autoturism 
, Moskvici*, acordat concursurilor Prono
sport din luna septembrie. Rezultatele : 
Concursul din care s-a făcut trierea: 
nr. 36. Pronosticurile extrase din urnă:

1; X1 & h 2; 1; 1; X; X.

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul nr. 36, sta
bilite prin tragere din urnă, au fost sta
bilite următoarele premii : 
Premiul I: un autoturism „Moskvici” și 

5,30 variante cu 11 rezultate a cîlc 
7.099 lei.
Premiul II: 88 10 variante cu 10 rezul

tate a cîte 512 lei.
Premiul III: 733JH) variante cu 9 re

zultate a cile 87 lei.
W

Tragerea la sorii pentru atribuirea 
autoturismului -Moskvici” din fondul 
suplimentar Pronosport și a scuterelor 
tragerii speciale Pronoexpres din 21 sep
tembrie va avea loc vineri 30 septembrie 
în Capitală.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 23 sep

tembrie 1960 âd fost extrase din urnă 
următoarele numere :

14 20 15 10 27 16
Numere de rezervă : 18, 21.
Fonii de premii : 515 701 lei.
Rubrică redactată de I. S. Loto- 

I'rouoapoit

aceasta, federația a 
pentru ca întrecerea 
cu regularitate, po- 
stabilit pe diferitele 
Primul tur trebuie 

octombrie a.c., dată 
la care toate comisiile regionale tre
buie să comunice federației numele 
celor 60 de echipe (în total) calificate, 
pentru a se putea alcătui programul 
etapelor următoare, trei la număr, care 
vor avea loc toamna aceasta: la 12 
și 26 octombrie și la 4 decembrie. La 
12 octombrie se vor întîlni cele 60 
de echipe din regiuni, dintre care se 
vor califica mai departe 30. Acestea, 
împreună cu cele 42 din categoria B, 
vor disputa etapa de Ia 26 octombrie, 
iar echipele calificate din această 
etapă (36) se vor întîlni la 4 decem
brie și vor desemna 18 formații. Aces
tea vor lua parte la turneul final, 
care se va desfășura în întregime în 
1961 : trei etape în primăvară și două 
(semifinalele și finala) in toamnă.

Acesta este programul Gupei R.P.R. 
ediția 1961 și la normala sa desfășu
rare și succesul său trebuie să con
tribuie toate comisiile de fotbal din 
țară. In primul rînd, ele trebuie să 
asigure îndeplinirea programului sta
bilit de federație, desetpnînd echipele 
Ia data fixată.

Un răspuns 
necorespunzător

Tovarășul Gh. Osiac este unul din 
arbitrii noștri buni, cu multă expe
riență, dovadă că a fost delegat să 
•conducă și cîteva jocuri internaționale 
în (ară și peste hotare. Arbitrul Gh. 
Osiac are însă un cusur: se face foc 
cînd e criticat și.-, nu-și recunoaște 
lipsurile pentru nimic în lume! Ne-am 
convins de lucrul acesta aproape de 
fiecare dată cînd cri'.'cam anumite 
greșeli din arbitrajul său- O nouă 
confirmare a acestei poziții nejuste 
a arbitru'ui Gh- Osiac am avut-o 
după partida Progresul — Steagul 
roșu, din prima etapă a actualului 
campionat. Gh. Osiac condusese foarte 
bine prima repriză, dar făcuse multe 
greșeli în a doua, printre care șt aceea 
că ni acordase un gol echipei Stea
gul roșu (Soare respinsese cu capul 
de dincolo de linia de poartă)- i entru 
greșelile comise, el a fost crlticcd de 
ziarul nostru ca și de alte publicații 
(revista „Flacăra" a publicat și foto
grafia fazei cu pricina).

Ne-am fi așteptat ca arbitrul Gh. 
Osiac să ia poziție autocritică, mal 
ales că arbitrajul său din meciul a- 
mintii a fost analizat de colegiul cen
tral al arbitrilor, care l-a apreciat ca 
necorespunzător, hotărlnd în conse
cință suspendarea pe două etape a 
lui Gh. Osiac- Dar, potrivit obiceiului, 
arbitrul timișorean, departe de a-și 
recunoaște greșelile (măcar una din 
ele t), ne-a trimis o scrisoare în care 
respinge critica cu privire la golul re
clamat și nu pomenește nici un cuvînt 
despre celelalte greșeli comise în acel 
meci.-

Firește, arbitrajul este o sarcină 
grea, de mare răspundere. Noi apre
ciem pe arbitri pentru eforturile, pen
tru pasiunea lor. Asta nu însemnează 
însă, In primul rînd, că trebuie să 
trecem cu vederea greșelile de arbitraj, 
iar în al doilea rînd că arbitrii să 
fugă de critică, să nu-și recunoască 
greșelile. De aceea și de data aceasta 
nu putem fi de acord cu iov. Gh. 
Osiac-

(b. K-)

a treia oară, în acest tn- 
sezon, echipa Farul a rămas 
datoare înflăcăraților ei sus- 
fntîlnirea cu U.T.A. a con
formația din Constanța pre- 

lipsuri- în rîndurile de 
doar cîteva și anume 
privesc linia de atac, 
unde aceste lipsuri ni 
se manifestă mai preg-

Pentru 
ceput de 
duminică 
ținători. 
firmat că 
zintă serioase 
față relevăm 
pe cele care 
compartiment 
s-au părut că 
nant.

In primul rînd trebuie să scoatem 
în evidență ritmul lent în care înain
tarea poartă balonul și jocul static pe 
care-1 practică- înaintașii folosesc rar 
demarcajul, nu ies „la întîlnirea" 
mingii, în general nu fac jocul în 
mișcare. In această direcție atacul 
formației arădene le-a aplicat dumi
nică o frumoasă lecție. Jucătorii de la 
U.T.A., adăugind apreciatei lor pre
gătiri tehnice • condiție fizică supe
rioară. s-au mișcat pe teren ca „ar
gintul viu".

O altă deficiență care frînează jo
cul bun al înaintării constă în desele 
modificări aduse acestui comparti
ment (singur Ciosescu a jucat la 
toate meciurile). Aceste schimbări
(unele din ele nepotrivite) au dus la 
fricțiuni în rîndul jucătorilor, care se 
fac simțite și pe teren. Lipsa de coe
ziune 
ciziei 
toate 
ginea 
pasau _
greșite își au explicația în slaba pre
gătire tehnică. Antrenorul 1. Lenghe- 
riu trebuie — de aceea — să inten
sifice munca în această direcție. Tet- 
odată fotbaliștii de la Farul trebuie să 
înțeleagă că fiecare meci 
men al pregătirii lor și 
porte în consecință.

în atac 
paselor 
atacurile 
careului 
mingea

se datorează și impre- 
(duminică, de exemplu, 

s-au stins la mar- 
advers, unde jucătorii 
la... adversar). Pasele

e un exa- 
să se com-

P. ENACHE

Scopul... nu scuză mijloacele
Dintre echipele nou promovate în 

prima categorie a țării, Corvinul Hu
nedoara a acumulat, pînă în prezent, 
cel mai mare număr de puncte: 5- 
Un adevărat tur de forță pentru fot
baliștii din „cetatea oțelului", dacă 
ne ghidăm și după valoarea parteneri
lor întîlniți: Știința Cluj, Steagul 
roșu Orașul Stalin și Petrolul Ploiești.

Dar, scopul (acumularea de puncte) 
.-.nu scuză mijloacele, au spus-o clar, 
la începutul campionatului, numeroa
sele apeluri adresate echipelor noastre 
de prima categorie de către federația 
de specialitate și presa sportivă. Pînă 
în prezent am văzut echipa din Hu
nedoara jucînd în trei ocazii: la 
Hunedoara (cu Știința Cluj), la Bucu- 
lești (cu C.C.A.) și duminica trecu
tă. cu Petrolul Ploiești. „In prima etapă
— ne mărturisea antrenorul Ilie Savu
— emoțiile debutului m-au determi
nat să pun accentul pe apărare"; o 
săptămînă mai tîrziu, „deșchizînd" 
jocul, formația din Hunedcțaîra ceda 
la scor în fața echipei campioane, 
C.C.A- Nu este potrivit acesj Joc pen
tru posibilitățile actqale ale jucători

lor mei, pare să fi înțeles antrenorul

Ilie Savu, Ia sfîrșitul Intîlnirii cu 
C-C-A. Și la a doua deplasare, dumi
nică la Ploiești, în momentul in care 
Gh- Osiac fluiera începutul partidei, 
cei doi mijlocași, Ba lint și Molnar, se 
îndreptau către stoperul Nacu, de 
care nu s-au mai despărțit pînă Ia 
sfîrșit. Am asistat; după cum am 
scris și în cronica noastră, la o luptă 
continuă între atacul gazdelor și a- 
părarea hunedoreană. Reduși la sar
cini strict.. distructive, mijlocașii 
n-au mai putut juca rolul lor și la 
inițierea contraalacurilor.

Evident, punctul cîșt’gat duminica 
trecută este un succes la care și-a 
adus contribuția mai mult ineficacita
tea atacului ploieștean. Nu trebuie 
uitat faptul că Sfetcu n a primit în 
prima repriză decît două mingi (din
tre care un gol), iar în repriza se- 
cundă„. nici una.

După părerea noastră, „zestrea" de 
5 puncte acumulate în acest start al 
campionatului îi poate determina, cel 
puțin acum, pe fotbaliștii de la Cor
vinul să renunțe la această tactică 
„în sens- unic", în favoarea unui joc 
de calitate.

fe NlCOLASftWI _



Oaspeții au cuvintul
„Turul ciclist al R. P. Romîne”, ediția I960, s-a încheiat. Pasionantele 

dispute pe care lc-a prilejuit, frumusețea întrecerii și entuziasmul zecilor de 
mii de spectatori care ai întîmpinat caravana, vor stărui multă vreme în 
amintirea pârtiei pani ilor la această mare competiție internațională. Succesul 
înregistrat de tradiționala competiție ciclistă ,,Turul R.P.R * a fost subliniat

Z și de conducătorii delegațiilor străine 
{ lată declarațiile pe care ni le-au

„NOTA 10 
ORGANÎZATOPJLOR !"

IMRE SZIGET1 — conducătorul de
legației R. P Ungare: eu cît si
ccilalfi n ombri ai delegației R. P. Un
gare avem numai cuvinte de laudă des
pre această mare competiție cic7istâ in
ternațională. Munca depusă de organiza
tori înaintea startului și în timpul des
fășurării întrecerilor este apreciabilă. 
Pentru rezultatele excelente pe care le-n 
obținut organizarea, trebuie să-i acor
dăm nota 10 A t em în urma noastră 
13 z'le pline de emoții, pline de eveni
mente sportive de importanță, în care 
timp am trecut prin 240 de orașe șl 
sate ale Republicii Populare Romîne. 
Peste tot am întîlnit entuziasm. încu
rajare sinceră, prietenească. Lucrul a- 
esta tns. amn,. că nu numai Comisia cen

trală de organizare a muncit bine, ci 
și coir'siile locale, înseamnă că tinere
tul din țara dv. iubește sportul, iu
bește ciclismul. învingătorul competiției, 
tînărui Walter Ziegler, merită laude pen
tru înalta sa pregătire tehnică șt tactică. 
Succesul pe care l-a obținut în această 
marc competiție internațională îi deschide 
excelente perspective. De asemenea vreau 
să felicit echipa de tineret a R P Ro
utine pentru victoria realizată Dublul 
succes obținut de romîni în ..Turul ci
clist al R. P. Romîne", ediția 1960, este 
pe deplin meritat".

participante la concurs, 
făcut aceștia :

invitat • echipa belgiană la „Turul ci
clist al R. P. Romîne*, ediția 1960. 
Felicit din toată inima colegiul de ar
bitri condus de Octavian Amza pentru 
felul cum a muncit și pentru corecti
tudinea cu care a arbitrat în această 
competiție. Îndrăznesc să spun că se 
poate compara ca cele mai bune colegii 
din Europa. Felicit pentru excelenta lor 
comportare pe învingătorii competiției : 
Walter Ziegler și echipa de tineret a 
R. P. Romîne. Profit de această ocazie pen
tru a mulțumi spectatorilor romîni pentru 
simpatia pc care au arătat-o cicliștilor. 
Și ca să vă citez un exemplu care ne-a 
emoționat profund am să vă spun că 
înainte de lași am citit pe șosea scris 
cu litere foarte mari: ÎNAINTE VAN 
SCHIL ! La 2.300 km de patrie ciclistul 
nostru era astfel încurajat de către prie
teni sinceri cărora le mulțumim din 
inimă. A part ici pa la o astfel de între
cere cum este „Turul ciclist al R. P. 
Romîne* înseamnă în fapt a contribui 
la întărirea prieteniei. Vă mulțumesc 
sincer*.

„O COMPETIȚIE LA NIVELUL 
„CURSEI PĂCII"

„AVEȚI O ȚARA MINUNATA"

BENGT î aDGI’EN — conducăto
rul delegației •‘uedici : „In vizita pe care 
urn făcut-o în țara dv. mi-a plăcut 
deosebit do m.ilt peisajul minunat pe 
care l-am întî. .il pretutindeni. Am că
lătorit mult dar n-am văzut niciunde 
un piesaj util de variat, atit de frumos 
Competiția a prilejuit o luptă strînsă. 
care a dus la rezultate de valoare. Zieg
ler și Cosma au fost — după părerea 
mea — cci mai huni rutieri ai întrecerii 
iveți studioane frumoase și foarte bune, 

care au fost excelente gazde pentru so
sirile de la capătul etapelor competiției. 
Transmit prin intermediul ziarului ..Spor
tul populai'9 mulțumirile delegației noas
tre neutru excepționala primire de care 
ne am bucurat. A fost o atmosferă caldă 
și cordială care pe noi. suedezii, învățați 
cu o tem pe. alură mai., scăzută, ne-a 
impresionat profund. Este o adevărată 
plăcere să obții un rezultat bun intr-un 
cadru atit de plăcut cum este acela ne 
.’are-l oferă (ara dv. Trebuie să vă 
spun că pînă acum nu am văzut încă o 
țară care să progreseze atît de rapid în 
ceea ce privește construcțiile. Un pro
verb suedez spune că este bine în stră
inătate dar și mai bine este acasă Eu 
voi spune că cel mai bine c fost în 
minunata dv. țară !*.

„UN COLEG.U DE ARBITRI LA 
NIVELUL CELOR MAI BUNE 

DIN EUROPA"

HANS H ALTENHOF — conducătorul 
delegației R. D. Germane : „Țara noastra 
a fost reprezentată la „Turul ciclist al 
R.P. Romîne* ediția I960, de o echipa 
puternică. Hăhne, Pruning, Scheibner și 
Grunzîg fac parte din lotul celor mai 
buni 12 rutieri din R D. Germană. Fes
sler, deși tînăr, s-a dovedit a fi un ru
tier cu mari perspective. Cam în aceeași 
perioadă cu competiția din R. P. Romînă 
s-au mai desfășurat întreceri similare 
în R. P. Polonă. R. P Bulgaria și R. S. 
Cehoslovacă .Turul Slovaciei*). Noi am 
selecționat cea mai puternică echipa pen
tru „Turul ciclist al R P. Romîne*. In 
tara dv. mi-aa plăcut multe lucruri. În
drăznesc să v® asemăn cu un imens șan
tier în care se construiește într-un ritm 
uluitor. Este și firesc să fie așa întruni 
Republica Populară Romînă — ca și țara 
noastră — construiește cu avînt socia
lismul. Sî n tem foarte impresionați de os
pitalitatea poporului romîn. Atmosfera 
pe care am întîlnit-o în timpul compe
tiției (mă refer la entuziastele primiri, 
la... grădinile întregi de flori pe care 
spectatorii le-au oferit alergătorilor, la 
micuții pionieri care au răsplătit cu 
gingășia lor efortul rutierilor etc) se 
poate compara — de altfel ca și nivelul 
întrecerilor — cu aceea din „Cursa 
Păcii*. Cursa a fost grea. In 13 etape 
Jeli știi au parcurs peste 1.600 km, pro
filul traseului fiind variat. Nivelul par- 
iicipanților a fost ridicat și prin aceasta 
disputa a devenit pasionantă, li felicit 
pe învingători pentru performanța rea
lizată. Sînt mulțumit de rezultatele 
cicliștilor noștri, pe care le consider 
bune In curind „Turul ciclist al R.P. 
Romîne* va deveni una dintre cele mai 
importante competiții europene, gratie 
strădaniilor pe care le depun organiza
torii și valorii cicliștilor care se pre
zintă la startul întrecerilor. La anul vom 
trimite o echipă și mai puternică.*

LOUIS I1EMMERYCKX — conducă- 
“irul delegați i Belgiei: „Mulțumesc 
călduros Comisiei de organizare care a

O nouă victimă
a sportului profes’on’st

MEXICO, (Agerpres). — Boxul pro
fesionist făcut o nouă victimă. In
tr-un îneci disputat la Mexico-City tî- 
nărul pugilist mexican Jose Trinidad 
Hernandez, învins prn k.o. de Albino 
Gonzales, a decedat la spital în urma 
unei comoții cerebrale. Principalul vi
novat al acestui accident mortal este 
managerul său Pancho Rosales, care 
l-a obligat pe Hernandez să lupte eu 
un boxer mult mai experimentat și mai 
greu cu 7 kg. ■

Duminică a luat sfîrșit la Bad 
Aussee competiția internațională de re
gularitate și rezistență, desfășurată 
sub egida Federației Internaționale de 
Motociclism. „Cursa de 6 zile" a fost 
anul acesta mai dificilă decît în anii 
trecuți. Vremea nefavorabilă, unele 
etape foarte lungi, profilul variat și 
drumul accidentat, precum și probele 
de departajare introduse cu acest pri
lej, au constituit obstacole dificile pe 
care nu le-au depășit decît cei mai 
buni dintre cei mai buni concurenți. 
Printre laureații acestei grele compe-

se află și motocicliștii noștri. MI HAI 
DANESCU, (care a concurat pe o mo
tocicletă C.Z.—125 cmc), LUDOVIC 
SZABO (C.Z.—175 cmc) și ȘTEFAN 
IANCOV1CI (C.Z.—125 cmc) au cuce
rit medalii de aur, iar Barbu Predesctt 
(C.Z.—125 cmc), Âîihai Pop (C.Z. —175 
cmc) și Vasile Szabo (Jawa—250 cmc) 
au obținut medalii de argin . Motoci- 
clismul romînesc a repurtat astfel un 
nou și important succes, care îi conso
lidează prestigiul cucerit în arena in
ternațională. Pentru buna lor compor
tare, pentru frumoasele rezultate obți-

tiții internaționale — denumită și 
olimpiada motociciiștilor — la care au 
participat alergători de valoare din 
țări cu tradiție în sportul cu motor.

nute și pentru dîrzenia cu care au 
apărat culorile țării, cei șase motoci- 
cliști, împreună cu antrenorul G. Mor- 
mocea merită calde felicitări.

Mihai Dănescu, Ștefan I ane o viei și Ludovic Szabo au cucerit la Bad Aussee 
medalii de aur in dificila confruntare a celor mai buni motociclifti ’.Cursa de 

6 zile’

Selecționata de tineret 
învingătoare Ia Debrețin

DEBREȚIN, 28 (prin telefon). — 
Selecționata de tineret a R.P.R. a 
susținut astă-seară în localitate cea 
de a doua întîlnire din cadrul turneu
lui din R.P. Ungară. De astă dată 
tinerii noșfrii piigilișfi au întîlnit o 
selecționată în care au evoluat boxeri 
din Debrețin, Nyiregyhăza, Miskolc, 
Szolnok și Gyongyos. Boxerii romîni 
dovedindu-se superiori au cîștigat cu 
scorul de 14—6. Iată rezultatele teh
nice în ordinea categoriilor :

C. Ciucă cîștigă prin abandon în 
repriza a IlI-a față de Risko. Ameth 
Nuri pierde la puncte în fața Iul 
Purger. 1. Turcu pierde la puncte în- 
tîlnirea cu Nagy. P. Zăinescu cîștigă 
la puncte la Barta. V. Mirza, net su
perior, îl obligă pe Mincsik să aban
doneze în repriza a Il-a. Kalman în
vinge la puncte pe M. Dumitrescu. 
V. Badea cîștigă la puncte meciul cu 
Tatar, după o luptă în care ambii 
boxeri au schimbat lovituri dure. Tr. 
Stupariu obține victorie la puncte la 
Walenhoffer. M. Nicolau e der-.^ 
învingător la puncte în mec' 
Kelemen, iar M. Ghiorghiog .ine 
decizia la puncte în partida'.^„ De
meter.

Ecouri la o mare competiție atletică
* „Jocurile Balcanice, contribuție la instaurarea unei atmosfere de pace și liniște în Bal- i 

câni" declară d. B. Felek (Turcia) unul din fondatorii J. B. • „Felicit din inimă pe atletele ro~ | 
mînce" (d. A. Nicolaidis, președintele SEGAS).

1930—1960-, Semnificația celor 
două date înscrise pe afișele, insig
nele și diplomele medabaților celei de 
a XlX-a Balcaniade, a apărut_ în 
toată profunzimea ei în zilele „Săptă
mânii Jocurilor Balcanice", prilejul 
unor manifestări pe cît de interesante 
pe atît de variate, în cursul pasionan
telor înireceri de la Panathinaikos și- 
după încheierea acestora, în excursiile 
și plimbările comune ale atleților ce
lor 5 țări, prieteni mai buni in clipa 
despărțirii decît fuseseră cu o săptă' 
mînă înainte. Pentru atleți și antre
nori, pentru iubitorii de atletism din 
capitala Greciei, a fost limpede că în 
zilele sărbătoririi celor 30 de ani de 
existență Balcaniada a fost mai tînă- 
ră. mai viguroasă ca orieînd. Și. e 
firesc să fie astfel, deoarece ideea care 
a generat această importantă competi
ție — ideea păcii și prieteniei între 
sportivii din Balcani, este astăzi mai 
actuală ca niciodată. Mi se pare deo
sebit de semnificativă declarația ne 
care mi-a făcut o unul dintre fonda
torii Jocurilor Balcanice, d- BURHAN 
FELEK (Turcia), care a urmărit cu 
mare emoție întrecerile ed ției jubi
liare.

„Sînt fericit să văd amploarea deo
sebită pe care au luat-o Jocurile Bal
canice în cei 30 de ani care au tre
cut de la înființarea lor, mi-a spus d. 
BURHAN FELEK. Ca unul dintre cei 
care au pus piatra fundamentală a 
acestei competifii, pot constata cu sa
tisfacție că visul nostru, al celor bă- 
trîni astăzi, dar ieri tineri și entu
ziaști, a fost nu numai înfăptuit ci și 
depășit așa cum nu ne-am putut în
chipui. Încerc o bucurie pe care cu 
greu o pot exprima în cuvinte con- 
statînd că de-a lungul celor 30 de ani 
care au trecut de la prima ediție. 
Jocurile Balcanice au devenit o com
petiție cu un mare prestigiu sportiv 
internațional, fiind astăzi cea mai 
veche competiție atletică „regională". 
Ele oferă reprezentanților tinerei ge
nerații — viitorul popoarelor noastre 
— posibilitatea să se întreacă in mod
loial, pe stadion, să se cunoască, să 
lege prietenii trainice pe care nimeni

Jdrottsbladet", Torsten Tegner, rofilul sovietic, furii Vlasov.

Un adevărat
Redactorul-șel al ziarului suedez dș 

sport,
a sărbătorit la Roma un jubileu pu
țin obișnuit Olimpiada din capitala 
Italiei era a XV-a la număr la care 
a luat parte, bineînțeles în calitate de 
ziarist. într-unul din articolele sale, 
ziaristul suedez își împărtășea impre
siile despre Jocuri.

.Pentru mine nu există nici o în
doială — scria el — că cel mai re
marcabil sportiv al celei de a XVII -a

sportiv...
ediții a Jocurilor Olimpice este halte-

El reu
nește toate calitățile pe care le poți 
cere unui sportiv. Forță, care este și 
specialitatea sa, construcție fizică ar
monioasă, ca la nimeni altul, o ama
bilitate cum rar am intilnit.

Inginerul litrii Vlfisou, stăpînind 
foarte bine cîteua limbi străine este, 
după părerea mea, un adevărat spor
tiv".

și nimic să nu le poată desface- Sînt 
mîndru să văd că Jocurile noastre tși 
aduc contribuția la instaurarea atmos
ferei de pace șt liniște în acest colț 
de lume, în Balcani".

In cercurile de specialitate din Ate
na, în rîndurile atleților și antrenori
lor, se poartă discuții vii pe marginea 
rezultatelor Jocurilor recent încheiate. 
Ziarele menționează că din cei 34 de 
campion- ai ediției trecute, doar 16 
au reușit să-și mențină titlurile- Din
tre aceștia, majoritatea sînt reprezen
tanții țării noastre: dublii campioni 
Zoltan Vamoș și Constantin Grecescu, 
precum și Iolanda Balaș. Lia Mano- 
liu, Maria Diți, Ana Coman și Ale
xandru Bizim. La alte probe, titlul și-a 
schimbat deținătorul dar a rămas ace
leiași țări. Este cazul la triplu-salt 
(Patarinski în locul lui Gurgușinov), 
ciocan (Bezjak în locul lui Racici), 
400 ni femei (Simici în locul lui 
Slamnik) și maraton (Stoianovici în 
locul lui Skrinjar)- In clasamentul pe 
medalii de aur primul loc a revenit 
Iugoslaviei, cu 12 medalii (3 la femei 
și 9 la bărbați), urmată de R. P. Ro
mînă cu 11 (6+5). R. P. Bulgaria 
cu 7 (2+5), Grecia cu 3 (numai la 
bărbați) și Turcia cu 1 (la 800 m fe
mei). De fapt, noi am pierdut gra
tuit întîietatea în acest clasament- 
Dacă Sanda Grosu n-ar fi pornit 
prea devreme și schimbul dintre ea 
și Ioana Petrescu s-ar fi efectuat în 
spațiul regulamentar, ștafeta noastră 
feminină ar fi.primit medalia de aur, 
care, în acest fel, a fost atribuită 
formației iugoslave. Chiar și așa, suc
cesul echipei noastre feminine a fost 
categoric, fiind cu atît mai apreciat 
cu cît se repetă pentru a 4-a oară. 
Iată, de altfel, ce mi a declarat d- 
APOSTOLOS NIKOLAIDIS, președin
tele SEGAS (Federația de atletism a 
Greciei):

„Felicit din inimă pe atletele romînce! 
Au o valoare foarte ridicată și for
mează o echipă puternică, indiscuta
bil cea mai bună din Balcani și prin

tre cele mal bune din Europa- Pe 
marea dv. atletă Iolanda Balaș, ca 
și pe medaliata olimpică Lia Manoliu. 
le am văzut concurînd și la Roma. 
Atunci, ca și acum, m-au impresionat 
deosebit. Personal, regret sincer cd 
Iolanda n-a putut obține pe stadionul 
nostru un nou record al lumii- Sini 
sigur însă că nu este de loc departe 
de el. Mi-au plăcut foarte mult — na 
(in seama de timpurile înregistrate 
— Grecescu și mai ales Vamoș. Sînt 
doi atleți mari. In schimb, recunosc 
că mă așteptam mai mult de la echi
pa masculină a Romîniei în ansamblu, 
mai ales în urma succesului de anul 
trecut.

Sînt bucuros că Jocurile Balcanice 
au prilejuit încă o dată o puternică 
manifestare a prieteniei tineretului 
nostru balcanic".

ROMEO Vil.' >
Atena. 27 septembrie 
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FOTBAL PE GLOB
• La Belgrad, în turul întîinirii 

(Jjpest Dozsa— Steaua Roșie, contînd 
pentru „Cupa campionilor europeni”, 
fotbaliștii maghiari au obținut victoria 
cu 2—1 (1 — 1).

• Federația argentinian^ de fotbal a 
anunțat oficiat câ în cursul sezonului 
1961 o selecționată a Argentinei va în
treprinde un turneu în Europa. Fotba
liștii argentinieni urmează să joace în 
luna iunie la Lisabona, Berlin, Roma, 
Milano și Atena.

• Ieri după-amiază, Ia Istanbul, s-au 
întîlnit în cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni” echipele Besiktas și Rapid Viena. 
Gazdele au cîștigat cu 1—0 dar cum în 
turul întîinirii fotbaliștii vienezi obținu
seră victoria cu 4—0 ei sînt aceia caro 
se califică pentru etapa următoare a com
petiției.

® lntîlniri internaționale de fotbal : 
Ia Glasgow, Clyde-Lens 2—1 ; la Lomira, 
Anglia (amatori)-Japonia (scl. olimpică) 
6—1.

PE SCURT
• In cadrul tradiționalului concurs 

atletic „Memorialul Ilarbig" desfășurat 
la Dresda, cursa de 800 m a revenit 
alergătorului austriac Klaban, cronome
trat în timpul de 1:49,8.

• Echipa de baschet Lokomotiv din 
R. P. Chineză a jucat la Leningrad în 
compania formației Burevestnik. La băr
bați scorul a fost egal (67—67), în timp 
ce întîlnirea feminină a revenit baschet
balistelor sovietice cu scorul de 68—38.

• Rutierul polonez Jarszembski a cîș
tigat cea de a IV-a etapă a Turului ci-

clist al Bulgariei desfășurată pe distanța 
Ilaskovo-Sliven (180 km) pe care a par
curs-o în 4 li 53 miu. 34 sec. El a trecut 
pe primul loc al clasamentului general, 
păstrînd tricoul galben și după etapa 
următoare (Sliven-Burgas, 110 km) cîști- 
gată de ciclistul bulgar Boian Koțcv în 
2h36min. 4 sec. In clasament Jarszemb
ski este urinat de bulgarii Gheorghier 
și Koțev.

• La Canberra au sosit cunoscuții șa
hiști sovietici I. Averbach și V. Bad- 
jirov, care urmează să participe la cîtc-: 
va turnee de șah în Australia.
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