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INTR-O MINUNATĂ ZI DE AUGUST

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală

Oamenii muncii din Capitală defilează prin fața tribunei in care se află 
conducătorii partidului și guvernului. Pe fețele lor se citește bucuria vieții 
noi, încrederea nestrămutată in viitor. Prin entuziasmul lor, ei și-au arătat 
atașamentul fierbinte față de regimul nostru democrat-popular, care asi
gură poporului muncitor o viață mereu mai bună și mai îmbelșugată.

Trec marinarii, ostași de nădejde ai armatei noastre populare.

In dimineața zilei de 23 August în Piața Stalin 
din Capitală a avut loc tradiționala paradă militară 
și demonstrația oamenilor muncii consacrată celei 
de-a 17-a aniversări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist.

Tribunele împodobite cu ghirlande de flori și ver
deață, sutele de steaguri tricolore și roșii care flu
turau în bătaia vintului de dimineață dădeau un 
aspect sărbătoresc pieții.

Deasupra tribunei oficiale se afla o mare stemă 
a Republicii Populare Romîne avînd înscrise de o 
parte și de alta datele festive „1944—1S61“, sub care 
se afla urarea „Trăiască 23 August, ziua eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist!"

Trei panouri mari înfățișînd ne marii dascăli ai 
proletariatului mondial, Marx-Engels-Lenin domi
nau piața.

Deasupra tribunelor, pe pancarte mari erau în
scrise urările „Trăiască și înflorească patria noastră 
iubită — Republica Populară Romînă !“, „Slavă 
Partidului Muncitoresc Romîn, conducătorul încercat 
al poporului, inspiratorul și organizatorul victoriilor 
noastre!", „Sub steagul marxism-leninismului, sub 
conducerea partidului, înainte pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste în patria noastră!", „Trăiască 
prietenia între poporul romîn și popoarele Uniunii 
Sovietice și ale celorlalte țări ale lagărului socialist 
unit și puternic!", „Trăiască pacea în lumea în
treagă!".

In tribune se aflau conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor obștești, generali și ofițeri 
superiori activi și de rezervă ai forțelor noastre ar
mate, fruntași în muncă din întreprinderile bucu- 
reștene, academicieni și alți oameni de știință, artă 
și cultură, ziariști și corespondenți ai presei străine, 
oaspeți de peste hotare.

In tribuna rezervată corpului diplomatic au luat 
loc șefii misiunilor diplomatice acreditați la Bucu
rești, atașații militari și alți membri ai corpului 
diplomatic

In piață erau aliniate trupe ale forțelor noastre 
armate.

La ora 8, primiți cu puternice și îndelungi aplau
ze, în tribuna oficială au luat loc tovarășii Gheor- 
ghe Gheorgbiu-Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușeșcu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexan- ] 
dru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Ștefan i 
Voitec, Mihai Dalea; membri ai C.C. al P.M.R. și ai 
guvernului. In tribuna oficială ia loc de asemenea 
mareșalul Uniunii Sovietice A. A. Greciko, com/.idant 
suprem al Forțelor Armate Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, care se află la 
odihnă în țara noastră.

Trompete vestesc începerea festivității. Intr-o ma
șină deschisă, în Piața Stalin sosește ministrul 
Forțelor Armate ale R. P. Romîne, general de ar
mată Leontin Sălăjan. Trupele aliniate în piață pre
zintă onorul.

Comandantul parăzii militare, general-locotenent 
Marcu Stan, a prezentat raportul.

Ministrul Forțelor Armate, însoțit de comandan
tul parăzii, trece apoi în revistă trupele și le feli- ; 
cită călduros cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a 
eliberării patriei de sub jugul fascist. In piață ră
sună puternice urale.

General de armată Leontin Sălăjan urcă apoi la 
tribu.na oficială.

Marea fanfară militară aliniată în piață intonează ! 
imnul de stat al R.P.R. în semn de salut pentru 
marea sărbătoare națională a poporului nostru se j 
trag 21 de salve de artilerie. Uralele ostașilor ră
sună puternic

Au urmat apoi parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală,, care a constituit o 
puternică și entuziastă manifestare a unității de ■ 
neclintit a poporului muncitor în jurul partidului și 
guvernului, a hotărîrii lui de a obține noi și stră
lucite succese în opera de desăvîrșire a construcției 
socialiste (Agerpres)

Un moment deosebit de reușit din coloana sportivilor.. . ............... J

DEFILEAZĂ SPORTIVII
IN CAPITALĂ...

... Acordurile unui marș tineresc au 
pus capăt liniștei ce se așternuse pen
tru citeva clipe in Piața Stalin. Din
spre monumentul Aviatorilor, in rin- 
duri perfect aliniate, se apropie co
loana multicoloră a sportivilor. lat-o, 
in aplauzele entuziaste ale tribunelor, 
făcindu-și intrarea in marea piață.

Sportivii Capitalei au demonstrat cu 
entuziasm, cu dragoste, exprimindu-și 
recunoștința fierbinte față de partid, 
raportind succesele obținute in mun
că, învățătură, pe stadioane.

In capul coloanei, in urma stegari
lor, pășește un grup compact de spor
tivi fruntași. Sint campioni mondiali 
și europeni, olimpici și balcanici, ti
neri care au adus patriei victorii ră
sunătoare. Un splendid car alegoric 
reușește să facă in graiul cifrelor și 
al... cupelor rodnicul bilanț cu care 
sportivii au intimpinat marea sărbă
toare a lui 23 August.

Numai în primele opt luni ale aces
tui an 81 de sportivi romini s-au cla
sat in primele trei locuri la campiona
tele mondiale, europene și balcanice, 
cucerind 37 medalii de aur, 14 de ar
gint și 30 de bronz. 8 noi recorduri 
ale lumii stabilite de reprezentanții 
Republicii Populare Romîne au îmbo
gățit colecția marilor performanțe. 3 
titluri de campioni mondiali, 5 de 
campioni europeni și 30 de campioni 
balcanici au fost aduse in dar patriei.

Pe un grafic, o săgeată urcă impe
tuos, Ea exprimă creșterea număru
lui maeștrilor emeriți și maeștrilor 
sportului in țara noastră: 52 IN ANUL

1951, 456 In 1956, 894 fN 1961. Cifra 
este insă in permanentă schimbare. 
In fiecare zi noi tineri primesc pen
tru performanțele lor dreptul de a 
purta mult dorita insignă de maestru 
al sportului.

... 4u trecut apoi prin fața tribunelor 
sportivii tuturor raioanelor Capitalei. 
Fiecare coloană a ținut să prezinte un 
program cit mai variat, cit mai inte
resant. Carul alegoric al clubului Pro
gresul ne-a dat prilejul să admirăm 
spectaculoase exerciții acrobatice e- 
fectuate pe o plasă elastică. Cel al di- 
namoviștilor a fost o veritabilă... sală 
de gimnastică in miniatură. Piramide 
vii s-au înălțat pe motociclete in fața 
tribunei principale. Un nufăr imens 
și-a deschis petalele pe sugestivul car 
alegoric al clubului I.T.B. înăuntru s-a 
răsfrint un buchet de gimnaste pur- 
tind trandafiri in mină și oferindu-ne 
priveliștea unei flori minunate.

VALERIU CHIOSE

(Continuare in pag. a 2-a)

IN TARA...
Bacău împreună cu oa-
------  menii muncii din 

orașul nostru, care au demonstrat cu 
prilejul zilei de 23 August au fost sute 
și sute de sportivi, care și-au manifes
tat dragostea și atașamentul lor fier
binte față de partid.

Prin fața tribunei este purtat tm 
uriaș grafic care reprezintă realizările 
obținute de mișcarea sportivă din re
giunea Bacău în cei 17 ani care au 
trecut de la eliberare. Cîteva cifre com
parative: de la 8 baze sportive cîle 
existau în 1944 s-a ajuns astăzi la 958, 
numărul asociațiilor sportive a crescut 
de la 5 la 525, al sportivilor de la 350 
la 128.000, al cadrelor tehnice nece
sare mișcării sportive din regiune de 
la 25 la 750.

Asociația sportivă a muncitorilor de 
la fabrica de hîrtie «Steaua Roșie" estq

reprezentată printr-un frumos și Su
gestiv car alegoric pe care își dove
desc măiestria, lucrînd la aparate, gim- 
naști și gimnaste. Ca în fiecare an, 
apariția coloanei de motocicliști ves
tește terminarea defilării sportivilor 
băcăoani.

1LIE lANCU-coresp.regional

Brașov Peste 2.030 de
----------- sportivi din clubu

rile și asociațiile sportive brașovene 
au participat la frumoasa demonstrație 
a oamenilor muncii din localitate

Graficul purtat de brațele vitijoase 
a doi sportivi din asociația „Bîrsa" al

(Continuase ța Pa&-. d. 2
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(Urmare din pag. 1)

Tema de gimnastică ritmică execu
tată de un grup de tinere sportive din 
raionul Tudor Vladimirescu a cules 
aplauze îndelungi. Sincronizarea per
fectă a mișcărilor, schimbările rapide 
ale formațiilor, au fost pline de gust 
și de imaginație. Tinerii muncitori din 
raionul 23 August au efectuat un fru
mos exercițiu cu stegulețe pe melodia 
„ÎNFLOREȘTE ȚARA MEA".

Răpăitul de tobe a întrerupt din 
cînd in cînd muzica. Freamătă marea 
piață. Rînd pe rînd, sportivii înscriu 
cu trupurile lor cuvinte dragi: 23 AU
GUST, R.P.R., P.M.R., U.R.S.S., PACE! 
Fiecare cu semnificații adinei. Am ci
tit in ele bucuria tineretului nostru de 
a sărbători 17 ani de viață nouă, in
tr-o patrie liberă și înfloritoare, sub 
conducerea părintelui drag, partidul. 
Am văzut semnul prieteniei veșnice 
care ne leagă de marele popor sovie
tic, dorința fermă și hotăritoare de a

I N T AR Ă...

cel mai de preț al ome-apăra bunul
nirii, pacea.

... Neuitate
de minute cit a durat C____
sportivilor. Ea a fost expresia vie 
atașamentului tineretului nostru față" - 
de măreața cauză a desăvîrșirii con^Z 
strucției socialiste, oglinda dragostei^_  jubiliare
npf.n.rmimfp -fatn da rnn duratnrn.l 'nn-"' i n «

vor rămîne cele peste 45 
demonstrația*-

nețărmurite față de conducătorul 
stru încercat și înțelept, partidul, 
care ne poartă sigur pașii spre 
viitor tot mai luminos.

A „TURULUI CICLIST AL R. P. ROMINE"
: O Cîteva amănunte despre cicliștii participant! • Ce declară 

G. Moiceanu, Ion Cosma și W. Ziegler
Ne apropiem de startul celei de a X-a 

î —• a „Turului ciclist
n0“--al R.P. Romînc". La 10 septembrie se 
ceZ-’vor prezenta pentru a pomi în întrecere 
un

(Urmare din pag. 1) 

reprezentat dezvoltarea mișcării spor
tive din Brașov, în anii de după elibe
rare: 131 de cluburi și asociații spor
tive, 344 secții pe ramură de sport, 
3323 sportivi legitimați, 4 maeștri eme- 
riți ai sportului și 24 maeștri ai spor
tului, peste 800 sportivi clasificați de 
categoria I și a II-a, 77 antrenori, 
peste 400 de arbitri, zeci de baze spor
tive, peste 58.000 membri U.C.F.S., iată 
doar cîteva cifre grăitoare.

Carele alegorice au stirnit un interes 
deosebit. Sporturile de iarnă au fost 
sugestiv reprezentate de carul alego
ric al clubului sportiv Dinamo, gim
nastica de acela al asociației sportive 
Tractorul, ai cărei sportivi au prezen
tat cu acest prilej un frumos program 
de exerciții la paralele. Carul alego
ric al sportivilor de la uzinele Steagul 
roșu a ilustrat dezvoltarea altor două 
sporturi — schiul și auto-moto.

In rîndul sportivilor care au defilat 
au putut fi văzuți luptătorii Valeriu 
Bularca, campion mondial, Dumitru 
Pirvulescu, campion olimpic, ciclista 
Maria Ștefănescu și schioara llona 
Miklos, campioane ale țării. Trec pe 
rind prin fața tribunei, sportivi din 
asociațiile Strungul, Metrom, Steagul 
roșu, Birsa etc. Sini prezenți în coloa
na sportivilor fotbaliștii de la C.S.M. 
Mediaș, C.S.M. Sibiu și Chimia Fă
găraș care in după-amiaza zilei de 
23 August au susținut ultimele meciuri 
in cadrul unei competiții închinată zi
lei Eliberării.

C. GRUIA-coresp. regional

Galați Bătrînul port du-
nărean, renăscut la 

viață nouă, a imbrăcat haine de sărbă
toare în ziua de 23 August. Alături 
de oamenii muncii au participat la de
monstrația în cinstea marii sărbători 
și 1500 de sportivi. Defilarea sportivi
lor a fost deschisă de un grup de ti
nere fete care purtau inițialele organi
zației lor dragi: U.C.F.S. Apoi rînd 
pe rînd au trecut prin fața tribunei ac
tiviștii, care în orele lor libere mun

cesc cu entuziasm pentru dezvoltarea 
sportului, luptătorii, boxerii, canotorii și 
baschetbaliștii de la C.S.M., membrii a- 
sociațiilor sportive Ancora, Dunărea 
Metalo-Sport și Dinamo. Sportivii aso
ciației Voința au prezentat un frumos 
car alegoric. La fel de admirat a fost 
și cel al vînătorilor care simboliza 
bogățiile vînatului țării noastre. Coloa
na sportivilor a fost încheiată de zeci 
de motocicliști aparținind asociației 
sportive Motorul.

A. SCHENKMAN-coresp.
Craiova 3000 de tineri și 

------------- tinere aparținind 
clubului sportiv Craiova și celor 85 
asociații sportive din localitate, fru
moasele care alegorice și atractivele 
piramide pe motociclete au fost răs
plătite cu ropote de aplauze de cei 
care au asistat la defilarea oamenilor 
muncii. Cu vii aplauze au fost întîm- 
pinați boxerii, in fruntea cărora se 
afla sportivul fruntaș P. Deca purtînd 
frumosul trofeu al competiției „Cupa 
Eliberării" pe care au cucerit-o recent. 
In continuare au trecut, rind pe rină, 
prin fața tribunei echipele feminine 
și masculine de volei ale C.S. Craiova, 
proaspăt promovate in campionatul 
categoriei A, sportivele și sportivii din 
asociațiile Electroputere, 7 Noiembrie, 
Flamura Roșie ș.a. Entuziasta de
monstrație a sportivilor a fost încheia
tă de membrii centrului de călărie și 
o coloană de motocicliști.

In aceeași zi, pe terenurile de sport 
și scenele teatrelor de vară s-au des
fășurat întrecerile finale ale Concursu
lui cultural-sportiv, competiție care 
numai în orașul Craiova a angrenat 
peste 18.000 de tinere și tineri.

ROMICA SCHULTZ—coresp. reg.

roșii, galbene și albastre, înscriu

alergători de valoare din 8 țări ale Eu- 
-■ropei. Pînă acum a transmis lista cicliș- 
“’tilor care se pregătesc numai forul de 
--specialitate din R.D. Germană. Printre 
^cicliștii din echipa R.D. Germane care 

. . --se antrenează pentru a concura în cca 
,inr!’ + <Ie a X-a ediție a „Turului ciclist al

țialeje P.M.R. și R.i .R. 1 c rind, defi-jj p, Romînc”, se află rutieri de exccp- 
Jeaz^ asociațiile sportive A.S.A., Voin--- țională valoare care au făcut parte din 
ța, Rapid, Metalul roșu, Coi vinul. In -- echipele participante la campionatele 
Iruntea unui frumos car alegoric apar- montnaie 
ținînd Clubului sjxirtiv muncitoresc--păc;p
Cluj se maestrul sportu-^^ Jgrg vrunzrg a concurai și anui trecui
lui Aurel Palade Ursu Urmează carul^ja ,jurul ciciist a, R.p Romînc” da- 
alegoric al Științei Cluj. în coloană ’sîndu.sc pC locul doi la numai 1:15 de 
1'0011 n no CTOm no m n root vi îl omor'l n ] v ■» «• * ■« .. •“- 4-învingător. Jnanucu 

fotbaliștii-*-șj ej țn actualul lot, 
ra tnrfr»i-îî ” 1 t . 1- - ■ • 1 <->--- » u.xux xxxxx yzMxxxuxxxx viu x/mxju <i 1 VUliXjZUX

ș.a. Demonstrația sportivilor ia sfîrșit--r.d. Germane, clasată pe locul II pe 
cu narada urmi oriin do mnfnrirli.sfi ...... ..... .1 __

recunoaștem pe maestrul emerit al 
sportului Ion Moina, pe I 
studenți, pe rugbiștii primei categorii’

cu parada unui grup de motocicliști.
N. TODOR AN—coresp

Numeroșii oa
meni ai 

care umpleau tribunele instalate ... 
Piața Unirii au primit cu ropote de 
aplauze pe sportivii ieșeni.

A trecut întîi cu pas cadențat, cu 
privirea înainte, grupul ce purta c 
mare de steaguri, apoi activiștii spor
tivi urmați de reprezentanții celor pes-

Cluj îndelung au fest 
aplaudați sportivii 

din orașul nostru, cei care au repre- ...... <ijferite 
tribunei 
tricouri

zentat de atîtea ori Clujul în 
competiții sportive. In fața 
tinere și tineri îmbrăcați în

Jocurile Olimpice, „Curtsa 
i“ și alte competiții de amploare. 

Jorg Grunzig a concurat și anul trecut

Manfred Briining, prezent 
, a fost anul trecut 

..unul din oamenii de bază ai echipei

Tnațiuni. Kelerman este unul dintre ma- 
-■-rile talente ale sportului cu pedale 
’’din R.D. Germană. „Un al doilea Schur" 
--— așa spun specialiștii despre el. Și pe 
• el îl vom vedea cu ocazia „Turului ciclist 

muncii’’al R. P. Romînc".
iri ’ - In timpul cînd delegația noastră se 

’’afla în R.P.F. Iugoslavia conducători ai 
--ciclismului din această țară au confir- 
’^mat reprezentanților noștri participarea 

o^la „Turul ciclist al R.P. Romîne". Ei 
au afirmai că în fruntea echipei se vor 

, , ___  ,__ afla cunoscuții Levacic și Valcic. Iubi
te 60 de asociații sportive din orașultorii sportului cu pedale au auzit, fi- 

l’’rește, despre acești doi valoroși rutieri, 
alegoric, - - Prezenți la campionatele lumii, la Jocu- 

-jj’ile Olimpice de la Roma, Ia numeroase 
; „Cursei Păcii" și — de curînd 

..Turul viitorului" ci au realizat

Jasi

Iași. Ani văzut pe sportivi de la 
C.S.M.S. cu u.n frumos car i^.,
Printre cei ce treceau se aflau frun-..— ......
tași între fruntași ca T. Dram, sudor” ediții ale 
la atelierele C.F.R. Ilie Pintilie, fot-"’ 1_ ...... .. ..... ...... ... .......... .
balist, Sandu Scarlat, student la a-îîpcrforinanțc de seama. Levacic, <lc pilda, 
gronomie, fotbalist, N. Vizitiu, func-”ă ocupat locul V la ~ 
ționar (rugbist). Prin fața tribunei 
trec harnici ceferiști, sportivii de la--și independenți organizată anul acesta 
Locomotiva și Unirea, țesătoarele de" 
la Țesătura, Textila Roșie și Moldovaîî 
Tricotaje, reprezentanții fabricii Peni-" 
cilina. "

Șiruri nesfîrșite de sportivi de la" 
Constructorul, Oțelul, Dinamo, Voința,” 
Poligrafie, Fabrica de mobilă, sportivi” 
din comunele apropiate, harnici co-îî 
lectiviști care dau patriei cantități” 
sporite de cereale au defilat aplau-" 
dați cu entuziasm de oamenii muncii/ 
Coloana sportivilor a fost încheiată” 
de aeromodeliști, planoriști și parașu--- 
tiști de la aeroclubul regional U.C.F.S.

P. CODREA — coresp. reg.

la

,,Turul viitorului" 
(competiție rezervată cicliștilor amatori

pentru prima oară și desfășurată con-

D

Forță, tinerețe, grație — 
iată ce exprimă acest fru
mos car alegoric al spor
tivilor care au demonstrai 
cu prilejul zilei de 23 Au
gust. In coloana sportivi
lor, primită cu vii apla
uze, au fost prezenți' nu
meroși tineri și tinere 
care in intilnirile sportive 
internaționale au repre
zentat cu cinste culorile 

dragi ale patriei

Un aspect de la demonstrația oamenilor muncii din orașul Ploiești organi
zată cu prilejul zilei de 23 August: reprezentanții școlii sportive de elevi, 

execută cu măiestrie un frumos exercițiu de gimnastică. I

comitent cu „Turul Franței") la care 
au luat parte alergători din 19 țări. O 
și mai recentă performanță a acestui ci
clist este aceea din „Turul Iugosla
viei”, competiție desfășurată între 27 
iulie și 5 august. El a ocupat locul I, 
întrecînd adversari de valoare din mai 
multe țări ale Europei. Firește, în cu- 
rînd vom primi și listele nominale ale 
celorlalte echipe. Cu siguranță că în 
formațiile Franței, Danemarcei, Olandei, 
R.P. Polone și R.P. Ungare vor fi in
cluși cicliști cu renume în arena inter
națională.

Pînă atunci să dăm însă cuvîntul ulti
milor trei învingători ai „Turului ciclist 
al R.P. Romînc" :

G. Moiceanu (clasat pe primul loc în 
anul 1958) : „Ne așteaptă o întrecere 
foarte disputată. Cicliștii care și-au 
anunțat participarea sînt reprezentanți ai 
unor țări cu veche tradiție în acest 
sport. Sper — și voi lupta pentru a- 
ceasta — să ne comportăm la înălțimea 
renumelui pe care ni l-am creat.”

Ion Cosma (clasat pe primul loc în 
anul 1959) : „Voi întîlni în întrecerea 
care începe la 10 septembrie o parte din 
alergătorii cu care am concurat anul a- 
ccsta în „Cursa Păcii” și anul trecut' 
la campionatele mondiale și Jocurile 0- 
limpice. Performanțele pe care le-am 
realizat în aceste întreceri trebuie con
firmate. Și ce prilej mai bun poate fi 
decît Turul ciclist al R.P. Romîne,
ediția jubiliară ?”

Walter Ziegler (clasat pe primul loc 
în anul 1960) : „Doresc să reconfirm 
performanța de anul trecut. Dacă nu va 
fi posibil — sînt atîția alergători de 
valoare care doresc acest' lucru ! 
vrea ca și în acest an victoria 
unui ciclist romîn și îndeosebi 
gător... tînăr !".

HR1STACHE

«

aș 
să revină 
unui aler-

NAUM

Duminică dimineață 
cuplaj pe stadionul „23 August": 

Dinamo București — Dinam o Bacăul 
și Frogresul — l^etaiul tirgoviște

Cele două meciuri de categoria A, 
Z programate duminică în Capitală, se 

Demonstrația oa- + vor disputa în cuplaj pe stadionul 
menilor . muncii din £„23 August". Deoarece după amiază 

orașul nostru s-a încheiat cu defilarea ♦ au loc întrecerile din cadrul campiona- 
sportivilor. In acordurile marșului ț telor internaționale de atletism ale 
sportiv au trecut prin fața tribunelor ♦ R.P.R., partidele de îotbal se vor dis- 
sportivii clubului școlar „Banatul" în- ț pută dimineața, după următorul pro- 
delung aplaudați de asistență. In co- ♦ gram : 
Ioană zărim pe componentele echipei ♦ Ora 9: Dinamo București—Dinamo 
de handbal care au sosit recent din ♦ Bacău.
R.S. Cehoslovacă unde au cîștigăt R * Ora 10,45: Progresul-Metalul Tir- 
din cele 7 meciuri disputate. Trec apoi J goviște. 
în pas vioi atleții clubului care au ♦ jn ceea ce privc«tc formațiile de ti- 
cucent in anul 1961 zece titluri de, neref acestea vor forma un al doilea 
campiom republicani de juniori, iar . ] • care se va desfășura ]a aceleași
Rodtca Bucea a devenit campioană f ore pe .stadiOnul Dinamo: 
balcanica la aruncarea suliței. Urme a-4. „ ..
ză echipa de handbal de la Tehhome-1 °[a 9: Dinamo București-Dinamo
tal clasată pe locul trei în campiona-Lr?aCat,LA , .. , , ,
tul republican, compusă din tineri și fQra : Progresul Metalul Tirgo-
hamici muncitori. Pe un car alegoric, *v|șt" 
sportivii asociației Gloria au executat^. 
frumoase exerciții de gimnastică. RîndT r, < i ■ i iPe rînd, au trecut apoi sportivii de lat , Parale e apei a doua a categorie. 
riubul. C.F.R., Știința și altele. tA vor {1 de următorii arbitri:

■J U.T.A.—Jiul: R. Săbău, I. Cîmpeanu
AL. GROSS—coresp. regional iși A. Pop—Cluj.

Timișoara

Știința Cluj—C.C.A. : Al. Toții, A.
Pop și R. Pop—Oradea.

Minerul—Dinamo Pitești : V. Drug, 
S. Mîndreș și Marin Niță—București.

Progresul—Metalul Tirgoviște : N. 
Mihăilescu, M. Popa, M. Cruțescu— 
București.

Știința Timișoara—Rapid: C. Ni- 
țesqu—Sibiu, C. Geană și G. Pop— 
Brașov.

Dinamo București—Dinamo Bacău : 
Stavru Nicolau, Z. Drăghici și Gll. 
Ma nole—Constanța.

Petrolul—St. roșu : Ad. Macovei, C. 
Ghcorghiță și 1. Frasin—Bacău.

★
Biletele pentru cuplajul de pe sta

dionul „23 August" se pun in vînzare 
de astăzi la casele obișnuite

Pronosport ■

Ștîrî, rezultate
JOC INTERNAȚIONAL 

LA SUCEAVA

SUCEAVA 24 (prin telefon). — 
Miercuri s-a disputat în localitate par
tida internațională dintre Dinamo și 
formația sovietică Avangard Cernăuți. 
După un joc tehnic, spectaculos, des
fășurat În1.r-o deplină sportivitate, vic
toria a revenit echipei locale la sco
rul de 6-1 (2-0). Dinamo — cu o for
mație omogenă, care a jucat foarte 
bine, desfășurînd jocul mai ales pe 
extreme — a marcat prin Cotroază 
(min. 25), Dadeș (min. 32), Lain 
(min. 49), Asimionoaiei (min 61) și 
Lavric (min. 76 și 77). Pentru oas
peți a înscris Flaișcr. (C. Alexa, co
resp. reg.).

țiativa a avut-o Flacăra roșie, în par
tea a doua a partidei înaintarea dina- 
movistă a jucat mai organizat, mai 
clar și mai eficace. Au marcat: Țîr- 
covnic.u (3) și Eftimie (2), respectiv 

Radu Tudor (din 11 m). 
Datcu (Uțn) — Popa, 

III, Panait (Ivan) — V. 
Nunweiller IV (Constanți- 
Pîrcălab, Varga (Ene 11), 

, Țîrcovnicu, David, 
loniță — Cernea, Lu- 

pescu (Pețenchi), Pîrîu — Nicolau, Gh. 
Dumitru (Șoimii) — Scînteie (Flo- 
rescu), Coicea (Scînteie), Stoica (Coi
cea), R. Tudor, Pîrvuleț (Vlăducu).

Coicea și 
DINAMO :
Nunweiller 
Alexandra, 
ncscu) —
Ene II (Eftimic), 
FL. ROȘIE: ’

Programul conoursului nr. 35 (etapa 
din 27 august) este comentată de an
trenorul federal Gică Popescu. Iată 
programul acestui concurs s 
sticurile indicate de antrenorul 
pescu :

I. Știința Cluj—C.C.A.
II. Petrolul—Steagul roșu
III Știința Timișoara—Rapid

IV. U.T.A.-Jiul
V. Minerul—Dinamo Pitești
VI. știința Cluj-C.C.A. (tin.) 

VII. Petrolul—St. roșu (tineret)
Știința Tlm.—Rapid (tin.) 
Lecco—Pa dova 
Catania—Spăl 
Udines e—Roma 
Lanerossi—Milan

PopeScu.
și prono-

1 Gică Po-

® In cadrul pregătirilor pentru me
ciul cu Dinamo Bacău, ieri dimineață 
Dinamo Bucuroșii a susținut un meci 
de antrenamenl in compania formației 
Flacăra roșie București. Scor final : 
5-2 (1-2). După o repriză în care ini-

& In ziua de 23 August, la Brașov 
s-au disputat ultimele jocuri din ca
drul „Cupei Eliberării". competiție 
cîștigată de C.S.M. Mediaș. In finală, 
C.S.M. Mediaș a întrecut pe C.S.M. 
Sibiu cu 2-0 (1-0). Pentru locurile 
3—4, Tractorul Brașov a învins Chi
mia Făgăraș cu a cel aș scor: 2-0 
(0-0). (C. Gruia, coresp. reg.).

1, x
1
1

1, X
X, 2

2
2
2
X
1

X
2

x, 
x,
1,

VIII.
IX.
X.

XI. 
XII.

PREMIILE CONCURSULUI PROnO- 
EXPKES DIN 16

Categoria 
fiecare.

Categoria
lei fiecare.

Categoria 
lei fiecare.

Categoria 
fiecare.

Categoria
lei fiecare.

a II-a : 3

a
a

a
a

2,

AUGUST 1961 
premii a 21.583 lei

IlI-a : 31 premii a 2.249
368 premii a

V-a : 949 premii a 112
IV-a : 291

lei
VI-a : 6.056 premii a 20

19

PRONOEXPEES -
La tragerea Pronoexpres de miercuri 

23.VIII a.c. au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

2 14 3 22
Numere de rezervă : 29 3P
Fond de premii : 561.184 lei.
Tragerea următoare va avea ioc în 

București, miercuri 30 august a. c.
Rubrică redactată de Loto-Fronosport.



*
Continuă să sosească participanții la marea întrecere

din ca- 
in aju-

ibitorii de atletism 
la tării noastre se află 

tradiționalei lor sărbători de 
are an.
unele 
trăi din 
întreceri, 
l-a ediție 
raționale 
are dată, 
■indul marilor mitinguri 
sezonului. Din nou vor 

‘.i la start atleți de certă va- 
e, campioni și recordmani din 
icroase țări.
i momentul de față, secreta- 
ul Campionatelor lucrează de 
la completarea listelor de par- 

ranti in toate cele 31 de probe 
caline și feminine. Ne-am in- 
at din lectura lor și împreună 
cele văzute ieri la aeroport, cu 
zjul sosirilor, ca și pe stadion, 
primei^ antrenamente ale oas- 
lor, sîntem in măsură să vă 
itzăm citeva amănunte culese 
pragul marii întreceri.

Sîmbătă și duminică 
stadionului Republicii 

nou freamătul mari- 
Se dispută cea de a 
a Campionatelor în
de atletism, 
competiția se

Ca de 
înscrie 

atletica 
fi pra-

Olga Kazi (56,7 pe 400 m și 2:10,0 
800 m), Judith Bognar (14,89 m 
greutate).

Unul dintre favoriții întrecerilor a 
preferat ieri să apară în rol de spec
tator. Este vorba despre recordmanul 
R.S. Cehoslovace, simpaticul sprinter 
Vilem Mandlik, care ne-a declarat : 

să mă odihnesc ! Am ne- 
rezervă de forțe pentru 
duminică, deoarece merg 
probe de sprint. Și cum

PE PISTĂ...

la început, o derogare de la 
ie. In acest an, antrenamentele 
lor oaspeți nu s-au făcut pe sta- 
1 Dinamo ca de obicei. Pentru 
:ipanții la cea de a XIII-a edi- 
u stat deschise porțile marelui 
>n „23 August".
I dimineață, în fața uriașelor tri- 

— aflate „la odihnă" — grupul 
în activitate pe pistă, la sec- 

e de aruncări și sărituri a părut, 
contrast, cu adevărat minuscul 
:uși, n-au lipsit pe stadion nume

Istvan Roz- 
fruntea de-

pe 
la

— Prefer 
voie de o 
sîmbătă și 
fn ambele 
vreau să mă reabilitez în fața publi
cului bucureștean după insuccesul de 
duminica trecută...

După cum se știe, Mandlik a pier
dut la limită în fața polonezului 
Foik și are desigur dreptul la cuvînt 
în fața unui alt lot de concurenți va
loroși.

Un amănunt interesant, primul grup 
de atleți cehoslovaci este condus do 
antrenorul A. Podebrad, care este 
imul și același cu campionul pe 400 
m la ediția 1949 a campionatelor noa
stre. Joi, la stadionul „23 August", el

“lete mongole, care 
rești, vor primi 
din partea publicului, iar șederea lor 
în mijlocul atîtor sportivi consacrați 
va fi un prilej pentru acumularea de 
noi cunoștințe. Iată componența lo
tului R.P. Mongole: Sangdorji Da- 
vadorji, Janjema Dembrel, Altangîrîl 
Dzomde, Dasniam Lamgiava, Badrah 
Patsur, Irtînsuren Cealha, Tamba 
Demdin, Dolgordjava Dorji, Tuiaa Daș 
și Terendolgov Tumurbatr.

In schimb vechi cunoștințe se află 
în rîndul delegației Turciei : Fahlr 
Ozguden (400 m și 400 m garduri); 
Ekrem Kocak (800 m și 1.500 m), Cahit 
Onel (1.500 m și 3.000 m obstacole), 
Sukru Saban (10.000 m), Fevzi Pakel 
(5.000 m și 10.000 m) și Orhan Altan 
(triplu salt).

LOTURILE R. D. GERMANE SI 
R. S. CEHOSLOVACE ------ ’

COMPLETE
Ieri după amiază grupului 

din R. D. Germană

debutează la Bucu- 
călduroase aplauze

SINT

și-
ce-

De mulțî ani numek acesta este 
nonim cu — „cel mai btat sprinter 
hoslovac”. Cartea da vizită a lui Vilem 
Mandlik cuprinde numeroase performan
țe remarcabile, printre care și cele două 
recorduri ale R.S. Cehoslovace în pro
bele clasice de viteză 3 10,2 pe 100 m 
și 209 pe 200 m.

veche cunoș-
Prima oară
In 1955. E

Mandlik este totodată • 
tință • publicului nostru, 
el a evoluat la București 
drept, atunci nu a ocupat decît locul 
patru fn proba de 200 ut, âțtigată de 
actualul recordman mondial la 400 m 
Karl Kauffman. Explicația evoluției mai 
slabe de atunci o dă însuși Mandlik:

— îmi făceam reintrarea după o ab-

daliatul olimpic 
gy se află în 
ei R.P. Ungare care cuprinde, în 
luare, pe următorii atleți : Attila
1 (8:43,6 pe 3.000 m obstacole), 
•s Szabo (14:00,9 pe 5.000 m și
2 pe 
m la 
îanu 
aees.

de atleți 
la Bucu-rămas

:-Z.

10.000 m), Janos Miskey 
"ăjină), Vilmos Varju (re

ia greutate, creditat 
aruncare de 18,44 m).

O alergare de semifond cu participare... mixtă : Simon (R.P.U.), Onel (Turcia);
Vamos (R.P.R.), Olga Kazi (R.P.U.) și Ozguden (Turcia), Aspect inedit de la 

antrenamentul de ieri Foto: Boris Ciobanu

sență îndelungată de pe pistă, cauzată d" 
un grav traumatism la piciorul sting. 
,,Amintirea “ accidentului o mai păstrez 
încă și ca influențează în oarecare mă
sură evoluția mea în alergare. Iată de 
ce sînt poate exagerat de prudent în 
prima parte a cursei și caut să recuperez 
prin finiș...

Un finiș care a făcut multe... victime 
printre cei mai reputați sprinteri euro
peni — am adăuga noi.

— Cum vă antrenați ? am întrebat.
— Antrenament „tare” fac de două 

ori pe săptămînă, în perioada competi- 
țională. Iarna adaug pregătirii specifice 
sprintului și antrenamentele în celelalte 
două sporturi pe care le practic activ.

Fiindcă trebuie să știți, Vilem Mand
lik este membru în trei secții ale clu
bului Dubla din Fraga : atletism, fotbal, 
și hochei ! Fapt pentru care merită de
sigur toată admirația.

Am aflat aceste amănunte în momen
tul cînd rapidul alergător cehoslovac se 
pregătea pentru citeva sprinturi de în
călzire pe stadion. A plecat de lingă noi 
în pas caracteristic, cu ridicarea ge
nunchilor și aruncarea înainte a picioa
relor. Cînd a revenit la punctul de ple
care, l-am întrebat care este 
acestui exercițiu :

— L-am văzut prima oară Ia 
meu bun, alergătorul sovielic 
Ignatiev. Mă ajută totdeauna 
în formă...

SAKA AKANNI OLOKO
Atletismul afitean este prezent la a 

Xin-a 
tre cu 
«d sfii.
printre
garduri, 
de 1<A

originea

prietenul 
Ardalion 
să intru

— Cine vor fi adversarii mei la 110 
mg?

I-am citat citeva nume, printre care 
pe acela al alergătorului sovietic Ivan 
Berezuțkl, care are în palmaresul său 
o performanță de 14,1.

— Ca să ciștig la București — a de-:

KIM BUHANTEV

TAMARA DMITRIEVA

'ORST NIEBISCH

a supravegheat antrenamentul urmă
torilor atleți: Taftl 
jină), Vana (47,8 pe 
(3:48.0 pe 1.500 m).

(4,37 m la pră-
400 m) și Holas

P. DENISENKO CONDUCE
LOTUL SOVIETIC

laAtletismul sovietic este prezent 
start cu un lot de performeri valoroși. 
In rîndul delegației U.R.S.S. se disting 
recordmanul unional la aruncarea dis
cului Kim Buhanțev (57,05 m), fostul 
recordman european la săritura cu 
prăjina Ianis Krasovskis (4,60 m), 
sprinterii Slava Prohorovski (10,4 și 
20,9) și Amin Tuiakov (10,4 și 21,5). Să 
nu-1 uităm de asemenea pe Iurii Baka- 
rinov, cel mai bun aruncător de ciocan 
al sezonului atletic în U.R.S.S. : 66,80 
m. Cu șanse la primul loc concurează 
și ceilalți membri ai delegației sovie
tice : Tamara Dmitrieva (55,1 la 400 
m și 2:07,0 la 800 m), Antanas Vaup- 
șas (7,75 m la lungime), Nikolai Bere
zuțki (14,1 la 110 mg), Vasilii Anisimov 
(52,1 la 400 m garduri).

Bine cunoscut este și numele condu
cătorului lotului de sportivi sovietici : 
Piotr Denisenko. Fostul săritor cu pră
jina a concurat ultima oară în Bucu
rești la ediția din 1957 a „Internațio
nalelor". Acum el a părăsit pista de 
elan, pentru a se dedica activității de 
îndrumător al celor mai tineri.

„Sînt deosebit de bucuros că revăd 
Bucureștiul — a declarat Denisenko.

Găsesc orașul și mai frumos ca 
înainte, in haina strălucitoare a noi
lor construcții. Cu plăcere voi revedea 
și stadionul Republicii, de care mă 
leagă frumoase amintiri. Sper că 
această revedere va coincide cu re
zultate bune ale atleților 
însoțesc. Majoritatea lor 
bună formă sportivă, fiind 
performanțe superioare.
Vaupșas și Bakarinov, precum și Dmi
trieva au cele mai bune șanse să se 
impună. O oarecare rezervă păstrez 
pentru evoluția lui Krasovskis. El nu 
s-a acomodat încă suficient cu noua sa 
prăjină elastică, fapt care-i diminuează 
posibilitățile “.

rești după concursul de duminică i s-a 
alăturat un lot de noi veniți. Iată 
cum arată acum delegația atleților din 
țara prietenă : K„ Schiiller (10,4 pe 100 
m și 21,1 pe 200 m), P. Wallach (10,5 
și 21,6), K. Flamm (10,5 și 21,3), H. Pol- 
lex (10,5 și 21,8), M. Fischer (52,1 la 
400 m.g.), H. Bierstedt (1:49,0 la 800 
m), G. Berg (15,50 m la triplu); G. 
Schubert (4,20 m la prăjină), H. Nie- 
bisch (62,70 m la ciocan), K. Frost 
(80,09 la suliță), R. Hadrych (20 km. 
marș), Burghild Neumann (6,18 m la 
lungime), Hannelore Raepke (11,6 pe 
100 m și 23,7 pe 200 m), Ursei Behr 
(52,04 m la suliță), Doris Miiller (55,33 
m la disc). De notat că ștafeta celor 
patru sprinteri a înregistrat recent 
timpul de 40,9 pe 4x100 m.

In același avion cu atleții germani 
a sosit și al doilea grup al delegației 
cehoslovace, care cuprinde pe : Milan 
Cecman (14,6 la 110 m garduri), Zde- 
nek Cihak (55,20 m la disc), Vladimir 
Dolejsi (1:51,4 la 800 m), Vladimir 
Kalecki (15,54 m la triplu salt), Ste- 
panka Mertova (54,17 m la disc) și 
Karel Szotkowski (3:48,1 la 1.500 m).

Oaspeții „internaționalelor" de atle
tism au continuat să sosească și asea
ră tîrziu, iar în cursul zilei de astăzi 
lista participanților urmează să se com
pleteze cu ultimii veniți.

ediție a btemațtanalelor noas- 
unul din ceâ mai buni sportivi 

Nigerianul Oloko figurează 
■peciaiiștfi probei de 110 m 
avind Ja activ o performanță 
Ea a fost stabilit* în capitala

țării sale — Lagos — eu prilejul cam
pionatelor de atletism ale Nigeriei.

De la sportivul de culoare am aflat 
amănunte inedite despi* activitatea 
sportivă dta Nigeria, una din țările 
africane recent eliberate te sub jugul 
colonial.

— Ha Lagos, ea. și la site orașe ale 
țării mole, teteresuf pentru «pori este 
din cs te os mai mar* — ne-a spus 
oaspetele nostru. Se joacă mult fotbal, 
baschet, iar atletismul a fnceput si in
tereseze tot mai mulți tineri.

Aflăm de asemenea că orașul Lagos 
posedă cîteva stadioane, care sint de 
obicei pline la eompetițflla atletice. 
Iată încă o confirmare a faptului că 
Africa constituie un rezervor imens 
de forțe în atletism.

Oloko a avut la rîndul aău cîteva 
întrebări de pus. In primul rlnd :

CUNOȘTINȚE

RADU VOIA 
ADRIAN VASILIU

pe care îi 
se află in 
capabili de 
Berezuțki,

NOI ȘI... VECHI
are și oaspeți ine-Actuala ediție 

diti. Pentru prima oară vor participa 
atleți și atlete din R.P. Mongolă. At
letismul este de-abia la început în 
țara prietenă și desigur performanțele 
nu sînt încă de un nivel deosebit 
Desigur însă că cei 7 atleți și cele 3 afr-

stabi-,
Ar fi

dus 
Zesc 
extrem de plăcut pentru mine !

Evident, este de dorit ca din 
protagoniștilor întrecerii de pe stadio
nul Republicii să rezulte cît mai multe 
recorduri. Unul, îi urăm și atletului 
din Lagos.

Oloko — va trebui deci să 
un nou record al Nigeriei.

lupta

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR
ZIUA I

17,JO : Festivitatea de deschidere 
18,00 : 110 m garduri (serii), pră

jină, lungime, femei si disc femei.
400 m bfirbafl (ecriil
100 m femei (serii)
1*0 m bărbați (scriu 
suHtă femei 
110 m garduri (finală) 

8*0 m femei, greutate femei

19,45 : 400 m bărbați (finală), înălți
me bărbați

19,55 : 5.000 m, triplu salt
20,15 : 800 m bărbați, disc bărbați
20,25 : 3.000 m obstacole
20,40 : 4 x 100 m
20,50 : 4 x 400 m

20
400
200

ZIUA

bărbați 
bărbați

A II-A
km mars (plecare) 
m garduri (serii), ciocan 

femei (serii), lungimem

200 m

femei (finală). înălțime200 m

farduri 
femei

bărbați (fina'ă) 
garduri (fina’ă) 
garduri (fina'ă)

(serii)
(serii), suliță

200 ni
80 m
400 m
1.500 m
10.000 m
4 x loo ni femei
Festivitatea de închidere

80 m :
400 m

(serii), greu-bărbați

20,55 :

Discuție prietenească între Saka Oloko (Nigeria) șl Antonas Vaupsas (V.R.S.S.)Discuție prietenească între Saka Oloko (Nigeria) șl Antonas Vaupsas (V.R.S.S.)

1»45 :
1830 :
18,45 :
18JS5 :
ÎS,00 :
13,10 :
13,25 : 100 m temei (finală)

IMS : 10* m bărbați (finală)

17.30 :
18,00 :
18.15 :

bărbați
18.30 :

tate bărbați
18.45 :
19,00 : 

bărbați
19.15 ; 

femej
19,25 :
19,35 :
19.45 :

Biletele pentru Campionatele in
ternaționale de atletism tile R.P.R. 
s au pus in vinzare la casele de 
bilete din str. Ion Vidu. Agenția 
centrală Pronosport din calea Vic
toriei nr. 9, stadionul Ren- Micii 
și stadionul Dinamo.



38 de țări ate lumii participă la Universiada de la Sofia
• Sportivii romîni au sosit în capitala R.P. Bulgaria și au făcut primele 

antrenamente 9 Azi încep întrecerile ia baschet și la scrimă

SOFIA, 24 (prin telefon de la tri
misul nostru special). — în aceste 
zile capitala R.P. Bulgaria trăiește 
intens marea sărbătoare a tineretului 
studios din întreaga lume. De-a lun
gul străzilor, zeci de afișe și panouri 
în culori vii anunță acest eveniment, 
steaguri și flamuri fîlfde în bătaia 
vîntului. Sportivi și sportive din 38 
de țări ale lumii vor fi prezenți la So
fia pentru a participa la întrecerile 
Universiadei. Pină la ora la care tele
fonez pe catargele aflate pe aleea 
principală de la Cetatea Universitară 
(inaugurată o dată cu sosirea primilor 
oaspeți), unde sînt găzduite toate de
legațiile participante, au fost înălțate 
steagurile Uniunii Sovietice, R.P.D. 

Coreene. Cubei, R.P. Polone, Ghanei, 
R.P. Ungare, Angliei, R.P. Romîne, 
Italiei. Indoneziei, Japoniei, Izraelului. 
Braziliei șa.

Delegația noastră a sosit la Sofia în 
cursul dimineții de miercuri și a par
ticipat în aceeași zi, la prinz, la so
lemnitatea ridicării drapelului țării 
noastre. Drapelul a fost ridicat de 
maestrul emerit al sportului Horațiu 
Nicolau și de maeștrii sportului Elena 
Leușteanu și Alexandru Popescu, în 
uralele întregii noastre delegații și a 
numeroșilor sportivi din celelalte țări 
sosite înaintea noastră. Miercuri după-

amiază, în sala cinematografului aflat 
la parterul blocului în care locuim, 
sportivii romîni au participat la o a- 
dunare festivă pentru sărbătorirea zi
lei de 23 August. Cu acest prilej a 
luat cuvînttil tov. Al. Ignat, secretar 
al Comitetului Executiv al U.A.S.R., 
care a vorbit despre însemnătatea eve
nimentelor de la 23 August. In înche
ierea ședinței, delegația sportivilor ro
mîni a fost salutată de un reprezen
tant al uzinei Nr. 12 din Sofia care 
patronează delegația noastră.

Miercuri și joi sportivii romîni au 
participat Ia o serie de antrenamente 
chiar la bazele de desfășurare a între
cerilor oficiale. Printre cei care s-au 
antrenat am remarcat pe Sanda Ior
dan, Măriuca Rotaru, Caminschi, Po
pescu (înot), Gh. Banu (sărituri), Sza
bo, Ștefănescu, Blajec, Firoiu (polo), 
Nedef, Demian, Albu, Nosicvici, lo- 
nescu, Viorica Niculescu, Anca Raco- 
viță, Ecaterina Kerciov (baschet), Fie
rarii, Miculescu, Nicolau, Cherebețiu, 
Sonia Colceriu, Lia Vanea (volei), Ti
riac, Bosch, Mina Ilina. Julieta Na- 
mian (tenis de cîmp), Olga Szabo, Ma
ria Vicol, Rohoni, Mureșanu, Poenaru 
(scrimă), Sonia Iovan, Elena Leuș- 
teanu, Emilia Liță, Orendi, Togănel 
(gimnastică) ș.a. Atleții vor sosi la

Luni sosesc voleibaliștii japonezi

Sofia după desfășurarea Campionate
lor Internaționale ale R.P. Romîne.

In aceste zile am putut vedea la an
trenamente, diseutînd între ei pe ba
zele de antrenament sau în Cetatea 
Universitară, numeroși sportivi de va
loare mondială. Dintre, aceștia am re
marcat pe gimnaștii Iurii Titov, V. 
Leontiev, Tamara Manina, Irina Per- 
vuhina, scrimerii Jdanovici, Șișkin, 
atleții Igor Ter-Ovanesian, Bolșov, Mi
hailov, Riahovski, Fedoseev, Kașkarov,» 
Elvira Ozolina. Irina Press, Tamara 
Press, Taisia Cencik, Tatiana Scelka- 
nova, toți din lotul U.R.S.S, înotăto
rii japonezi Fujimoto, Fukio, Tokushi
ma, atleții polonezi Piatkovski, Sidlo, 
atletul cubanez Figuerola. baschetba
listul maghiar Temesvary, pe baschet- 
baliștii bulgari Savov, Radev ș.a.

Primele întreceri din cadrul Univer
siadei se vor desfășura vineri, cînd vor 
lua „startul" baschetbaliștii și scri
merii. Iată de altfel datele de desfă
șurare a întrecerilor sportive : atle
tism : 31 august — 3 septembrie; înot: 
26 — 29 august; sărituri: 26 — 29 
august; polo : 27 august — 1 septem
brie ; baschet băieți: 25 august — 3 
septembrie ; baschet fete : 26 august — 
2 septembrie ; volei masculin : 26 au
gust — 2 septembrie; volei feminin: 
26 august — 1 septembrie; tenis: 
26 — 31 august; scrimă: 25 august 
— 2 septembrie ; gimnastică : 27 —28 
august.

Deschiderea festivă a Universiadei 
va avea loc în seara zilei de 26 august 
pe stadionul Vasil Levski, iar închi
derea în ziua de 3 septembrie, pe a- 
celași stadion.

ROMEO VI LARA

După froî rund

Fiorin Gheorghiu lider (cu irei puncte 
în turneul finii ol caiugiouetului 

mondial de $oh pentru juniori
Turneul final al campionatului mon

dial de șah pentru juniori a început 
sub semnul unei mari surprize: olan
dezul Zuidema l-a învins în partida 
întreruptă din serii pe cehoslovacul 
Hort, calificîndu-se în finala compe
tiției.

Strălucit a jucat în primele trei 
runde reprezentantul și campionul ță
rii noastre FLORIN GHEORGHIU, 
care a obținut victorii în toate par
tidele susținute la talentatul junior 
finlandez Vesterinen, olandezul Zui
dema și spaniolul Calvo.

Alte rezultate: runda I. Thomson 
—Larusson 0—1, Kinmark—Pfleger 
0—1, Kuindji—Gulbrandssen între
ruptă a doua oară, Nagy—Calvo 
1—0, Parma—Zuidema */2—’/2. Runda 
a 2-a. Thomson—Kinmark %—‘A, Pfle
ger—Kuindji */2—'A. Gulbrandssen— 
Nagy *A—‘A. Calvo—Parma 0—1, La
russon—Vesterinen 0—1. Runda a 
3-a. Kuindji—Thomson 0—1 (1), Na
gy—Pfleger 1—0, Parma—Gulbrands- 
sen 1—0, Vesterinen—Zuidema într., 
Kinmark—Larusson 0—1. In clasa
ment după trei runde conduce FLORIN 
GHEORGHIU cu 3 p. urmat de Nagy 
și Parma cu 2‘A p, Larusson cu 2 p, 
Thomson și Pfleger cu l‘A p. etc.

Comentînd campionatul, ziarul 
dez „Nieuwe Haagsche—Cot 
scria sub titlul „Favoritul Ghec 
a devenit lider" că „puternicu 
câtor romîn l-a întrecut de o m: 
categorică pe Zuidema, anunțir 
un pretendent serios la cîștigare: 
mului loc".

A luat sfîrșit turneul zi 
de la Marianske La:
Ghițescu n-a putut trece în t 

rundă peste apărarea dîrză a h 
hanessen, trebuind să se mulțum 
cu o remiză, care i-a asigurat, 
un onorabil loc 5 în acest pu 
turneu. Iată clasamentul final : 
Olafsson 12‘A p, 2. Filip 12 p, 3 
man lO’/e p, 4. Johanessen 9*A 
GHIȚESCU 9 p, 6-7. Boboțov, 
8>/a p, 8-9. Sliwa, Szabo 7 p, 
Barendegt, Gragger 6 p, 12-14. 
Milici, Perez 5 p, 15. Niemefa 
16. Lundquist 3‘A p.

Pentru turneul interzonal s-au 
ficat marii maeștri Olafsson, Fi 
Uhltnan.

Rugbiștii noștri victori*

C.F. B. Grivița Roșie victorioasă la sc 
55-17 (26-6) cu Czarni Bytom

KINUKO TANIDA

In zilele de 28 și 30 august, ama
torii de volei din Capitală vor avea 
prilejul să asiste la prima evoluție în 
țara noastră a unor echipe de volei 
din Japonia : selecționata masculină 
a Japoniei și echipa Nikibo Tokio, cea 
mai bună formație feminină japoneză.

Oaspeții, care întreprind un lung 
turneu în Europa, sosesc de la Sofia 

> unde au jucat marți și aseară. Tntîl- 
nind marți selecționata studențească 
feminină a R.P. Bulgaria, Nikibo To
kio a învins cu 3—1. Rezultatul con

firmă încă o dată clasa ridicată a voleiu- 
y lui feminin japonez care s-a afirmat 
i puternic cu prilejul ultimei ediții a 
1 campionatului mondial feminin disnii- 
’ tat. anul trecut, la Rio de Janeiro, unde 

a ocupat locul II, după formația Uni
unii Sovietice, campioană mondială.

Si de data asta echipa feminină este 
I deosebit de puternică, în componenta 
' ei activînd nu mai puțin de șase ju

cătoare prezente la Rio de Janeiro în 
1 formația Japoniei. Este vorba de Ki- 
1 nuko Tanida. Sumiko Nakajima, Mi 

sae Kasai, Mutsuko Himeda, Mitsue 
Masuo. Emiko Miyamoto. Alături d» 
ele vor mai juca Yuriko Handa, Yoshi 

; ko Matsumura, Atsuko Nishihara.
Reprezentativa masculină a Japo

niei va prezenta la București în afara 
„scheletului" de bază (Yutaka Demachi, 

. Masashi Fuka awa, Toshio Kataoka. 
Yoshikazu Tsuda, Masanao Taninaka, 
Tsutomu Koyama), care a luat parte 

I îa cam; icnatele mu.idiale din Brazi
lia și o serie de jucători mai tineri: 
Fumihiko Matsumoto, Masavuki Mi- 
nami, Tădayoslii Ichikawa, Kenichiro 

’ Toma, Toshiaki Kosedo. Conducătorul 
general al delegației este dl. Yutaka

Maeda, din partea Asociației japoneze 
de volei, iar antrenorul echipelor este 
Toshiniko Okura.

Primele jocuri ver avea loc luni 28 
august pc terenul de la velodromul 
Dinamo, începînd de la ora 18, după 
următorul program : FEMININ : Com
binata divizionară—Nikibo Tokio ; 
MASCULIN: R.P. Romină (B)— Ja
ponia. Aceleași partide se vor disputa 
și în ziua de 30 august. y

Voleibaliștii 
și voleibalistele 

din Japonia au evoluat 
la Sofia

La Sofia au evoluat marți seara cele 
două echipe japoneze de volei care sint 
așteptate și la București. La masculin, 
selecționata studențească a R. P. Bul
garia a întrecut reprezentativa Japo
niei cu 3—0 (5, 5, 12), în timp ce for
mația feminină Nikibo Tokio a între
cut selecționata studențească a R. P. 
Bulgaria cu 3-1 (12-15, 15-8, 15-7,

Gimnastică femei
U.R.S.S.—S. U.A.

192,2-1895 p
Intîlnirea internaționalii feminină din

tre echipele selecționate dc gimnastică 
ale U.R.S.S. și S.U.A. a luat sfîrșit cu 
scorul de 192.2—189.5 puncte în favoa
rea gimnastelor sovietice. In clasamentul 
general individual compus primele 4 
locuri au fost ocupate de componentele 
echipei U.R.S.S. Primul loc a fost îm
părțit la egalitate de Larisa Latînina și 
Polina Astahova — fiecare cu cîte 38,85 
puncte. Morel Grosfield (S.U.A.) s-a 
clasat pe locul 5 cu 38,01 puncte.

(Agcrpres)

Joc deschis, cu multe încercări fina
lizate, un public entuziast și obiectiv, 
atmosferă sportivă, prietenească tot 
timpul jocului și în final o agreabilă 
victorie a echipei noastre — iată, pe 
scurt, caracterizată întîlnirea de rugbi 
dintre echipa campioană a țării, C.F.R. 
Grivița Roșie și formația poloneză, 
Czarni Bytom. Scorul final 55-17 (26-6) 
consfințește just raportul de forțe de 
pe terenul din Parcul Copilului.

C.F.R. Grivița Roșie a acționat mai 
calm, mai organizat, dovedind o ma
turitate incontestabilă. în plus, rug- 
biștii feroviari au fost avantajați și 
de bogatele lor cunoștințe tehnice, de 
faptul că au reușit să aplice perma
nent tactica cea mai adecuată în ve
derea obținerii unei victorii certe.

Primele întreceri în campionatul european 
masculin de canotaj academic

15-4).

Fotbal
U.R.S.S. — NORVEGIA 3-0 (0-0). 

— Reprezentativa de fotbal a U.R.S.S. 
a susținut miercuri la Oslo cel de al 
treilea meci contînd pentru prelimina
riile campionatului mondial, întîlnind 
selecționata NoPVegiei. După ce la 
pauză scorul, era alb, în cea de a doua 
repriză fotbaliștii sovietici și-au con-

Campionuteie mondiale de pentatlon modern 
s-au încheiat cu dubla ulctorie 

a sportivilor sovietici
Campionatul mondial de pentatlon mo

dern desfășurat la Moscova a luat slu
țit cu strălucitul succes al sportivilor 
sovietici, care au ocupat primul loc atît 
în întrecerea individuală cit și în cea 
pc echipe. Iată clasamentele generale :

INDIVIDUAL : 1. Igor Novikov
(U.R.S.S.) 5217 p, 2. Deriughin
(U.R.S.S.) 5092 p. 3. Balczo (R.P.U.) 
5070 p, 4. Pahomov (U.R.S.S.) 4911 p.

5. Kare (Fini.) 4541 p, 6. Nagy (R.P.U.) 
4528 p... 18, Marinescu (R.P.R.) 4168 
p... 22. Tomiuc (R.P.R.) 4027 p. 24. 
Țintea (R.P.R.) 3959 p.

ECHIPE : 1. U.R.S.S (Novikov, De- 
riughin, Pahomov) 15.220 p, 2. R. P. 
Ungară 13.358 p, 3. S.U.A. 13.255 p 4. 
Finlanda 13.177 p, 5. Suedia 12.755 p.
6. Japonia 12.365 p, 7. R. P. Romînă 
12.151 p. 3. Austria 12.131 p.

PRAGA 24 (prin telefon de la tri
misul nostru special). — Intr-o at
mosferă deosebit de sărbătorească, în 
decorul pitoresc ai stadionului nautic 
de la Veslarski Ostrov s-a deschis 
astăzi cei de al 50-lea campionat eu
ropean masculin de canotaj acade
mic.

Programul europenelor a fost inau
gurat de întrecerile din cadrul califi
cărilor desfășurate la patru probe. 
Sportivii noștri au concurat la 44-1 
in cea de a treia serie dar deși au 
condus aproape jumătate cursă au ce
dat sosind pe locul V și urmînd a 
„trage" in recalificări sîmbătă. Iată

pe glob
cretizat superioritatea, înscriind de trei 
ori prin Ponedelnik, Meshi și Metre- 
veli : 3-0. Cu această victorie, selec
ționata U.R.S.S. a acumulat 6 puncte 
din 6 posibile, avînd șanse mari de 
a se califica pentru turneul final al 
campionatului mondial. In ultimul meci 
echipa U.R.S.S. va întilni în deplasare 
formația Turciei.

START IN „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI". — In primul meci al 
ediției 1961-1962 a „Cupei campioni
lor europeni", campioana R.F. Ger
mane, F.C. Niirnberg, a învins cu sco
rul de 5-0 (3-0) echipa Drumcondra — 
Dublin (irlanda).

DINAMO KIEV IN ITALIA. — In 
preajma începerii turneului final al 
campionatului U.R.S.S.. și a primei 
etape a campionatului italian, echipa 
sovietică Dinamo Kiev a sus
ținut recent un turneu de trei meciuri 
în Italia. în prima partidă dinamo- 
viștii au înlîlnit pe Internazionale, ce- 
dînd cu 0-4. In cel de al doilea joc 
Dinamo Kiev a întrecut la Florența 
cu 2-1 pe Fiorentina, iar miercuri a 
terminat la egalitate (1-1) cu Bologna.

rezultatele: seria I: 1. Germania 6:34.60,
2. Austria, 3. R. P. Ungară, 4. An
glia, 5. Franța; seria a Il-a : 1. R. S. 
Cehoslovacă 6:33,69, 2. Danemarca,
3. U.R.S.S., 4. Iugoslavia, 5. R. P.
Polonă; seria a IlI-a : 1. Italia
6:34,63, 2. S.U.A., 3. Elveția, 4. Sue
dia, 5. R.P.R. 6:48,57. Primele două 
echipaje se califică pentru semifinalele 
care au loc vineri. La simplu au avut 
loc trei serii cîștigate de Ivanov 
(U.R.S.S.) 7:27,23, Grotteck (Germa
nia) 7:28,63 și Groen (Olanda) 7:25,26. 
Ciștigătorii s-au calificat pentru fi
nală. în proba de 2-pl sportivii ro
mîni Carol Veres, Ion Petrov și Oprea 
Păunescu au obținut un frumos re
zultat cîștigînd seria a IlI-a cu 
7:44,72. Celelalte două serii au fost 
cîștigate de Germania (7:26,03) și 
U.R.S.S. (7:24,53).

Programul de mîine (n.r. azi) cu
prinde semifinalele la proba de 4-ț-l 
precum și calificările la 4 f.c. unde 
noi participăm în seria a IlI-a, ală
turi de Danemarca și R. P. Polonă, 
dublu vîsle și 84-1 unde sportivii 
noștri vor concura în cea de a doua 
serie împreună cu schifiștii cehoslovaci, 
polonezi și olandezi.

NEAGOE MARDAN

Czarni Bytom a căutat să... ț 
jocul tehnic superior al cefer 
printr-o risipă de energie cons 
bilă, prin calitățile lor atletice r 
cabile. Tehnic, deși comparativ ct 
preccdenți echipa a făcut unele 
grese, Czarni Bytom s-a prezenta 
slab. Transmiterea paselor mai 
fost executată cu stîngăcie, la 1 
și circulația baloanelor pe treisfi 
Edificator în această privință este 
tul că rugbiștii polonezi au 
în majoritatea cazurilor, fie din 
turi de pedeapsă, fie din lovitu 
picior căzute. în acest meci — c< 
fără greșeală de arbitrul V. Vard 
echipa noastră campioană a t 
următorul „XV" : TÎU-' *4 (But 
Bostan, Wusek (O<^ Irin
Rolaru (Tibuleac) nene
Stănescu — Rusu, F> Forai 
Posmoșanu, Stoenescu — Rădu 
Mânole, Șerban (Baciu).

T. STA

• Miercuri la Tecuci, formați 
cală a întrecut cu scorul de 6-0 
echipa cehoslovacă Spartak din

PE SCUR1
• Pe traseul „Nevskoc Kolțo 

Leningrad se va disputa la 27 a 
pentru prima oară în U.R.S.S., ui 
curs internațional automobilistic • 
teză. La competiție au fost invita 
tomobiliști din R. D. Germană, 
Polonă, Finlanda și alte țări. Din 
U.R.S.S. vor face parte campionii 
Karl Galîgbin, Rudolf Goldin, 
Kurbatov și Viaceslav Konsenkov.

• In cadru! unui concurs de r 
desfășurat la Fresno, în Californie 
tătorui Chel Jastremski (S.U.A.) 
bilit dpuă noi recorduri mondial 
a parcurs 110 yarzi bras în 1:09,6 
yarzi bras în 2:34,1.

• Cea de a 6-a etapă a Turului 
al R. D. Germane Frankenbauscn-I 
(110 km) a fost cîșligată de n 
Miillcr (R.D.G.), care a realizat 
dc 3 h 31:46,0. In clasamentul p 
individual continuă să conducă 
(R.D.G.), urmat la 5 min. de / 
(R.D.G.).

La închiderea ediți
Atleți de valoare au sosit aseară în Capii
Cursa TAROM Bruxelles — Bucu

rești a adus aseară în Capitală noi 
participanți de înaltă valoare la Cam
pionatele internaționale ale R.P.R. 
Au descins mai tntîi din avion atleții 
francezi avînd în frunte pe aruncă
torul de suliță Macquet care are la 
activ o aruncare de peste 83 m. Au 
mai făcut deplasarea William (16 m 
la triplu salt) și P. Genevay (10,4 
la 100 m și 21,1 Ia 200 m)

Belgia va fi reprezentată c 
Roelants (5.000 m), I. Lamb 
(1.500 m). Olanda a trimis 3 a 
Ellen Ort (11,7 la 100 m și 2 
200 m), Joke Bijleveld (6,31 m 1; 
gime și 11,? la 100 m) și Gerda 
(2:06,4 la 800 m și 55,7 la 400 m

In sfîrșit a mai sosit englezul 
Wiggs (3:42.9 la 1.500 m).
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