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PATRAR
Douăzeci yi cinci de ani, fiecare o treaptă 

închegată din pîrgă de rod bogat, 
descintat în sporul muncii.

Douăzeci și cinci de ani, tinerețe de gind 
întruchipată din fapte, semeața Cetate: ȚARA, 

Romania veșnic tinără, acum ji mai tinără.

ROMÂNIA
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de ȘTEFAN POPESCU

Duminică, 24 august, vor 
avea loc numeroase manifes
tări sportive închinate sărbă
toririi celei de a XXV-a ani
versări a Eliberării patriei. 
Iată programul sportiv de pe 
stadionul „23 August1* :

Ora 14,15—14,30 : Demonstra
ții de aeromodelism

Ora 14,30—14,50 : Demonstra
ții de judo

Ora ___  _____
Grivița Roșie-Toulon 
za I)

Ora 15,40—15,45 : Ciclism 
curse eliminatorii

Ora 15,45—16,25 : Rubgy 
Grivița Roșie-Toulon (repriza 
a Il-a)

Ora 
(1 000 
cole, 
etc.)

Ora ____ ___
Steaua—U.T.A. (repriza I)

Ora 17,30—17,45 : Demonstra
ții de călărie

Ora 17,45—18,30 : Fotbal — 
. Steaua—U.T.A. (repriza a II-a)

- —

15,00—15,40 ; Rugby — 
- ’ “ ' (repri-

16,25—16,45 : Atletism
m femei, 3 000 m obsta- 
glmnastică, motocicllsm

16,45—17,30 : Fotbal

CONSILIULI NAȚIONAL PENTRL EDLCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Mereu mai tinără in lupta pentru Neatimare ; 
mereu mai dirză să desferece Libertatea, 

intr-un avînt spre ideal de dăltuit: 
pe întregul pămînt al oamenilor: SOCIALISMUL.

Douăzeci fi cinci de ani căliți, oțelit-au poporul 
și-l ține strîns sub steagul Voinței, biruitorul.

Dacă frunza freamătă, e vrerea viatului ; 
Dacă ecoul se face-auzit, e puterea glasului; 

Dacă se înalță Cetatea, e strădania noastră !
Daci Cetății zidurile i se resfiră, 

umblete pretutindeni, să cheme lumea

*

*

*

*

*

*

la jarul stindardului de singe al bătăliilor, 
e pentru că stăruința-n trudă a Unuia 
în toți s-a ridicat și tălăzuindu-ne-n fapt, 
împreună mai tineri, gata sîntem 
să despicăm vremelnice înfrîngeri și nevoi 
cu baltagul repezit la mir, 
de s-or ivi uzurpatori ai neclintirilor 
ctitorite de voințe, deschise căi 
spre viitorul fără pată, făurit din scutul a 
DOUĂZECI ȘI CINCI DE ANI ghintuiți, 
ghioagă năzdrăvan aruncată de neamul acesta 
durat să despletească triumfal curcubeu 
peste omenirea-adunată 
la praznicul Pătrarului de veac 
ce făptuirile mîndre le arată.

Pătrar de veac, ăst prag hotăritor, 
pășit solemn de bărbăția descălecătorilor, 
răsfrînt în cumințenia coaptă a junimii, 
de acum pieptiș împreună să-l urcăm, 
să ne mai înălțăm.

Vineri 22 august 1969
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partidului nostru comunist, în is- I 
poporului român si a întreaii noa- ■

ărbătorim cu toții împlinirea 
a douăzeci și cinci de ani de 
la acel 23 August 1944, cînd 
România a izbutit să scuture 
jugul fascist, să iasă din răz
boiul din Răsărit și să îndrepte

armele ostașilor săi împotriva dușma
nului real, Germania hitleristâ.

.Am trăit această zi istorică și ea 
ni s-a părut atunci (după îndelunga 
noapte fascistă care domnise asupra 
noastră) a fi deosebit de luminoasă ș’ 
însemnînd o adevărată cotitură in is
toria r " ' 'J __ ________ ...
toria poporului român și a întregii noa
stre țâri. Dar, cu cît au trecut anii, cu . 
atiț însemnătatea acestei zile a crescut. I 
Ieșirea partidului comunist din ilegali- ■ 
tete, organizarea insurecției armate, ■ 
răsturnarea dictaturii fasciste, îndrep- I 
tarea armelor, ostașilor noștri împotri- ’ 
va Germaniei hitferiste și trecerea, ■ 
prin aceasta, a României alături de I 
forțele Uniunii Sovietice și ale aliaților * 
occidentali urmau să aibă, pentru po- ■ 
porul român și pentru România, conse- I 
cințe dintre cele mai fericite. Partidul ’ 
Comunist Român, dovedind din primele 
ore ale ieșirii din ilegalitate o uimi
toare forță de organizare, a strîns în 
jurul său toate elementele democrate 
ale țării, a înlăturat din viața publică 
și a zdrobit reacțiunea, punînd, în ace
lași timp, bazele unei guvernări popu
lare trainice, așezînd puternice temelii 
pe care să se ridice zi de zi și an de 
an România noastră cea nouă, viața 
noastră cea nouă, socialistă.

în acești douăzeci și cinci de ani, 
cîți au trecut de la acel memorabil 
23 August 1944, intrat glorios și pentru 
totdeauna în istoria poporului nostru, 
România s-a schimbat cu totul Ia față, 
îmbogățindu-se și înfrumusejîndu-se 
necontenit, căpătînd din ce în ce mai 
multă și mai strălucită faimă, atît pe 
plan intern cît și extern. Cel ds al 
X-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, care a avut loc recent, a dove
dit încă o dată, în fața lumii, că în
tregul popor român este strîns unit în 
jurul partidului comunist, al Comitetu
lui Central și al secretarului sâu gene
ral, Nicolae Ceaușescu. Desăvîrșind 
construcția României socialiste și mer- 
gînd cu pași mari spre comunism, po
porul nostru este hotărit sâ-și păstreze 
Și ,S°"Ș* întărească și pe mai departe 
independența și suveranitatea naționa
lă, cuceririle sale revoluționare, liber
tatea.

întărirea, înfrumusețarea și îmbogăți
rea țării, ridicarea continuă a nivelului 
material și spiritual al poporului au avut 
a.dîlcî rezonanțe în literatură, în artă 
și fără nici o îndoială și în sport. Faima 
de astăzi a României socialiste pe plan 
internațional se datorează, în primul 
rind, politicii noastre externe, acestei 
nooile politici de prietenie, colaborare ,-i 
și pace între popoare. Dar la această 
faimă contribuie și munca întregului 
nostru popor, izbînzile lui în toate sec- , 
toarele de activitate, inclusiv cele în 
care se încadrează literatura, arta, spor
tul. Cărțile noastre umblă prin lume și i 
le vorbesc^ oamenilor, uneori din cele 
mai îndepărtate coifuri ale pămîntului, 
despre această țară și despre acest po- | 
por. Elanurile cîntăreților noștri răsună 
mereu sub bolțile celor mai celebre săli 
din lume, plastica românească este, în i 
momentul de față, printre cele mai in
teresante, sportivii noștri cîștigă, aproa- 
pe ori pe unde se duc, laurii unor | 
certe victorii. La multe ne putem gîndi I 
și multe putem spune cu prilejul acesta, 

aniversări 
i române

acum 
presus
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al 
a 
de sub jugul 
trebuie să ne 
decît la orice, 
o avem fiecare 
rile noastre de ,„ul,wu ,,, ,ol/
îneîț să contribuim cu tot mai mult spor 
la întărirea patriei noastre socialiste, 
la îmbogățirea și înfrumuseterea ei, la I libertatea și independența ei, la bună
starea și fericirea oamenilor ei. Noi 
scriitorii, artiștii, sportivii facem parte 

Idintr-un popor harnic și talentat. Hai 
să ne îndoim și să ne întreim eforturile 
și să aducem țării bucurie și mîndrie, 

Icîștigînd în sectoarele noastre de ac
tivitate cît mai multe si mai străluci
te victorii, cît mai mulfi lauri.

Zaharia STANCU

celei de a XXV-a ■ 
•liberării patriei noastre 

fascist, dar 
gîndim, mai r___
la datoria pe care 
de a lucra în locu- 
muncă în așa fel,

I 
I
I
I
I 
I
I

Foto : A. NEAGU

Meciul de atletism juniori

■■ ■

MASCULIN DE HANDBAL!
Începe un nou campionat

Duminică și luni pe stadio
nul Petrolul din Ploiești se va 
desfășura prima întilnire de 
atletism dintre echipele de 
juniori și junioare ale Româ
niei și Slovaciei. Din repre
zentativele române vor face 
parte, intre alții : Sorin Păsu- 
lă, C-tin Nemeș, Petre Lu
pan, Csaba Dosa, Costel Io- 
nescu, Mariana Filip, Eleono
ra Monoranu, Fița Rafira, Se- 
rafina Moritz, Carmen Iones- 
cu. Marghiolita Matei.

După evoluția bună a celor 
mai mulți dintre acești atleți 
La recentele campionate de se
niori, se așteaptă noi perfor
manțe de valoare și citeva re
corduri naționale.

MARIANA FILIP va re
prezenta România 

cursa de 400 m.

Primele 10 echipe masculine de handbal 
din ierarhia valorică națională sînt în 
momentul de față gata să abordeze o 
nouă ediție a disputei pentru titlul re
publican. In legătură cu acest eveniment 
citiți în pag. a 2-a impresiile comentatoru
lui awttv C. eaPSSGU-GQ^pAȘl. . _

. 1.i; i.
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Solemnitatea luminării unor ordine și medalii DUMINICĂ PE STADIONUL „23 AUGUST" (ora 16,45)

Ieri Ia amiază a avut loc 
la sediul Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport solemnitatea înminării 
unor ordine și medalii. Din 
împuternicirea Consiliului 
de Stat, tovarășul Anghel 
Alexe, președintele C.N.E.F.S., 
a înminat următoarele dis
tincții : .

ORDINUL MUNCII CLA-

SA a IlI-a: 
neanu, Ionel 
meo M. Vilara; MEDALIA 
MUNCII: Elena N. Dumi- 
trașcu, Ioan P. Pilug, Con
stantin N. Pătrulescu, Ion N. 
Ghiță ; MEDALIA A XXV-A 
ANIVERSARE A ELIBERĂ
RII PATRIEI: Ion M. Balaș, 
Marin Gh. Bîrjega, Ioan I. 
Bobocel, Octavian N. Chirilă,

Petre M. Focșe- 
M. Simion, Ro-

I. Costea, Emil P. 
Hie Istrate, Traian I.
Sam ui Hi A. Lichtig. 
V. Liță, Alexe T. 

Angelo St. Niculescu,

Mirceg 
Ghibu.
Iliescu, 
Cosma 
Nicu, 
Hie Miron O. Olteanu, Cris- 
tea N. Petroșeneanu, Aurel 
I. Fredescu, Ion I. Țone, 
Dionisie C. Tepșan, Emanuel 
V. Valeriu.

Dinam» Buc. 2-1 (l-l)
DUMINICĂ,

ÎN CAPITALĂ

CAMPIONATUL
Incepulul campionatului 

mi-a sugerat totdeauna ima
ginea vălului de mare in lupta 
cu stînca pe care încearcă să 
se cațere, pentru ca abia pu
țini stropi să ajungă în vîrf, 
iar restul să cadă obosiți ca 
iarăși cu mai multă furie șisă pornească 

speranței
Anul acesta 

pionat ca într-o cursă de slalom, după va
loare și importanța echipelor, fntîi seniorii 
se intilnesc intre ei ca apoi 
să se întreacă cu restul lumii 
tul mondial. Urmează după 
celelalte echipe. Senioarele cu 
pas înainte pe drumul dezvoltării calității 
și eșalonării valorilor. Ultimii, „mezinii". 
Divizia Școlară, unde se cern de pe întreg

handbalul dă plecarea în cam-

cei mai buni 
în Campiona- 
o săptămină 
năzuința unui

întinsul țării firele de aur din care se vor 
țese echipele viitorului.

Cred că privirile tuturor susținătorilor 
handbalului din țară se vor îndrepta în 
acest campionat asupra evoluției echipelor 
și jucătorilor seniori care, nu peste mult 
timp, vor încerca în Franța să cucerească 
supremația pierdută in handbalul mondial. 
Victoriile la tenis ale lui Tiriac și Năstase 
pot constitui un imbold, reamintind că și în 
handbal am învins pe profesori, jucătorii 
din Suedia, R.F.G., R.D.G, sau Danemarca 
la ei acasă.

Am dori ca acest campionat să însemne o 
împletire a evoluției teoretice și tehnice acu
mulate cu principiile de început. Pentru astea 
nu trebuie să ne ajute nimeni, puțină chib
zuială între ce facem și ce am putea face. 
Dar nu la nivelul loturilor reprezentative. 
E prea tirziu! Amestecul trebuie făcut la 
nivelul echipelor, indiferent de categoria lor. 
Nu se pot ridica vîrfurile pe o bază șubre
dă și campionatul înseamnă tocmai baza ac
tivității handbalistice

D. POPESCU-COUBAȘI

stadionul 
formația 
Dinamo 

de bună

Ieri s-a disputat pe 
Dinamo partida dintre 
braziliană Palmeiras și 
București. După un joc __ 
calitate, în care tehnica superi
oară și-a spus cuvîntul, meciul a 
luat sfirșit cu scorul de 2—1 în 
favoarea team-ului brazilian. Cele 
3 goluri ale partidei au fost rea
lizate. în ordine, de Copeu (min. 
10). bumitrache (min. 35) și Ade- 
mir (min. 52).

Azi, va avea loc etapa a Iî-a 
a turneelor internaționale de 
juniori de la Timișoara și 
Arad.

La Timișoara, pe stadionul 
C.F.R. (în deschidere, de la 
ora 16) reprezentativa Iugosla
viei va juca în compania se
lecționatei orașului Timișoa
ra. De la ora 17,30, echipa

ANTRENORUL
N. DUMITRESCU

STEAUA-U.T.A.,
PRIMUL DERBY

• STADIONUL 23 AU
GUST, ora 16,45 : Steaua — 
U.T.A. (divizia A) ;

• STADIONUL POLITEH
NICA, ora 10: Sportul stu
dențesc — Portul Constanța, 
(divizia B) •
• STADIONUL PROGRE

SUL (str. dr. Staicovici). ora 
10 : Progresul — Poiana Cîm- 
pina (divizia B).

României va întîlni formația 
R.D. Germane.

La Arad, se vor disputa 
următoarele meciuri U.S.I.P. 
(Italia) — U.T.A. și România 
11 — Hutnik Nouia Huța 
(Polonia).

DENIS FOLLOWS
A VIZITAT, IERI, 

PALATUL PIONIERILOR

AL CAMPIONATULUI
Iată-ne în fața celei de a 

doua etape a campionatului, 
care ne și oferă primul derby 
al acestui sezon. Este vorba 
de partida de la București, 
care opune deținătoarei „Cu
pei", STEAUA, pe campioana 
țării, U.T.A. Cum, în general, 
textiliștii au făcut o figură 
frumoasă în Capitală, este de 
așteptat ca și de această dată 
partida lor cu Steaua să se 
ridice la un bun nivel tehnic 
(mai ales că ambele echipe 
vor face, nu peste mult timp, 
primul pas în cele două mari 
competiții europene în care 
sînt angajate).

Un alt „cap de afiș” al ce
lei de a doua etape este, de
sigur, meciul de la Cluj, din-

tre „UB și DINAMO BUGU- 
HEȘTI. Hotărîți să evite gre
șelile din anul trecut, cînd 
din cauza startului slab au... 
pierdut campionatul, dinamo- 
viștil vor face totul pentru a 
acumula cit mai multe punc
te, țlțițir ți în deplasare, încă 
din primele etape. Dar, cum 
și „mînjii" antrenorului Ște
fan Cir Jan s-au comportat re
marcabil în Cetatea Băniei, 
rezultatul e foarte greu de 
întrevăzut.

Jocuri interesant» se mal 
anunță și la Oradea, Bacău 
și Tg. Mureș. Dar iată pro
gramul complet al etapei a 
H-a, care m desfășoară da
ta laică.

La capătul a șase zile de 
întreceri, campionatele mon
diale de pistă — ediția 1969
— s-au încheiat

întrecerile din străvechea 
capitală a Moraviei au im
presionat, în primul rînd, 
prin echilibrul lor. Spre deo
sebire de J. O. de la Ciudad 
de Mexico — net dominate 
de reprezentanții Franței — 
sau de campionatele mon
diale de la Montevideo — 
care au' prilejuit triumful 
italienilor — serialul ciclist 
de la Brno a înregistrat o 
apropiere a forțelor spre li
mita superioară a perfor- 
menței, apropiere care a di
minuat în bună parte profe
ția scepticilor privind trep
tata dispariție a acestei ra
muri a ciclismului. Dacă în 
cele două probe feminine se 
poate sublinia supremația e- 
videntă a sportivelor sovietice 
(au cucerit două medalii de 
aur. două de argint și una de 
bronz !), în schimb în pro
bele masculine nici o țară 
n-a reușit să obțină două me
dalii de aur. Este evident 
că echilibrata împărțire a tit
lurilor de campioni ai lumii 
va constitui un puternic sti
mulent pentru ciclismul din 
numeroase țări și că prin 
aceasta cel care va avea de 
cîștigat este sportul cu pe 
dale. Se cuvine, acum la în
cheierea C.M. de pistă de la 
Brno, să subliniem eforiu- 
file gazdelor care au asigu
rat o excelentă organizare, 
contribuind direct la deplina 
reușită a competiției.

Ultima reuniune a cam
pionatelor — urmărită de 
peste 20 000 de spectatori — 
a constituit un fericit final 
al întrecerilor. Ambele probe
— cursa cu antrenament 
mecanic (demi-fond) și ur
mărirea pe echipe — s-au si
tuat din punct de vedere al 
spectacolului sportiv, la un 
nivel nebănuit de înalt. Fi
nala probei de demi-fond a 
reunit la start 8 concurenți 
și s-a desfășurat pe parcursul 
a 60 de minute. Deși elve-

Hristache N A U M
transmite din BRNO

PREVĂZĂTOR
Antrenorul textiliștilor arădeni, 

Nicolae Dumitrescu, va pleca In 
Polonia unde, cu o săptâmir.ă 
înainte de meciul-tur cu Legia 
(17 sept., la Arad), va încerca, o 
clipă mai devreme, să afle se
cretele campioanei poloneze. N. 
Dumitrescu va asista la medul 
de campionat Legia Varșovia — 
Wlsla Cracovia programat In ziua 
de 10 septembrie, la Varșovia.

De
București, 
dl. Denis 
general al 
de -fotbal.

a
pionierilor, unde s-a 
impresionat de cele

Follows 
Palatul 
arătat 
văzute.

miercuri se află în 
la invitația F.R.F., 
Follows, secretar 
Federației engleze 
Ieri dimineață, dl. 
făcut o vizită la

CRIȘUL — UNIVERSITATEA CRAIOVA 
„U” CLUJ — DINAMO BUCUREȘTI 
FARUL — POLITEHNICA IAȘI
STEAUA — U.T.A. (stadionul „23 August”, ora 16,45) 
JIUL — C.F.R. CLUJ
A S A. TG. MUREȘ — V. C. ARGEȘ
D1NĂMO BACĂU — STEAGUL ROȘU
Meciul RAPID — PETROLUL eite aaalaat

țienii aveau trei finaliști, 
ei n-au reușit să-i depă
șească pe olandezi, excelenți 
în această atît de frumoasă, 
atît de palpitantă prpbă. Al
bertus Boom și-a sincronizat 
perfect intențiile cu pilotul 
motocicletei (Bruno Walra- 
ve), astfel că de la primii 
metri ai cursei și pînă la 
pocnetul pistolului care a 
marcat finalul, el n-a cedat 
nici o clipă conducerea. 
Clasament final: 1. Albertus 
Boom-Bruno Walrave (Olan
da) au parcurs în 60 minute 
66,800 km — campioni mon
diali ; 2. Cornelius Stam-Jo- 
hanes Stakenburg (Olanda) 
— 66,755 km ; 3. Jiirg Peter- 
Uli Liigenbiihl (Elveția) — 
66,500 km.

în prima serie a semifina
lelor probei de urmărire pe 
echipe 
Italiei 
bun a 
brilor 
lia 
în

EXCURSIE LA MECIUL
LEGIA VARȘOVIA-U.T.A

au intrat 
de fond.

Kuskov) campioană mon
dială ; 2. Italia, 3. Franța, 4. 
Cehoslovacia.

ir
în actualitate 

acum întrecerile
Mîine se va desfășura pe 
ruta Brno — Mikulov — Brno 
cursa de 100 km contratimp 
pe echipe, sîmbătă întrecerea 
individuală (cu start în bloc) 
pentru femei, iar duminică 
rutierii se vor întrece pen
tru titlul 
în proba 
scrise 32
Echipa 
miercuri 
pleca a 4-a în cursă. Ea este 
alcătuită din Vasile Tudor. 
Constantin Grigore, Ion Cos
ma II și Teodor Puterity.

Cu ocazia meciului inter
național de fotbal Legia Var
șovia — U.T.A. din cadrul 
„Cupei campionilor europeni" 
(care se va disputa la 1 oc
tombrie 1969). C.J.EFS. Ilfov 
organizează o excursie de 5 
zile în R. P. Polonă.

In ciulești

RAPID - ADESGO
Avînd amînat meciul lor 

cu Petrolul, feroviarii bucu- 
reșteni vor susține duminică 
dimineață, în Ciulești, un joc 
amical în compania formației 
de categorie orășenească A- 
desgo.

Meciul începe la ora 9. In 
continuare, de la ora 10,45, 
echipa de tineret—rezerve a 
Rapidului va întîlni, de ase
menea, într-un joc amical, 
formația Electroaparataj.

mondial individual, 
de 100 km slnt În

de reprezentative. 
României (sosită 
seara la Brno) va

URARE LUI DUMITRIU II
M-a bucurat mult vestea eă 

talentatul jucător rapidist Niki 
Dumițriu și-a reluat antrenamen
tele și va apare In curtnd pe 
gazon. Ca unul care am trecut 
printr-o perioadă asemănătoare, 
știu ce înseamnă revenirea pe 
teren a unul Îndrăgostit al fotba
lului.

II urez succes deplin în meciu
rile pe care le va susține In cam
pionat șl — de ee nu — în echipa 
națională.

Cu toată dracostea, 
GHEORGHE PAHONȚU, 

maestru emerit al sportului
au evoluat formațiile 

și Franței. Finalul mai 
asigurat victoria mem- 
squadrei azzura : Ita- 

4:32.15 — Franța 4.34.56. 
cealaltă semifinală ci

cliștii sovietici au între
cut relativ ușor formația 
țării gazdă : U.R.S.S. 4:30,62 
— Cehoslovacia 4:37,57. în fi
nala pentru locurile III-IV, 
după o luptă epuizantă. Fran
ța (4:33,27) a dispus la li
mită de reprezentativa Ceho
slovaciei (4:34,05). Titlul 
mondial și l-au disputat echi
pele Uniunii Sovietice și Ita
liei.

începutul a fost de partea 
italienilor, care la jumăta
tea cursei conduceau cu 
avans
cunde. 
vietici 
pășesc 
4:33,13 — Italia 4:33,65. Cla
sament final: 1. U.R.S.S.
(Moskvin, Bîcov, Kuznețov,

un
se-
so-
de-

de aproape două 
Treptat, cicliștii 

remontează și își 
adversarii i U.R.SS.

ULTIMELE ETAPE PE TERITORIUL BULGARIEI

Ion GAVRILESCU
transmite din

Cu siguranță că dorul de 
patrie i-a determinat pe ci- 
cîoturiști să propună ca ul
timele două etape (Tîrnovo- 
Bjala și Bjala-Ruse) să fie 
parcurse într-una singură. 
Părăsim orașul (construit pe 
dealul înălțimea Vulturului) 
și privim încă o dată, de pe 
virful lui, majestuosul lanț 
muntos Stara-Planina. După 
ce mergem o bună bucată 
de drum paralel cu rîul Ian- 
tra. lăsăm în urmă vechea 
capitală a celui de al doilea 
țarat bulgar (1185—1396).

Timiș și Ion Drăgan — Vran 
cea) controlează încă o dată 
starea tehnică a bicicletelor, 
ținuta cicloturiștilor și se 
interesează de starea șoselei 
pe care se va continua călă
toria.

Joi s-a 
ma etapă, 
tăzi se va 
pa ultimă
giu-Bupurești, urmînd ca la 
ora 12 caravana să sosească 
la Palatul Pionierilor.

pornit în penulti- 
Ruse-Giurgiu. As- 
da startul în eta- 
a expediției, Giur-

echipa sa 
Școala din 
Covasna, a 
multor țări 
de un real

CONCURSURI

a
Desene

la

DL CANOTAJ

PUNCTE

AVAN
„CLENCIURI“

etapa 
Il-a

de Al. CLENCIU

PE ȘOSELELE 
DE PE LITORAL

ECHIPA DE PISTOL VITEZĂ 
A ROMÂNIEI-PE LOCUL II

Constantin COMARNISCHI

transmite din PLSEN
Cea mai spectaculoasă 

probă a campionatelor euro
pene de tir, pentru armele 
cu ' glonț, 
focuri, nu 
la Plsen. 
întîi. dar

pistol viteză 60 
s-a dezmințit nici 
întrecerile manșei 

mai ales a celei 
de a doua, au prilejuit o 
luptă extrem de disputată și 
atractivă.

Titlul european pe echipe 
a revenit formației ceho
slovace, la un punct diferență 
față de echipa României : 
2354 p—2353 p.

Cei patru trăgători ai tă
rii gazdă. Falta (593 p), Na- 
kovski (588 p), Hurt (587 p) 
și Kolinek (586 p), s-au com
portat foarte bine în 
zi, cînd au realizat o 
de 294 p la 30 focuri.

Din reprezentativa 
niei, MARCEL ROȘCA 
excepțional in manșa 
înscriind 299 p (50 + 50 + 50+ 
50 + 49 + 50) și totalizînd 593 p 
din 600 posibile. De aseme
nea, I. Trip.șa după cele 
293 p din prima zi, în urmă
toarea a punctat’ 296 (49+50 
4-50 + 48 + 50 + 49). Pînă la ul
timul foc din seria a II-a la 
4^ secunde se întrezărea un 
baraj pentru desemnarea e- 
chipei campioane continen
tale. Dar aici, în loc de 50 p, 
Tripșa a totalizat 49 p. ! Mai 
slab s-au comportat în ul
tima parte a concursului V. 
Atanasiu, 289 p (49+49 + 49+ 
48+46 + 48) și total 585 p, 
precum și D. luga, 291 p (49 + 
4^+50 + 49+ 49 + 45), total 586 p. 
întrecerile individuale au fost 
și ele la fel de pasionante. D«-

oarece trei trăgători au ter
minat la egalitate cu 593 p : 
Marcel Roșea (România), La
dislav Falta (Cehoslovacia) și 
Giovanni Liverzani (Italia) a 
fost necesar un meci de ba
raj de trei serii ia 4 secun
de pentru departajare. In 
urmă acestui baraj pe primul

loc s-a clasat italianul Li- 
verzani — cu 149 p, cîstigînd 
astfel medalia de aur a pro
bei de pistol viteză. ~ 
și Falta au 
la egalitate 
nou concurs 
desemnarea 
cului II.

Proba de 
3x20 focuri 
victoria echipei R.F. a Ger
maniei, urmată de formații!» 
Iugoslaviei și României. (La 
ora convorbirii telefonice nu 
se cunosc clasamentele ofi
ciale).

i ... . - -i ■ " —

Roșca 
terminat barajul 
și urmează un 
între ei, pentru 

cîștigătorului lo-

armă standard 
s-a încheiat eu

La ieșirea din oraș sîntem 
așteptați de organele de cir
culație ale miliției din Tir- 
novo, care asigură securita
tea caravanei pe întregul tra
seu.

Coloana este condusă cu 
multă pricepere de profeso
rul Acațiu Feher. Trebuie să 
spunem că acest experimen
tat animator al cicloturismu
lui (împreună cu 
de pionieri de la 
Micfalău, județul 
străbătut șoselele 
europene) a fost
ajutor în actuala expediție, 
sfaturile sale fiind deosebit 
de prețioase. Colegul său din 
Micfalău, prof. Anton Balaș, 
are de asemenea meritul de 
a fi contribuit la reușita ex
pediției „Floarea prieteniei”. 
Să adăugăm acestui corp de 
tehnicieni și pe fostul cam 
pion al României la ciclism 
fond, Tănase Ignat, care s-a 
alăturat caravanei și care, 
pe întregul parcurs, a oferit 
din belșug cunoștințele sale 
micilor cicloturiști.

în grup compact și în a- 
plauzele locuitorilor, carava
na intră în Ruse. După vi
zitarea orașului, cicloturiștii 
se retrag la cantonament. 
Pionierii trimit celor dragi 
ultimele cărți poștale ilus
trate de pe teritoriul Bulga 
riei. Apoi își completează jur
nalele de călătorie cu ulti
mele impresii. Căpitanii ce
lor 4 echipe (Eugen Barbu 
— Arad. Sorin Tomulescu — 
Neamț, Emilian Moisescu —

Speranțele ciclismului

DE OIRT-IRACK
din patru țări
în întrecere

£
SCURTE ȘTIRI

ultima 
medie

Româ- 
a tras 
de Joi

Noua sală de sport din Ti
mișoara va găzdui, de mîine, 
prima competiție de amploa
re : a VII-a ediție a campio
natului balcanic al echipelor 
feminine de baschet. O în
trecere tradițională, la star
tul căreia se aliniază repre
zentative cu renume în Euro
pa : -Bulgaria (cîștigătoarea 
tuturor edițiilor precedente, 
fostă campioană europeană, 
deseori medaliată cu argint 
și bronz la campionatele eu
ropene), Iugoslavia (clasată 

pe locul secund la ultima edi
ție a europenelor) și Româ
nia. Paralel se va disputa 
turneul internațional la care 
vor lua parte, în afara par
ticipantelor la Balcaniadă,

echipa Olandei și selecționa
tele de tineret și de junioare 
ale țarii noastre.

Programul competițiilor 
prevede următoarea desfă
șurare a primelor două eta
pe : sîmbătă: Olanda — Ro- 
mânia-tineret, Iugoslavia — 
România-junioare, România 

— Bulgaria ; duminică : Ro- 
mânia-tineret — România- 
junioare, România — Olan
da, Bulgaria — Iugoslavia.

Arbitrul delegat al F.I.B.A. 
este Nurhan Demirdogen 
(Turcia). El va fi ajutat de 
dr. Dan Chiriac (România), 
Simion Oblac (Iugoslavia) și 
de arbitrii care însoțesc de
legațiile Bulgariei și Olandei.

Turneul de laTimișoara 
al baschetbalistelor

TIMIȘOARA, 21 (prin tele
fon). — în ziua a doua a tur
neului internațional de bas
chet feminin organizat pen
tru ultima verificare a repre
zentativelor noastre înaintea 
campionatului balcanic, au

fost înregistrate următoarele 
rezultate : România-senioare 

— România-tineret 79—56 
(43—19), Bulgariatineret — 
România - junioare 75 — 54 
(41-26). (€. CREȚU — co- 
resp.),

Duminică
ora 
în Capitală 
sânt 
nai i 
vor lua parte alergători din 
Cehoslovacia și România, 
în ziua de 27 august, ora 
17, întrecerea va fi reedi
tată. Țara noastră va fi re
prezentată de cei mai va
loroși alergători de la 
Steaua, Metalul și Voința 
Sibiu. Ambele concursuri 
au loc pe pista de la com
plexul din șoseaua Pante- 
limon.

10, va
24 august, 

avea loc 
un intere- 
internațio-concurs

de dirt-track, la care

in- 
a 

ci- 
de

Păstrîndu-și caracterul 
ternațional, actuala ediție 
criteriului juniorilor, la 
clism, se va desfășura și 
data aceasta pe șoselele de pe
litoralul românesc. Iată pro
gramul : 24.VIII — 100 km pe 
șoseaua Constanța — Negru 
Vodă ; 25.VIII — 20 km con
tra cronometru individual : 
26.VIII — circuit în orașul 
Constanța (30 km) ; 27.VIII — 
110 km pe șoseaua Constanța 
— Tulcea. în fiecare etapă 
startul festiv se va da din fața 
Palatului Sporturilor. Alături 
de cei mai talentați juniori 
din țara noastră vor concura 
speranțele ciclismului din R.D. 
Germană, Franța și Bulgaria.

(Sonsiliul municipal pen
tru educație fizică și sport 
organizează duminică 24 
august cu începere de la 
ora 9, pe lacul Herăstrău, 
„Cupa expoziției” la cano
taj. Participă juniorii clu
burilor bucureștene. Pro
bele concursului sînt ur
mătoarele : schif 1, schif 2 
și 4+1 băieți și fete. Se 
vor decerna numeroase 
premii, o cupă, medalii, 
eohipament sportiv

---------- :

Numărul viitor al zia
rului nostru va apărea 
luni 25 august, la orele 
obișnuite.

EXTERNE • SCURTE ȘTIRI EXTERNE © SCURTE ȘTIRI EXTERNE
Turneul internațional 

nin de handbal dotat cu 
lacatai Balaton” a fost cîștigat 
de selecționata R. D. Germa
ne, care, în meciul decisiv, a 
Întrecut cu 8-7 (5-4) echipa 
României. Pe locul trei s-a 
clasat formația Ungariei, în
vingătoare cu 11—7 (3 5) în 
fața echipei maghiare Veșz- 
prera. în meciul pentru locu
rile 5-6, Polonia a dispus cu 
14-10 (5-6) de Iugoslavia.

La Stockholm, tntr-o parti
dă întreruptă din runda a doua 
a campionatului mondial de 
șah pentru juniori, românul 
Urzică a remizat cu McKay 
(Scoția). în runda a treia el a 
remizat cu vest-germanul 
Juhnke. AHe rezultate : Ador- 
jan (Ungaria)-McKay 0—1 ; 
Kaplan (Porto Rico)—Castro 
(Columbia) 1—0 ; Vogt (R.D. 
Germană)—Diaz (Cuba) și Nec- 
kar (Cehoslovacia) - Vujacic 
(Iugoslavia) — remize.

In ziua a patra a campiona
telor internaționale de tenis 
ale S.U.A., jucătorul american 
Roy Barth a obținut o sur
prinzătoare victorie asupra 
australianului Bowrey cu 6-4, 
2—6, 7—5. Ashe l-a eliminat cu 
6-2, 6-4 pe Seewagen, Graeb- 
ner cu 6-2, 6-3 pe J. C. Cour- 
col (Franța), iar Pasarell cu 
6-4, 3-6, 6-4 pe Goven
(Franța).

femi- 
„Cupa

La Kiev au continuat între
cerile campionatelor unionale 
de atletism. Ter Ovanesian a 
cîștigat săritura în lungime cu 
8,04 m, Șarafetdinov cursa de 
5000 m in 13:37,8, iar proba 
feminină de săritură in înăl
țime i-a revenit Ninei Brin- 
țeva cu 1,79 m. Alte rezultate : 
MASCULIN : 1500 m - Pan- 
telei 3:40,5 : FEMININ : 800 m 
— Alla Kolesnikova — 2:06,0 ; 
suliță — Vera Savinkova — 
59,60 m.

brecen, Kluger a cîștigat la 
Barcza. A fost consemnată re
miză în partidele : Liebert— 
Spiridonov, Malich—Forintos și 
Gufeld—Dr. Paoli. în clasa
ment continuă să conducă Os- 
nos (U.R.S.S.) cu 8 p.

aruncarea suliței (pe locul 2— 
Nevala 85,14) ; Yrjoelainen 
19,19 m la aruncarea greutății 
(nou record finlandez) ; Musta- 
kara 5,10 m la prăjină ; Vasa
la. 3:46,5 la 1500 m : Tapola 
2,06 m la săritura în înălțime; 
Kartunen 21,2 la 200 m piat.

„Capa Ungariei” la fotbal 
i-a revenit in acest an forma
ției t'Jpest Dozsa, care a în
vins cu 3—1 (2—0) echipa Hon- 
ved Budapesta. Golurile în
vingătorilor au fost marcate 
de Dunai II, Bene și Nagy.

Cursa automobilisiică des
fășurată in S.U.A., pe circui
tul de la Mansfield (Ohio), 
s-a încheiat cu victoria neo
zeelandezului Dennis Hulme 
(pe „McLaren Chevrolet"), 
care a realizat ff medie orară 
de 152,619 km. El a fost urmat 
de compatrioții săi Bruce Mc 
Laren („McLaren Chevrolet"), 
Chris Amon („Ferrari”), el
vețianul Jo Siffert („Porsche 
917“) și englezul John Surtees 
(„Chaparral”).

In runda a 3-a a turneului 
internațional de șah de la De-

După disputarea a trei re
gate, în clasamentul campio
natului european de yachting- 
clasa „505“ continuă să con
ducă ambarcațiunea engleză 
condusă de Derek Farrant, care 
totalizează 11 p, urmată 
echipajul danez condus 
Eppers — 17,4.

de 
de Jan

Competiția internațională 
automobilism „200 de mile 
la Milwaukee" i-a revenit 
lotului american Al Unser 
„Lola turbo Ford”), care a 
alizat o medie orară de 17! 
km. De remarcat 
secunde a sosit... 
Bobby Unser.

de 
tie 

pi- 
(pe 
re- 
55ă

22 
fratele sau
câ după

„Raliul celor 1000 de 
i-a revenit echipajului 
dez Hannu Mikkola—Anssi 
Jaervi (pe „Ford Escort") cu 
10645 puncte penalizare, ur
mat de alt echipaj finlandez, 
Sino Lampinen-Klaus Sohl- 

berg („Saab-V.4") - 10949 p. 
Traseul a măsurat 2 000 km și 
a cuprins 38 de probe speciale.

lacuri” 
finlan- turnceTe in-

Pugilistul italian Tomasso 
Galii este noul campion euro
pean la categoria pană. El l-a 
învins la Barcelona, prin aban
don in rundul 15, pe fostul de
ținător al centurii, spaniolul 
Manuel Calva.

Cîteva rezultate din cam
pionatele de atletism ale Fin
landei ; Kinnunea 89,72 m la

Au luat sfîrșit turneele in
ternaționale dk tenis din Aus
tria și din Belgia. i ;ă rezul
tatele din finalele probelor d* 
simplu : la Kitzbuhel: Santana- 
Orantes 6-4, 6-2, 6-3 (mascu
lin), Tegart-Walkden 8-6, 6-J 
(feminin) ; la Knokke : Maud- 
Buding 
Proctor

9—7, 8—6 (m), Gourlay-
5-7, 6-4, 6-4 (f).

Peste 
urmărit 
de șah ________ ___ _
dial Boris Spasskj (U.R.S.S.) 
și Bent Larsen (Danemarca). 
Conform regulamentului, par
tida nu trebuia să dureze mal 
mult de 15 minute. Victoria l-a 
revenit lui Spasski.

2 000 de spectatori au 
la Stockholm partida 

dintre campionul mon-
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PE DRUMURILE TĂRII
TOT MAI MULTI

TURIȘTI
Turismul a devenit________ o 

componentă din ce în ce 
mai importantă in viața 
cetățenilor României so
cialiste. O Îmbucurătoare 
stare de fapt tn care se 
reflectă, pe de o parte. 
Îmbunătățirea consecventă 
a nivelului de trai, iar pe de 
altă parte, o atitudine de 
interes sporit față de te
zaurul de frumuseți șl 
realizări cu care se min
erește țara noastră.

Iată trei etape ale dez- 
voltării circulației turistice 
lnteme : to 1949 — 30 ooo 
turiști : to 1961 — 1150 000 
turiști.; to IBM — 1000 600 
turiști.

de Victor BĂNCIULESCU

E/ste greu de stabilit cine 

a „inventat" turismul. De 
cînd lumea, pâmîntenii au 
manifestat o curiozitate fi
rească — sporită prin ne
cesități materiale — de a 
vedea, de a cunoaște, de 
a afla.

Grecii și romanii călă
toreau, deplasîndu-se „și 
în afara intereselor lor 
profesionale" (după defini
ția de azi a turismului). 
Din fericire — adaugă is
toricii și arheologii — căci 
descrierea Greciei făcută 
de un asemenea „turist", 
Pausanias (sec. II e.n.), a 
devenit sursa majoră în 
alcătuirea catagrafiei mo
numentelor antice.

răușilor la acest arbore ge
nealogic. Pentru că transhu
manta a fost turismul oame
nilor acelor vremuri. Numai 
așa poate fi înțeleasă poves
tea înduioșătoare a ciobanu
lui și filozofului autodidact 
Badea Cârțan care în secolul 
trecut — vorbind doar româ
nește, dar convins ci frații 
latini îl vor înțelege — face 
trei drumuri pe jos din Tran
silvania la Roma (pentru a 
vedea Columna lui Troian), 
un drum la Paris, altele la 
Barcelona și Ierusalim. Iată 
un globe-trotter fără pretenții 
la gloria sportivă, care ono
rează performanța înaintașu
lui său, cărturarul moldovean 
Nicolae Milescu peregrin, in 
sec. XVII, intre Stockholm ți

Fermecătoarea 
toponimie

Nu-i vorbă, Dhaulagiri, An
napurna, Tian-San, Ucayali, 
Kilimandjaro sună exotic, ca 
o chemare tainică, dar de
părtată. Pentru român există 
cuvinte mult mai apropiate, 
originale în varietatea și a- 
sonanța lor: Izvorul Munte
lui. Scărișoara și Păpușa, 
Gîrbova și Duruitoarea, Stra
china Gilbinăriei, Creasta 
Morarului, Strunga și Gutiiul 
— un pomelnic nesfirșit de 
elemente toponimice, ferme
cătoare pe agenda Turistului 
autohton.

ÎȚI MULȚUMESC, ROMÂNIE

Pe ultimul dintre carnetele mele de 
Însemnări de călătorie din această 
tară, am acria : .Iți mulțumesc. Ro
mânie :■

Aceste trei cuvinte sintetizează Impre
siile cu care plec dlntr-o tară atlt de 
ospitalieră, frumcasă intre cele fru
moase, o țară cu o cultură seculară ce 
se transmite la cel mai mic contact, o 
tară care este, prin voința barnlcllor ei 
locuitori, stăpină pe toate bogățiile sale.

Iți mulțumesc. Românie, pentru lecția 
▼ie despre ceea ce poate un popor 1

Miguel Angel ASTURIAS 
laureat al premiului Nobel

LCCURI DE POPAS
PENTRU IUBITORII

DRUMEȚIEI

Statisticile anului 1948 
înregistrau existenta a 88 
de cabane tn munții noș
tri.

Ghidul cabanelor (ediția 
din anul 1964) 
amatorilor de 
150 de cabane, 
următoarea sa 
părută in anul

prezenta 
drumeție 

pentru ca 
ediție, a- 

- ------- ... 1968, sd 
cuprindă 160 de cabane. 

Acestor locuri de popas 
li mu adăugat tn ultimii 
ani, o refea de campin
guri, hanuri turistice fl 
primele moteluri.

ROMANIA •
TARĂ DE VACANTE

Datorită dezvoltării con
tinue a infrastructurii sale 
(rețea hotelieră, parc 
mijloace de transport etcj 
ca și a facilităților acor
date de statul nostru tu
riștilor străini. România 
a devenit una din fărlle 
de vacantă cele mai vizi
tate de pe continent.

Numărul turiștilor de 
peste hotare pe care Ro
mânia l-a avut oaspeți a 
crescut In ritm vertiginos: 
In 1956 - «30; in 1960 — 
cea. 100 000 ; tn 1968 —
1 500 000 turiști.

de

ilustrate" ale peisajului ro
mânesc. Michel Bouquet și 
Charles Doussault ne lasă li
tografii și gravuri in aramă 
sau lemn, fără fior artistic 
dar cu admirație pentru pri
veliștile surprinse.

Marii prozatori și poeți ro
mâni, clasicii literaturii noas
tre, au fost înainte de toate 
cântăreți ai naturii înconju
rătoare. Ctnd Mihail Sadovea- 
nu scrie romanul „Baltagul"
— aproape un roman polițist
— ei o pune pe eroina prin
cipală, Vitoria Lipan, să-i ur
mărească pe ucigașii soțului 
ei. un cioban, parcurgînd pe 
jos Valea Bistriței și Valea 
Dornei, una dintre cele mai 
frumoase regiuni ale țării, un 
adevărat traseu turistic!

Tot mai aproape 
de natură

Cu timpul, contemplația 
pură, prin filtrul sensibilității 
străine, a devenit desuetă. Un 
morb al setei de cunoaștere a 
trimis oamenii tot mai aproa
pe de natură. Intelectualul 
francez Jean A. VaiUant, pro
fesor la București tn perioada 
1829—1840, întreprinde la 2F 
iulie 1839 o excursie de patru 
zile tn munții Bucegi, prima 
excursie turistică menționată 
în istoria acestui masiv. El a 
fost însoțit și ghidat de un 
muntean localnic, tot așa cum 
tinărul țăran chamoniard 
Jacques Bedmat va fi călăuzit 
pașii medicului de țară Mi
diei Paccar d in prima esca
ladă pe Mont Blanc la 1786.

Jules Verr.e însuși nu re
zistă tentației și scrie roma
nul „Castelul din Carpați" 
după ce in 1892 vizitase Tran- 
silvama, însoțind o prietenă 
a familiei sale.

Începe iureșul solitar sau 
In grup spre meterezele Car

et's, aparent mult mai adec
vat, de „carpatism".

Turiștii
se organizează
Iau ființă primele grupări 

organizate de turiști montani. 
Printre ele: Societatea Car
patină Ardeleană a Turiști
lor (fondată tn 1880). Socie
tatea Carpatină din Sinaia 
(1*95), Societatea Turiștilor 
Români (1903, București). A- 
ceste asociații au întreprins 
sporadice și modeste amena
jări de poteci, au stabilit 
trasee turistice ți au construit 
primele cabane tn masiv.: 
Făgăraș (cabana Negoțul — 
IUI) și Bucegi (cabana Omul 
— 1U4, cabana Caraiman — 
Z907. cabana Pește-a — 1908 
etc-ț. Printre animate rii aces
tei prime activități turistice 
s-au numărat oameni de cază 
ai vieți; cultural-științifice 
românești: savantul și bac- 
terioiogul de celebritate mon
dială, dr. loan Cantacuzir.o. 
geograful Simion Meheainfi. 
serhtoarea Bucura Dumbravă, 
geologul Gheorghe Munteanu- 
Mu-gcci și alții. La înjghe
barea turismului în Carpaț: 
nu e de neglijat aportul re
numitului geograf francez 
Emmanuel de Manonne. pa
sionat cutreierător al masivu
lui Făgăraș.

Intre cele două războaie 
mondiale, pașii timizi ai di- 
letanților in ale turismului 
devin mai fermi, mai cute
zători. Asociațiile drumeților 
se înmulțesc. Iau ființă: 
„Hanul Drumeților" (1929). 
„Frăția Munteană" (1921, 
c~eaț:e a savantului Emil Ra- 
coviță). „Turing-C tubul Ro
mâniei" (1925). Printre spriji
nitorii entuziaști ai acestor 
asociații apar alte somități

rea, încă din 1919, a unei aso
ciații turistice muncitorești, 
care a purtat numele „Prie
tenii Naturii" și care — prin 
15 filiale pe întreg cuprinsul 
țării — a militat pentru în
drumarea spre viața tn aer 
liber a celor ce munceau în 
condițiile inumane ale atelie
relor și uzinelor de atunci.

Activitatea de pionierat a 
asociațiilor citate se concre
tiza in organizarea de excursii 
colective, cursuri și concursuri 
de schi, conferințe pe teme 
turistice, școli de ghizi, expo
ziții de fotografii etc. Asocia
țiile construiau refugii, caba
ne și case de adăpost, marcau 
traseele montane, editau ghi
nuri, hărți și monografii, ti
păreau reviste și anuare de 
specialitate.

Dezvoltarea activității tu- 
rtsnce tn această perioadă a 
făcut necesară gruparea aso- 
aațiilor existente (înmulțite 
intre timp) tntr-o federație și 
a impus înființarea unei in
stitui de stat în vederea co
ordonării și sprijinirii iniția
tivei iubitorilor de frumuseți 
ale naturii Așa s-a ajuns la 
constituirea, în 1936, a Ofi
ciului Național de Turism.

Turism
intr-o concepție 

nouă
După ultimul război mon

dial, concepția despre turism 
s-a schimbat structural. Din- 
tr-o activitate paradoxal pa
sivă, contemplativă, pleziris- 
tă, turismul a devenit un ele
ment activ, educator, cultural. 
Nu întîmpiător. regretatul se
cretar general al Federației 
internaționale a ziariștilor și 
scriitorilor din domeniul tu
rismului (F.1J.E.T.), Jacques 
Billiet ne spunea la Bucu-

A călători
înseamnă

a vedea departe
Byron l-a trimis pe Child* 

Harold in peregrinări („pil
grimages") ; poetul romantic 
german Eichendorff vorbește 
de drumurile unui pierde 
vară ; așa cum scriitorul mol
dovean Calistrat Hogaș va 
ciuta mai tirziu drumeția pe 
picioare proprii. Dar cel ce a 
introdus pe continent terme
nul de turism (de la engle
zescul tour) a fost Henri Bey
le, pe care-l cunoaștem mai 
bine sub numele de Stend
hal ; „Memoriile unui turist" 
(apărute in 1839) povestesc 
o lungi călătorie cu diligența 
prin Franța. Stendhal este, de 
altfel, cel care ne-a îndemnat
— din experiența copilăriei 
sale petrecute la Grenoble — 
„să ne umplem pieptul cu ae
rul din vîrf de munte acolo 
unde se nasc riurile...'

A călători, a cutreiera, a 
drumeți, a colinda, a hoinări
— multitudinea acestor no
țiuni (in care diferențele mi
nime de nuanță nu mai con
tează), prezența lor frecventă 
în toate limbile pămîntului
— demonstrează o aspirație 
eternă. A călători înseamnă 
a vedea departe, dincolo de 
ocolul restrîns al preocupări
lor cotidiene. Fără a nesocoti 
domeniile obișnuite de acti
vitate — bogate tn mii de 
posibilități rodnice — trebuie 
să recunoaștem că ceea ce se 
află dincolo de hotarele cu
noașterii imediate incită cu
riozitatea, ne cheamă, ne is
pitește.

Omul asediază, pas cu pas, 
lumea materială, descifrindu-i, 
uneori cu jertfe dar și cu i- 
nedită plăcere, ecuațiile pline 
de necunoscute. Cîți ou S-au 
visat alături de curajoșii lo
cuitori ai cabinelor spațiale 
în drum spre Lună ? Cîți nu 
s-au visat cărînd măcar pio- 
letul lui Hillary sau al lui 
Tensing pe Himalaia ? Cîți 
nu s-au visat pescuind do- 
rade pe pluta lui Thor He
yerdahl sau măcar pe cea a 
lui Eric de Bischop ?

Dar înainte de a merge 
prea departe, să explorăm 
tărimuri mai apropiate.

Mamaia — perlă a însoritului litoral românesc

De la 
transhumanță 

la dor de ducă
„Foaie verde" este o expre

sie tipică, nelipsită in balade 
și In doine, în cintecele 
populare ale românului, ca- 
racterizind comuniunea sa cu 
natura. „Dor“ este un cuvtnt 
tot atlt de tipic românesc, a- 
proape intraductibil In sem
nificația sa intimă. Din el 
derivă expresia dor de ducă, 
simbol al curiozității fără res
tricții, al dorinței nelimitate 
de cunoaștere.

Dacă este adevărat că ne
gustorii și corăbierii au fost 
strămoșii involuntari ai turis
mului, atunci se poate consi
dera iot aiît de veridică a 
partenența păstorilor și că-

Constantino pole, între Paris 
și China (întrecînd, fn ulti
mul său drum, volumul tra
seului pe uscat al lui Marco 
Polo). Alt compatriot al lui 
Badea Cârțan, scriitorul Ion 
Codru-Drăgușanu, publică hi 
jumătatea secolului trecut vo
lumul „Peregrinul transilvan", 
consemnînd impresiile sale de 
călătorie din Franța, Germa
nia, Italia, Anglia și Rusia.

Aventura turistică 
înnobilată 

de activitatea 
științifică

Moda voiajurilor exotice 
devine contagioasă. Diplomat 
și scriitor român, Ion Ghica 
ajunge bei în insula Samos 
înainte de a fi numit minis
tru plenipotențiar la Londra. 
Poetul Dimitrie Bolintineanu 
plutește pe ape pînă in Egipt 
și Asia Mică. Poetul „Gintei 
latine", laureat al muzelor la 
Montpellier, Vasile Alecsan- 
dri a călărit pe cai arăbești 
în nordul Africii. Prin 1910, 
patru tineri români, dintre 
care doar Dumitru Dan din 
Buzău a supraviețuit, au dat 
ocol globului, îndemnați de 
marele premiu oferit de Tou- 
ring-Club de France celui ce 
va parcurge 100 000 km pe 
jos. Alți călători români s-au 
încumetat să vîneze tn jun
glele continentului negru. 
Medicul român Sever Pleni- 
ceanu calcă pe urmele lui 
Stanley prin Congo, tn 1898. 
Pe plan memorialistic, cel 
mai prodigios dintre ei a fost 
Mihai Tican-Rumano, autorul 
multor aventuri, din Senegal 
pînă tn Somalia. Celebritatea 
a încununat însă, meritat, pe 
alt temerar călător și cerce
tător i biologul român Emil 
Racoviță care a participat, 
împreună cu Amundsen, la 
expediția antarctică cu nava 
„Belgica" (1897—1899) și a 
înființat, în 1920 la Cluj, pri
mul institut de speologie din 
lume, dînd aventurilor turis
tice în peșteri aura unei ac
tivități științifice.

în epoca noastră, totul în
deamnă pe român la turism, 
dar mai cu seamă împrejura
rea de a avea o țară fru
moasă, dotată din belșug de
natură, locuită de un popor 
vrednic, minunat în creațiile 
cu care a împodobit firea. 
Din zestrea ei fac parte po
doabele cerului și munților, 
salbele apelor și marea, cu
nuna pădurilor și a dealuri
lor. Peisaj pitoresc, comori 
și monumente, construcții noi 
și orașe sînt în așa fel îm
binate îneît rar se află țări 
în Europa —și poate nu nu
mai în Europa! — care să 
posede pe o lățime de numai 
700 km, în zbor de rîndu- 
nică, de la Oradea la Ma
maia, o varietate atit de 
mare de obiective turistice. 
Munți și ape, dealuri și cim- 
pii, păduri și poiene, Marea 
Neagră și un fluviu gran
dios, Dunărea, cu Delta sa 
unică, stațiuni balneoclimate
rice și cetăți medievale, mă
năstiri cu o arhitectură ori
ginală, orașe modeme și mu
zee valoroase, sate înstărite 
și un folclor bine conservat, 
frumuseți cu care să umpli 
un „Baedeker" întreg-

Alifia 
călători iluștri 

pe drumurile 
far ii

Frumusețile acestea au tre
zit interesul călătorilor din 
toate vremurile, de la He- 
rodot sau călătorul arab din 
sec. XIV Ibn Battuta pînă la 
laureatul Premiului Nobel. 
Miguel Angel Asturias, și au 
inspirat pe artiști. Biologul 
italian Lazzaro Spallanzani 
străbate în sec. XVIII Vala- 
hia, Transilvania ți Banatul, 
comentînd cu admirație, în 
jurnalul său de călătorie, pei
sajul românesc. Cu un veac 
mai tîrziu, compatriotul său 
Doirmico Preziosi pictează, 
pentru un album de cromo- 
litografii, drumuri și dru
meți pe pămîntul Românie'. 
Prietenul său, pictorul ro 
mân Carol Popp de Szatmăry 
trece de la acuarelă la arta 
fotografică, prodvcînd cu 100 
de ani in u rnă primele și

paților. lanțul acesta de munți 
care constituie parcă osatura 
întregii țări, pe care o par
curge de ia nord-est spre 
sud-vest. Pasiunea drumeției 
și a escaladelor devine mistui
toare, fn asemenea măsură, in
cit se pune la un moment dat 
chiar problema înlocuirii ter
menului de „alpinism" cu a-

ale vieții publice românești: 
savantul matematician Gheor
ghe Țițeica, naturaliștii Al. 
Borza și Valeria Pușcariu 
(care pledează pentru ocroti
rea monumentelor naturii), 
geograful Mihai Haret (mem
bru al Societății geografice 
din Paris) ți alții. Nu lipsită 
de semnificație este înființa

prețuitele cuceriri ale umani
tății, întrunite tn moștenirea 
civilizațiilor anterioare și in 
ansamblul bogățiilor naturale. 
In acest sens sînt foarte bucu
ros de ceea ce am văzut In 
România".

Tipul drumețului care în
cearcă doar un divertisment, 
trecînd sumar peste esența 
realităților, este perimat. Tu
rismul modem nu se adresea
ză numai ochilor care cumu
lează senzații estetice, ci și 
minții și inimii. Turistul zi
lelor noastre este dornic să

re ști : „Misiunea importantă 
a turismului este de a lupta 
împotriva analfabetismului 
cel mai refractar și cel mai 
periculos, acel al prejudecă
ților, al sectarismelor, dl lip
sei de curiozitate. Trebuie să 
învățăm milioanele de oameni 
să privească, să vadă și să 
înțeleagă această lume în care 
coabitează, să prețuiască ne-

se instruiască, să-și întărească 
sănătatea în mijlocul naturii 
pe care o socotește așezare 
prietenă și nu loc de exil.

Acestor precepte li s-a a- 
daptat după eliberare turismul 
românesc. Prima ți cea mai 
importantă grijă a fost aceea 
a valorificării comorilor na
turale prin asigurarea unui 
echipament turistic adecvat. 
Sarcina realizării unei baze 
materiale corespunzătoare ce
rințelor turismului modem 
ți-a asumat-o Oficiul Națio
nal de Turism, instituție de 
stat care are capacitatea de 
a îndeplini un plan de in
vestiții și de exploatare apro
priat.

Litoralul
o moderna

Riviera

Xabări de coitiui îatr-ua deca* de basm

Primul beneficiar al aces
tei concepții a fost litoralul 
românesc al Mării Neare 
avantajat de poziția sa pe 
aceeași paralelă cu Coasta de 
„ur’ dar, in plus, orientat 
cu totul spre răsărit, primind 

,n' de~a lun9ul celor 
dib km ai săi, razele ultra
violete ale soarelui. Mica sta
țiune de vilegiatură de altă
dată, Mamaia, a devenit in 
numai cîțiva ani, datorită ce
lor peste 30 de hoteluri con
struite aci, o mare stațiune 
comparată — nu numai din 
pricina similitudinii de nume 
— cu Miami. Apariția hote
lurilor, motelurilor, bungalo- 
wurilor, a terenurilor de 
camping pe întreg țărmul, 
deci și la Eforie. Mangalia 
etc., a conferit litoralului ro
mânesc atributele unui mirai 
turistic.

De aceeași grijă în echipare 
s-au bucurat consecutiv și 
alte obiective turistice, cu 
deosebire stațiunile balneocli
materice, stațiunile de munte 
ft de sporturi de iarnă. In 
Delta Dunării, în jurul vesti
giilor antichității greco-roma- 
ne, a monumentelor medie
vale și tn special a mănăsti
rilor și a castelelor, s-au con
struit complexe turistice, s-au 
amenajat locuri de popas. Gu 
mult interes a fost urmărită 
restaurarea unor strămoși ai 
hotelurilor de astăzi, vechile 
hanuri.

Paralel cu creșterea bazei 
materiale a turismului, s-au 
luat măsuri de ușurare a ac
cesului la principalele obiec
tive, S-au modernizat dru
muri, s-au construit teleferice, 
s-a marcat o vastă rețea de 
poteci montane.

în circuitul 
turistic 

internațional
Astfel, România a putut in

tra, cu fruntea sus, în circui
tul turismului internațional. 
Cele cîteva zeci de mii de 
turiști de altădată au deve
nit astăzi milioane, în tontă 
varietatea lor; vilegiaturi ști, 
automobiliști, alpiniști, carn- 
peuri sau excursioniști pentru 
care nimic nu e mai plăcut 
decit să participe la „Tirgul 
de fete" de pe muntele Găina, 
la „Simbra oilor" din regiu
nea Oaș, la „Sărbătoarea li
liacului" din Ponoare sau la 
nedeea Tismanei.

România, cu frumuseți na
turale răspindite pe tot cu
prinsul ei, cu o bogată tra
diție folclorică și o valoroasă 
zestre de monumente, are 
acest avantaj extraordinar, 
pentru lumea turistică, de a 
oferi o mare diversitate de 
atracții irezistibile. Nu e de 
mirare deci că Touring-Club 
de F rance organizează con
cursuri cu tema „Bonjour ta 
Roumanie" sau că Clubul Me
diteranean a închiriat, pentru 
membrii săi, terenuri de cam
ping la Mamaia.

Circulația turistică nu se 
înregistrează însă aici doar in 
sens unic. Turiștii români că
lătoresc acum mult dincolo de 
granițele țării, pe trasee con
cepute cit mai interesant,

Turismul modern este 
transhumanta conștientă, ra
finată, a oamenilor avizi de 
cunoștințe, de cultură, de prie
tenie. Românii călătoresc 
în țări vecine și mai departe. 
Turiști din lumea întreagă vin 
să ne admire țara și să ne 
strîngă mîinile. Din acest ne
încetat schimb de experiență, 
din această perpetuă trans
mitere vizuală de bogății na
turale, se naște turismul Si 
numai în acest fel turismul 
devine, cu adevărat, un me
sager al păcii.
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- . SEPTEMBRIE 1944...
I 'y Nu au trecut decît trei săptămîni de la împlinirea atitor năzuințe 

ale poporului nostru, concretizate in mărețul act de la 23 August. 
In spatele frontului care înainta pas cu pas, eliberind prin eroice 
jertfe teritoriul patriei aflat încă sub ocupație fascistă, bătea vint de 
viață nouă. Adierea-i plină de speranță, cuprindea orașe și sate, fa
brici și ogoare, școli și stadioane.

Alături de toți oamenii cinstiți, strîns uniți sub lozinca P.G.R.: 
„Totul pentru front, totul pentru victorie!“, sportivii nu-și drămuiau 
eforturile.

In același timp, prindeau aripi visurile lor de reînviere a miș
cării sportive intr-un nou spirit, demn de viața pe care și-o făurea, 
prin luptă, poporul.

Și astfel, in ziua de 15 septembrie 1944 „o mină de oameni, intr-o 
cameră modestă, au pus bazele mișcării sportive cu adevărat demo
cratice din țara noastră", inființind Organizația Sportului Popular.

Aproape doi ani mai tirziu, urmare firească a instaurării unui re
gim democratic in țara noastră, legea din 7 martie 1946 „va consfinți 
poziția precumpănitoare a Organizației Sportului Popular, instituind-o 
ca organism suprem de conducere a mișcării sportive din România".

Din acest moment, sportul românesc pornește pe drumul unor 
mari înfăptuiri, cărora — desigur — le-ați fost martori mulți dintre 
dumneavoastră, dragi cititori. De-a lungul anilor, multe din aceste 
realizări și-au găsit o oglindă fidelă in paginile ziarului nostru. Să răs
foim, împreună, cele peste 6 000 de numere apărute in cei aproape 
25 de ani de existență, incepuți in ziua de 20 martie 1945.

Nu este vorba de o riguroasă retrospectivă. Nici de un bilanț al 
succeselor. Este o simplă trecere in revistă a atitor și atitor eveni
mente care au marcat istoria sportului nostru în acest ultim sfert 
de veac.

Să recitim deci, astăzi, cronicile de ieri, lăsindu-le să vorbească
singure...

SPORTUL ÎN SOCIETATEA 
DE MÎINE

.Ziarul Sportul popular, care și-a 
propus printre altele să contribuie 
cu idei și să provoace găsirea ce
lor mai bune soluții pentru rezol
varea problemei sportului în socie
tatea de miine, a socotit necesar să 
deschidă o mare anchetă în lu
mea oamenilor politici, liber pro
fesioniști și a conducătorilor spor
tivi de la noi. (...)

Astăzi (în primul număr al zia
rului) vom publica răspunsul d-lui
N. Ceaușescu, secretarul Comite
tului Central al U.T.C.-ului i

„Piuă acum, sportul a fost un 
lux, de care masele largi ale tine
retului nu s-au putut bucura. Fas
ciștii au folosit sportul pentru a 
pregăti tineretul pentru războiul lor 
criminal și banditesc.

In România democrată, sportul 
trebuie să fie la îndemîna maselor 
largi ale tineretului care trebuie 
sprijinite atît de Stat, cit și de 
întreprinderi. Concursul cel mai 
larg se cere din punct de vedere 
material".

La întrebarea „Cum privește ti
neretul mișcarea sportului popu
lai", dl. Ceaușescu ne-a răspuns :

„în rîndurile tineretului au avut 
un deosebit ecpu sforțările făcute 
de Sportul popular pentru a înlesni 
întregului tineret participarea la 
sport. De tineretul muncitoresc și 
școlăresc plnă acum nu s-a ocupat 
nimeni în mod serios.

O deosebită atenție va trebui să 
dea Sportul popular maselor largi 
ale tineretului țărănesc."

Despre influența sportului asu
pra spiritului de prietenie la tine
retul diferitelor țări, interlocutorul 
nostru ne-a precizat următoarele :

„Sportul este un factor impor
tant în întărirea legăturilor și sta
bilirea colaborării tineretului țări
lor din toată lumea.

De aceea este nevoie să se in
tensifice și mai mult activitatea 
sportivă, care să cuprindă toate 
masele de tineret.

Să nu fie fabrică, sat, universi
tate, școală sau cartier, care să nu 
aibă cluburile sportive organizate 
și conduse de cei mai buni tineri 
sportivi.

Uniunea Tineretului Comunist va 
da tot sprijinul său în munca de 
organizare și dezvoltare a sportu
lui și urează „Sportului popular" 
cel mai deplin succes în această 
grea și frumoasă operă de cola
borare și sprijinire a ideilor noi“ 
— a încheiat dl. N. Ceaușescu".

(20 martie 1945)

MESAJUL PRIMULUI MINISTRU

„Greutățile vieții se înving cu 
un corp sănătos. Problemele mari 
se rezolvă cu o minte ageră, deș
teaptă.

Practicînd sportul și învățînd me
reu, tineretul țării va fi pregătit 
pentru sarcinile mari care-i stau 
înainte. «Mens sana in corpore 
sano»“.

Președintele Consiliului 
de Miniștri

Dr. PETRU GROZA
(25 martie 1945)

PRIMUL TUR CICLIST AL ROMÂNIEI 
DEMOCRATE

„Am învins toate dificultățile 
deși a trebuit să amînăm chiar de 
două ori data plecării. Dar con
dițiile necesare realizării au fost 
create rînd pe rînd. (...) Tot ce are 
țara asta mai conștient și mai activ 
în sport ș-a considerat de la înce
put mobilizat în serviciul Turului. 
(...) Le mulțumim și pe această cale 
in numele sportului românesc."

(21 septembrie 1949)

„Marcînd punctul terminus al 
Primului Tur Ciclist al României 
Democrate, stadionul ANEF va fi 
astăzi în haină de sărbătoare.

Și intr-adevăr, sportul românesc 
trăiește una din cele mai însem

nate zile ale sale, prin ducerea la 
bun sfirșit a celei mai mari com
petiții sportive a anului.

însemnătatea acestei zile este în 
mod just subliniată prin faptul că 
în tribuna arenei vor fi prezenți 
reprezentanții primului guvern de
mocrat al țării."

(7 •ctombrie 1946)

POVESTEA „BÂTR1NULUI" 
STADION...

„Stadionul a suferit mult de pe 
urma războiului, arată nespus de 
trist cu tribunele prăbușite sau 
găurite de mînia bombelor și cu 
pista scormonită, denivelată... Iar 
zile au rămas puține, pînă la ma
rele eveniment cind ANEF-ul va 
trebui să se prezinte cochet, măreț, 
refăcut".

(22 august 1M1)

„Tineretul sportiv al Capitalei 
sărbătorește ziua de 23 August 
muncind la terminarea stadionului 
ANEF"

„Brigadierii își respectă angaja
mentul I

Șantierul național ANEF a fost 
predat ieri Ministerului Invățămin- 
tului exact la termenul prevăzut 1“

(23 august 1948)

„O mîndrie a realizărilor în timp 
record. în 83 zile, făuritorii noului 
stadion ANEF au lucrat 549.127 
ore! Un șantier pe care se repetă 
povestea Meșterului Manole — cu 
focuri de tabără, cu festivaluri și 
școală de alfabetizare".

(24 august 1948)

„Acest stadion măreț, putînd cu
prinde aproape 40.000 spectatori, 
reprezintă voința dăltuită în trai
nic beton a tineretului care se ba
zează pe sprijinul guvernului nostru 
în străduința lui de ridicare cul
turală și sportivă a maselor popu
lare. Un stadion cum n-a mai fost 
la noi și care rivalizează cu cele 
mai solida construcții din străină
tate".

(25 august 1948)

LA TARA NOUA, CONSTITUȚIE 
NOUA

„Pentru sportivii din întreaga ța
ră ziua de marți va rămîne o săr
bătoare de care își vor aduce în
totdeauna aminte cu drag. Aleșii 
poporului, întruniți în Marea Adu
nare Națională au votat Constituția. 
Constituția nouă ce ridică sportul 
pe cele mai înalte culmi. Două din 
articole, 20 și 25, se ocupă de 
problema educației fizice, recu- 
noscîndj^se astfel rolul important 
al sportului în viața poporului, le
gea legilor consfințindu-i dreptul 
de a fi o problemă de Stat. La țară 
nouă, constituție nouă și drepturi 
noi".

(19 aprilie 1948)

DIN BILANȚUL ANULUI

„Competițiile de masă din acest 
an au reușit să strîngă la start 
007.078 tineri, dintre care 421.000 
la C.U.T., 80.000 la crosul „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai", 12.325 la triat- 
lon etc."

(34 decembrie 1948)

PRIN GRIJA PARTIDULUI

La 26 iunie 1949 a apărut „1 În
tărirea Biroului Politic al Comite
tului Centred al Partidului Munci
toresc Român asupra problemei sti
mulării și dezvoltării continue a 
culturii fizice și sportului".

„Acest document arată grija ne
contenită a partidului de avangardă 
al clasei muncitoare pentru bună
starea oamenilor muncii și consti
tuie o contribuție politică de o sem
nificație deosebită în formarea 

unul sportiv nou, „luptător hotărtt 
și activ pentru construirea socialis
mului".

Măsurile preconizate de „Hotă- 
rîre" concretizează „acordarea de 
către Partid și Guvern a sprijinu
lui moral, politic și material nece
sar dezvoltării culturii fizice și 
sportului".

Ca urmare a „Hotărîrii", ia ființă 
Comitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport, sub îndrumarea căruia „spor
tul și cultura fizică trebuie să de
vină un important mijloc de educa
ție comunistă și patriotică, un 
factor care să contribuie activ la 
sănătatea poporului muncitor și la 
pregătirea tineretului pentru mun
că, pentru apărarea patriei, Repu
blica Populară Română".

CTTEVA CIFRE STATISTICE

Sportivi legitimați: 24.039 în
1945, 27.940 în 1946, 35.020 în 1947, 
53.334 In 1948, 69.679 în 1949,
229.133 In 1950.

Terenuri construite i nici unul In 
1944, 8 în 1945, 22 în 1946, 18 în 
1947, 561 în 1948, 722 în 1940, 1.536 
în 1950.

Intilniri internaționale : 2 un 1944, 
3 în 1945, 28 în 1946, 100 în 1947, 
178 în 1948, 101 în 1949, 45 în 
1950.

(Cifrele referitoare la anul 1950 
cuprind numai primele 7 luni, ele 
fiind cu mult depășite pînă la sfîr- 
șitul anului).

CARTEA SPORTIVĂ, PREȚIOS 
INDRUMAR

„Numai după eliberarea patriei 
noastre de sub jugul fascist și 
după instaurarea Republicii, cartea 
sportivă a început să se bucure de 
importanța cuvenită. Ea a devenit 
un mijloc important de pregătire 
științifică și metodică a sportivului 
de tip nou, mai ales după ce Co
mitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de Mi
niștri a Înființat Editura Cultură 
Fizică și Sport, care conform Ho
tărîrii din 26 iunie 1949 a Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R. asupra 
problemei stimulării și dezvoltării 
continue a culturii fizice și sportu
lui, are printre altele ca sarcină: 
editarea de cărți și broșuri in le
gătură cu problemele culturii fi
zice, precum și Îndreptare, buleti
ne și almanahuri. Duclnd la înde
plinire această sarcină. Editura CFS 
a realizat In cei aproape doi ani de 
activitate succese remarcabile, a- 
jungînd la 200 titluri publicate în- 
tr-un tiraj de un milion exem
plare."

(X3 decembrie 1951)

CADRE DIDACTICE, TEHNICE 
Șl ȘTIINȚIFICE

„Activitatea sportivă din țara 
noastră in continua ei dezvoltare 
are nevoie de tot mai multe cadre 
didactice bine pregătite și elemen
te capabile să-i asigure bazele știin
țifice de dezvoltare. Reforma în- 
vățămîntului a statornicit o nouă 
orientare a Invățămintului sportiv.

în cadrul Institutului de Cultură 
Fizică „700 de studenți și studente 
își însușesc calificarea necesară pen
tru a deveni cadre capabile să asi
gure dezvoltarea pe baze științifice 
a culturii fizice și sportului în țara 
noastră (...) Studenții au la dispo
ziție săli de cursuri, laboratoare, 
baze sportive, unde ei studiază teo
retic și practic toate disciplinele."

(22 decembrie 1951)

Macon, 1954. Mircea Anastasescu cucerește medalia 
de bronz — primul succes de prestigiu din is.oiiaca 

j iacului românesc. Începînd din 1956, caiaciștii și ca 
noiștii noștri își t or înscrie — fără intrerupeie — nu. 
mele pe tabelul laureaților la Jocurile Olimpice, 

la campionatele mondiale și europene

Supremația voleiului românesc masculin în Cupa campionilor europeni s-a manifestat plenar în 
edițiile clin 1966 șt 1967, cind s-au întiluit. in finală, echipele bucureștene Dinamo și Rapid. 
Interesul formidabil pe care l-au stirnit aceste meciuri a determinat programarea primei, jinale 
românești în Pavilionul Expoziției Realizărilor Economiei Naționale, creîndu-se astfel posibi
litatea ca iubitorii voleiului din Capitală să asiste în număr mare la confruntarea celor mai 
bune două echipe de club de pe continent

PRIMUL AUR OLIMPICI

„Sportivii noștri care participă 
la cea de a XV-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de vară de la Hel
sinki au dobîndit marți (n.n. 29 iu
lie 1952) un strălucit succes. în 
cadrul concursului de tir care a 
avut loc la poligonul Malmi, situat 
în apropiere de Helsinki, maestrul 
sportului, utemistul Iosif SIrbu, a 
realizat la proba de armă liberă 
calibru redus 40 focuri, poziția de 
tragere culcat, 400 puncte din 400 
posibile. Cu această performanță 
excepțională, Iosif Sîrbu a adus 
patriei noastre dragi titluri sportive 
de o importanță deosebită i a cu
cerit medalia olimpică de aur la 
tir, a egalat recordul mondial al 
probei, a realizat un nou record 
olimpic și un nou record al R.P.R.

Utemistul Iosif Sîrbu este pri
mul sportiv român care în întrea
ga istorie a sportului nostru cuce
rește medalia olimpică de aur".

(21 iulie 1952)

„Republica Populară Română a 
fost reprezentată la cea de a XV-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de vară 
de cea mai numeroasă delegație de 
sportivi care a făcut vreodată de
plasarea peste hotare.

Datorită bunelor condiții de pre
gătire sportivii noștri care au luat 
parte la întrecerile din toate dis
ciplinele olimpice în afară de ho
chei pe iarbă, iahting și lupte li
bere, au avut în general o com
portare care face cinste tinerei 
noastre mișcări de cultură fizică și 
sport.

Participînd pentru prima dată la 
Olimpiadă, sportivii Republicii 
Populare Române au obținut 28,5. 
puncte, clasmdu-se pe locul .22 din 
70 națiuni, înaintea multor țări cu 
veche tradiție sportivă."

<14 august 1952)

GAZDE ALE UNOR MARI 
COMPETIȚII

Intre 20—29 martie 1953, capitala 
patriei noastre a găzduit cea de a 
20-a ediție a Campionatelor mon
diale de tenis de masă,

O, Victor Barna (fost campion 
mondial — Anglia) : „în primul 
rînd o spun categoric ; ediția de la 
București a fost cea mai bine or
ganizată dintre toate campionatele 
mondiale. S-a mai spus, trebuie 
totuși să repet, că ar fi de dorit 
ca viitoarele ediții să atingă un 
asemenea nivel de organizare, dar 
cred că va fi foarte greu. Fără 
îndoială, organizarea de la Bucu
rești va rămîne un model aproape 
desăvîrșit."

(21 martie 1953)

PRINCIPII ȘTIINȚIFICE 
IN ACTIVITATEA SPORTIVA

„Consiliul metodico-științific de 
pe lîngă CGFS, cercurile științifice 
din cadrul catedrelor Institutului 
de Cultură Fizică și al S.M.T.G.F.- 
urilor, colegiile de antrenori, cen
trele medico-sportive etc. sînt. tot 
atîtea nuclee de muncă neobosită 
pentru găsirea celor mai bune me
tode de muncă, pentru perfecționa
rea actualelor metode (...) Mijloace 
tehnice moderne Ii ajută pe antre
nori și sportivi In studierea celor

O fotografie la care tînărul nostru trăgător, Nicolae Rotaru, se va uita 
întotdeauna cu emoție și cu mîndrie. Ea înfățișează momentul cînd 
președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Geaușescu, fi înmi- 
nează ordinul „Meritul sportiv", înaltă apreciere da stat pentru perfor
manța pe care a obținut-o la Jocurile Olimpice din Mexic I locul 4 
la proba de armă liberă, calibru redus, 60 de foaurl, poziția culcat

mai eficace metode de antrena
ment, în lichidarea defecțiunilor de 
tehnică."

(21 august 1954)

SE DEZVOLTA SPORTURILE 
NAȚIONALE

„Cei peste 20.000 participanți la 
întrecerile de trîntă din cadrul 

Spartachiadei satelor au demon
strat pe deplin aplicativitatea și 
caracterul de masă al sportului 
nostru național trînta, iar dștăgă- 
torii acestei întreceri au arătat o 
cunoaștere temeinică a elementelor 
tehnice de bază(...).

în ultimul timp oină a făcut 
progrese foarte însemnate. In mo
mentul de față jocul de oină este 
bine studiat, regulile de desfășurare 
sînt bine stabilite, iar metodica de 
instruire a sportivilor a fost de 
mult elaborată. Din an în an, 
numărul celor care au îmbrățișat 
această ramură a sporturilor noas
tre naționale este tot mai mare. 
Bunăoară, cu prilejul Spartachiadei 
satelor au fost prezente la startul 
întrecerilor peste 2.000 de echipe."

(15 noiembrie 1954)

3 CAMPIONATE EUROPENE

Intre 15 și 26 iunie 1955, pe sta
dionul Dinamo, a IV-a ediție a 
Campionatelor europene de volei.

Paul Libaud, președintele Federa
ției internaționale de volei I „în 
numele Federației internaționale 
adresez cele mai calde felicitări 
Comisiei de organizare ți Comisiei 
centrale de volei, pentru modul 
perfect în care a fost organizat 
cel de al IV-lea Campionat euro
pean masculin și feminin de volei, 
precum și pentru călduroasa pri
mire rezervată tuturor participan- 
ților."

(27 Iunie XSM)

între 5 șl T august, pe apel* 
Snagovului, a Il-a ediție a Campio
natelor europene feminine de cano
taj academic.

Gaston Miiîlegg, președintei* 
F.I.S.A. l „A fost o competiție din
tre cele mai frumoase la car* am 
asistat în ultima vreme. Mulțumesc 
organizatorilor — penltru munca 
depusă, arbitrilor — pentru felul 
cum și-au făcut datoria, publicului 
— pentru interesul manifestat și 
entuziasta participare. Ganotoarele 
sovietice și-au reconfirmat valoa
rea. Un salt valoric excepțional au 
reușit reprezentantele României. 
Ele m-au impresionat in special în 
finiș, cînd au decis în favoarea lor 
patru întreceri pentru tocul doi".

* august 1983)

în septembrie, pe poligonul 
Tunari, prima ediție a Campiona
telor europene de tir.

G. Vichos, vicepreședintei* Uniu
nii internaționale de tir 1 „Rezulta
tele de La București sînt atlt de 
valoroase incit nu ne rămin* alt

ceva de făcut deeft... să micșorăm 
țintele!(...) Poligonul Tunari va 
intra in istoria tirului ca un loc 
ideal pentru realizarea marilor re
corduri. Fără îndoială că trebuie 
să fim recunoscători organizatori
lor români pentru marile eforturi 
depuse In vederea acestor campio
nate. Toate amănuntele au fost mi
nuțios tratata și excelent puse la 
punct"

(U «eptembrle 1355)

TITLURI OLIMPICE SI... TITLURI 
DE ZIAR !

„Laon Rotman campion olimpic 
în proba de canoe simplu fond 1“

U decembrie 1958)

„Gonsacrarta boxului românesc i 
N. Linca a cucerit medalia de aur ș 
M. Dobrescu și Gh. Negrea au ob
ținut medalii de argint. Nicolae 
Linca, noul campion olimpic, »-a 
dovedit fără discuție cd mai bun 
om al categoriei".

„Cinste canotorilor români 1 în 
îndepărtata Australie, canoiștii 
români Leon Rotman (n.n. pentru a 
doua oară, de data aceasta la canoe 
simplu viteză), S. Ismailciuo și 
D. Alexe (n.n. ta canoe dublu 
viteză) au avut o strălucită com
portare în întrecerile cu cei mai 
valoroși »portivi ai lumii, dștigînd 
medaliile de aur și titlurile de 
campioni olimpiei."

d ieeemhrie 1H«)

„Consacrarea noastră mondială 
în proba de pistol viteză i Ștefan 
Petrescu — medalia de aur, 
Gheorghe Lichiardopol — medalia 
de bronz. începînd de astăzi, recor
dul mondial, recordul olimpie și 
recordul R.PJR. se confundă, fiind 
la același nivel (60/587 p.) și de
ținute de aceeași persoană i Ștefan 
Petrescu. Ce floare mai lipsește 
oare din acest buchet minunat pe 
care Ștefan Petrescu 1h* dăruit 
patriei sale ?"

Șt MoamMa 1934)

„Cultura fizică, ca parte integrantă 
a culturii socialiste, constituie un im
portant mijloc de întărire a sănă
tății oamenilor muncii, de creștere 
o unei generații viguroase, capa
bile să îndeplinească in bune con- 
dițiuni mărețele sarcini de construi
re a socialismului, do apărare a cuce
ririlor regimului nostru democrat- 
popular și de stringer* a relațiilor 
de prieteni* între poporul român 
șl popoarele altor țări în vederea 
menținerii și consolidării păcii".

®u aceste cuvinte începe Hotări- 
rea Comitetului Central al Parti
dului Muncitorese Român și a Con
siliului de Miniștri al R.P.R. cu 
privire la reorganizarea mișcării 
da cultură fizică șl sport din RP.B.
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Chipuri luminoase, zimbete fericite care parcă alungă întunericul noplii. Pe 
aeroportul Băneasa, reintilnire cu pimîntul drag al patriei, după frumoasa epopee 
mexicană, în care sportivii noștri s-au acoperit de glorie și de... medalii olimpice i 
15! (4 de aur, 6 de argint, 5 de bronz).

Sîntem siguri că reprezentanții sportului nostru ne vor dărui satisfacții la fel 
de mari și la J.O. de la Milnchen, Pină atunci, mai tint fi alte prilejuri^.

După citeva tentative. Constantin Ciută « re-xștt. la ui 
tima ediție a G.E. de la București (lSd#Â fâ urce pe 
cea mai înaltă treaptă a podiumului. euee~.nd astfel 
centura de campion european, Ias.i-1 f* tmcprn* înca
dra: de doi dintre cei mă redutabili adtersan : Noctxo» 

(V.&SX) p Olech țPolosâa)

Ca urmare a Hotărîrll, a luat 
ființă Uniunea da Suituri Fizică 
ți Sport din R.P.R., a-au reorganizat 
colectivele sportive „baza organi
zatorică a activității de cultură 
fizică ți sport a maselor8, s-au în
ființat cluburile cărora le-a re
venit sarcina da a se preocupa cu 
precădere de sportul de perfor
manță, au luat ființă federațiile 
sportive."

0 tall* 1957)

DIN BILANȚUL ANULUI

Ion Micoroiu obține medalia de 
aur la Campionatele mondiale de 
popice j tot medalii de aur, dar la 
campionatele europene obțin 
și Gheorghe Negrea (box — catego
ria semigrea) și S. Tsmailciuc—D. 
Alexe (canoe 10.000 m.).

I O VICTORIE ÎNTRE CER 
F $| PAMÎNT I

„Aseară tîrziu, din Bratislava, 
locul de desfășurare a Campiona
telor mondiale de parașutism, ne-a 
sosit o veste care umple de bucu
rie Inimile sportivilor din țara 
noastră. Parașutista Elena Băcăoa- 
nu, participînd pentru prim» dată 
la o competiție de o asemenea am
ploare, a reușit să ocupe primul 
loc în proba de 2500 m. cădere 
liberă cu viraje, cucerind astfel 
mult invidiatul titlu de campioană 
mondială. Satisfacția este cu atît 
mai mare cu cit Elena Băcăoanu 
este prima sportivă care aduce ță
rii un titlu mondial la parașu
tism. (...)

Utemista Elena Băcăoanu, mun
citoare la fabrica de conserve „Gri- 
vița" din Capitală, are ta activul 
său peste 210 salturi. Dovedind o 
conștiinciozitate demnă de laudă, 
tînăra sportivă s-a pregătit cu ar
doare deosebită pentru a face cinste 
parașutismului românesc la marea 
întrecere de la Bratislava".

* august uss)

EDUCAȚIA NZICA ȘCOLARĂ

„Educația fizică practicată In șco
lile de toate gradele constituie una 
din verigile de bază ale mișcării 
noastre de cultură fizică și sport. 
Din rolul de „cenușăreasă8 între 
obiectele de Invățămînt, educația 
fizică școlară a ajuns în regimul 
nostru de democrație populară, o 
preocupare de prim ordin, unul din 
mijloacele de întărire a sănătății, 
de dezvoltare armonioasă și de 
educare a tineretului studios în 
spiritul moralei comuniste. (...)

S-a ajuns astfel ca tn acești 15 
ani, numărul cadrelor care acti
vează în sectorul educației fizice 
să crească față de perioada 1924— 
1944 cu peste 500 la sută I

Ca urmare a Hotărlrii Partidului (I Iunie 19(0)

Duminică 8 iulie 1956... O dată memorabilă pentru handbalul românesc, 
pentru întreaga mișcare sportivă din țara noastră. Pe stadionul Central 
din Frankfurt pe Main, echipa feminină de handbal a României a cucerit 
primul titlu de campioană a lumii, din suita de frumoase victorii rea
lizate ulterior în acest sport. Maestra emerită a sportului Elena Jianu 

este îmbrățișată de coechipierele sale

șl Guvernului, tineretul studio» este 
organizat In prezent în asociații 
sportive școlare, al căror număr a 
ajuns Ia impresionanta cifră da 
900. (...)

Tineretului nostru i-a fost asigu
rată o bogată activitate competi- 
țională prin organizarea In primul 
tînd a campionatelor școlare — la 
nivel republican — la principalele 
ramuri de sport In acest fel au 
fost angrenați anual într-o activi
tate sportivă de mare amploare, 
sute de mii de elevi, din rindul că
rora se ridică necontenit campioni 
și recordmani ai țării ca lolanda 
Balaș, Lia Manoliu, Maria Diți, 
Elena Teodorescu, Aurora Popescu, 
Elena Pădureanu, Ștefania Dinescu. 
Alexandru Bizim, Traian Sudrigean. 
Mihaj Nedef, Andrei Fcâbert 
și alții, care și-au început activi
tatea sportivă în cadrul organiza
țiilor sportive școlărești. (_)

Așadar, în numai 15 ani, In
tr-un timp istoric foarte scurt, spor
tul școlar a trecut cu succes nu
meroase și importante examene*.

(4 sagust 1959)

ZIUA DE AUR A BALONULUI 
OVALI

5 iunie I960 i O mare victorie a 
rugbiului românesc i R. P. Română 
— Franța 11—5 (5—0).

Splendidă a fost victoria rug- 
biștilor naționalei noastre în aceas
tă a opta întîlnire România—Fran
ța, prima în palmaresul întreceri
lor directe dintre cele două forțe 
în lumea rugbiului (...) Am cîș- 
tigat dar, fără drept de apel, de 
o manieră entuziasmantă, care a 
cucerit prin simplitatea și gran
doarea ei publicul. Ieri, maniera 
tn care au jucat românii a ferme
cat pur și simplu. Ea a copleșit 
prin amploarea rezultatului final i 
victorie I Un succes măreț ca pro
porție asupra echipei Franței, asu
pra acelei formații care a întrecut 
Africa de Sud (campioană neoficia
lă a lumii) în fieful ei, la Johannes
burg, eare a biruit de o manieră 
categorică Australia (19—0), care 
s-a impus în fața „profesorilor" en
glezi, pe care-1 bate de doi ani In 
șir, caro a surclasat recent Italia 
(26—0).

Comentînd meciul de la Bucu
rești, postul monegasc de radio Monte 
Carlo a transmis i „Salutăm victo
ria românilor care se impun din 
ce în ce mai, mult ca a doua forță 
în rugbi pe continent8.

Iar unul dintre cei mai celebri 
jucători francezi, Vannier, declară : 
„Felicit echipa română pentru a- 
ceastă strălucită victorie. în ulti
ma vreme n-am mai cunoscut In- 
frîngerea. La București, ne-a fost 
rezervată o mare surpriză, care 
ne-a uluit.8

1961
O SAPI AMINĂ MINUNATA

„O săptămînâ minunată, plină 
de răsunătoare succese sportive in
ternaționale I în mijlocul entuziaș
tilor spectatori din Capitală, sau 
departe la mii de kilometri de pa
trie, reprezentanții sportivi ai țârii 
noastre s-au întrecut pe ei înșiși 
și In focul minunatei lupte sporti
ve s-au dovedit cei mai buni din
tre cei buni. Acest buchet de 
splendide victorii pe care sportivii 
le-au dăruit patriei, reprezintă In 
fapt profunda lor recunoștință pen
tru minunatele condiții pe care 
partidul și guvernul le-au creat 
mișcării sportive8.

CU IM1)

Pentru a le concretiza, spațiul nu 
ne îngăduie să reproducem declt 
cîteva titluri. lată-le i

„în campionatul mondial de ho
chei pe gheață, cîștigîr.d seria C, 
echipa R.P. Române a cuserit 
«Cupa orașului Geneva»*.

(U marți* Ud)

«Reprezentativa R. P. Române, 
campioană mondială la handbal 
în 7 1"

(U marți* U(l)

„în finala Cupei campionilor eu
ropeni la handbal feminin, obținînd 
o categorică victorie în primul joc, 
Știința București și-a mărit șan
sele de a cuceri acest trofeu I" (nm. 
învingînd și în retur pe Dynamo 
Praga, echipa noastră va cîștiga 
pentru prima oară competiția).

(U mam* u«i)

„în C.C.E. la volei feminin, o vic
torie a dîrzeniei și a voinței : Dina
mo București — Partizan Belgrad :
3—0, ceea ce a adus calificarea e- 
chipei noastre în semifinale8.

(U martie Ud)

JUNIORII BALONULUI ROTUND.-

„în ziua de 29 aprilie 1962 echi
pa de juniori a țării noastre ne-a 
adus o mare satisfacție fotbalistică, 
dîndu-ne speranțe pentru- anii de 
seniorat I Finala Turneului U.E.F.A„ 
găzduit de țara noastră, a revenit 
României, care a învins clar, cu
4—1 (3—1), formația Iugoslaviei".

Mihai Daphinov, secretar general 
adjunct al U.E.F.A. i „Turneul 
U.E.FA.. a cunoscut Ia București un 
adevărat triumf. în mod deosebit 
am fost impresionați de marele nu
măr de spectatori prezenți la me
ciuri, precum și de obiectivitatea, 
competența și entuziasmul aces
tora8.

o m*l 1542)

„.Șl REGINA FLORETEI I

„La Campionatele mondiale de la 
Buenos Aires, Olga Szabo termină 
în finală lă egalitate cu Gorohova 
și Juhasz. Asalturile disputate în 
baraj îi aduc însă atit de mult rîv- 
nita (și de puțin așteptata) medalie 
de aur8.

„Clarin" i .Olga Szabo — regina 
floretei, a doblndit titlul mondial 
pe merit deoarece a demonstrat că 
este cea mai bună I8

Ol Iulie 1962)

FLOTILA DE AURI

„Sporturile nautice ne-au adus 
de-a lungul anilor un șir de stră
lucite succese. Cine poate uita minu
natele biruinți de pe apele lacului 
Ballarat, din Australia, repurtate la 
Jocurile Olimpice din 1956, victo
riile răsunătoare obținute la cam
pionatele mondiale și europene, la 
marile regate desfășurate în anii din 
urmă. Faima sporturilor nautice din 
România a înconjurat de multe ori 
pămîntul I

Și iată câ simbătă și duminică, 
ziarele și agențiile internaționale de 
presă s-au ocupat din nou, pe spații 
largi, de noile victorii ale canoiști- 
lor și caiaciștilor români. La Jajce. 
in Iugoslavia, ei au realizat o ne- 
mailntlinită ispravă i AU CÎȘTIGAT 
ȘASE TITLURI DE CAMPIONI AI 
LUMII, PATRU MEDALII DE AR
GINT ȘI O MEDALIE DE BRONZ, 
CEEA CE LE A ADUS PRIMUL 
LOC ÎN CLASAMENTUL PE NA
ȚIUNI".

(26 august 1963)

-Mumei» Iul Aur»! ▼erxescv, Si- 
mio» lamaileiue, A. Iaesviei, A S - 
dorov, V Micoară. H. Ivanov și al 
tuturor eompecerțiler acelei „f.ct.l* 
de aur* sir.» te fa teate
rațiile, tn toate eroeicile. Pe bună 
dreptate, comentatorul «cenți fi iu
goslave „Tanjug* «proci* câ .RO
MÂNIA ESTE LA ORA ACTUALĂ 
PRIMA TARA DIM LUMI ÎN 
SPORTUL CAIACULUI ȘI CA
NOE’.-!

d M<W( ÎMI)

1964
SBARTACHIADA

Marea Spartaer.isdâ Republica
nă își desfășoară finala tn aceste 
zile la București eu participare* a
3 000 de t r.eri și tinere aleși din
4 700 000 de eoeeureațl «liniați la 
primele starturi. S-a adunat în Ca
pitală floarea sportivă a Republicii 
r.oastre, fete și flăcăi căliți în exer
cițiul nobilei arte a sportului, gim- 
nasti, luptători, aruncători cu dis
cul, alergători, tot ce presupune în
cordarea minții și a mușchilor, 
zvelteți, îndrăzneală, măsură, ordi
ne. tot ce animă și fortifică organis
mul omenesc (_)

Sportul nostru nou îmi apare ca 
o ramură încărcată de roade din 
pomul bogat crescut in grădina bi- 
necuvÎEtată a patriei !*

Victor EFTIMIU
(tt august 19(4)

„UN AJUTOR PREȚIOS 
ÎN OCROTIREA SĂNĂTĂȚII*

-Organizarea cercetări! științifice 
în domeniul culturii fizice și sportu
lui prin cabinetele metodice regio
nale. prin institutele noastre cu pro
fil fiziologic și pedagogic, desfășu
rarea mal multor sesiuni științifice 
consacrate problemelor complexe 
ale sistemului nostru de educație fi
zică. precum și alte acțiuni efectua
te In acest scop, reflectă legătura 
strinsă dintre mișcarea sportivă și 
știința din țara noastră, asigurind 
controlul și eficiența tot mai mare a 
acestei activități în prevenirea bo
lilor și ridicarea stării de sănătate 
a poporului*.

■cad. Grigore BENET A TO 
președintele Consiliului științific 

al U.C.FS.
Ctt august 19(4)

VEȘTI DIN ȚARA CRIZANTEMELOR

„Un „bis* olimpic! întrecerea 
săritoarelor în înălțime a pasionat 
zecile de mii de spectatori, atit prin 
valoarea ridicată a concurentelor, 
cit mai ales prin evoluția care a- 
proape nu poate fi descrisă, a IO- 
LANDEI BALAȘ —- învingătoare in
discutabilă cu o performanță excep
țională i 1.90 m. — nou record olim
pic. Rămasă singură în concurs, de 
la 1.80 m., lolanda a continuat să se 
întreacă cu propriul ei record olim
pic stabilit eu patru ani în urmă, 
la Roma (1,85 m.). Și a reușit să 
răsplătească primirea caldă a spec
tatorilor și dorința lor fierbinte de 
a asista la un nou record olimpic. 
Pe Stadionul Național din Tokio, 
lolanda a corectat joi recordul olim
pic cu cinci centimetri, reușind să 
sară pentru a patra oară fantastica 
înălțime de 1,90 m., performanță 
care a detașat-o de principala ei ad
versară. australianca Michel Brown 
cu 10 cm. 1“

(14 octombrie 19(4)

„De Ia Spartachiada republicană 
la medalia olimpică de aur I Marea 
revelație a zilei a fost, spre Imensa 
noastră bucurie, tinăra reprezentan
tă a țării noastre, Mihaela Peneș 
(n.n. 17 ani 1). După ce a trecut de 
calificări (in care atleta sovietică 
Gorceakova a stabilit un nou record 
mondial cu 62,40 m.), în finala pro
bei MIHAELA PENEȘ a realizat o 
performanță care este apreciată ca 
cea mai mare surpriză a Întrece
rilor disputate pină acum la această 
ediție a J.O.8.

(17 octombrie 19(4)

ARGINT LA MANCHESTER, 
AUR LA TAMPERE

In cadrul Campionatelor mondiale 
de lupte libere (cat. 87 kg.), „Fran- 
cisc Bolla a avut de susținut ultimul 
meci cu renumitul luptător iranian 
Mansour Mehdizadeh. fost campion 
mondial. Fr. Bolla nu s-a lăsat in
timidat de cartea de vizită a adver
sarului său și luptînd excepțional 
a reușit să obțină decizia de egali
tate care t-a adu« medalia de ar 
eint Este prima medalie obținută 
de un luptător român in confrun

tare* ceiar mai tuni luptători ăi* 
lum*. 1* libere*.

<4 male IMS ■

.Marți seara. o fată cu disputa
rea uiți-suini naec. :* pat 9? kg s-a 
tri-s ccr:rj pesto cea de a XlJC-a 
ec.tie • Caacioaateier mondiala de 
kcs» freeo-rcmace îa _Jăâhal’.*. I* 
preaeuța a peste 3 500 spectatori și a 
T-umeroase pcr«oa*ii*-lțî finlandez*. 
medaLațn —-ond.alelar au «scat pe 
podiumul de «Boare.

La categoria 57 kg. pe lecui I, lor. 
Cernea — Rc—ân.a I —- «nunțâ 
spiekeuL Su*. pe re mai îaalt ca
targ. este urcat lin, ârepe’.Ji de stat 
al Bescb^ch E’er-Iar» Române. Se 
riotâ imnul tMStra aațicral și la 
treaga sală. în picioare, ascultă vi
brantele sale acorduri. Delegația ră
mână și luptătorii aestri privesc e- 
cxțiocaț: sure drapelul patriei. Din 
cartea Federației intemațicnale de 
lupte. Ioc Comeanu prir.de la gitul 
hă Ion Cerne* panglica cu medalia 
de CAMPION MONDIAL. Sala a- 
pia-adă 1* „scenă deschisă*. Intr-a
devăr. Iac Cerșea • «reluat ia »■ 
tealt nivel tehnic, ■ susținut par
tide frumoase, spectaculoasa*.

(u tanl* 1MP

FINALA ROMÂNEASCĂ ÎN C.C.E. 
LA VOLEI 1

_Ua «pieaAid sucom al spartului 
aestru I A iaeri R9 apr...9 IB66. la- 
«.--ț-mi ș- fa returul î-.tileirii pe 
ȚSJCA. Mascota. Rapid București 
s-e califici pentru fixai* Cupei 
Camcicmlar Eurooeni la care avea 
să IntCneasc* • altă formație româ
nească. Dtaam* Bur_rețtl. tavingâ- 
toate și ea la fața campieaaei 
Cenosiovariei — Dukla Kelin.

La 14 mai, incinta Pavilionului 
Expoziției Economiei Naționale s-a 
dovedi: reincăpătoare pentru miile 
de spectatori care doreau să asiste 
pe nu, la cel dinții act al frumoasei 
simător. ■ voleiului românese*.

(11 aul 1MO

Olivier Bruyr. secretarul Comisiei 
europene a FXVB. i „îmi para rău 
eă nu am avut— două cupe! Am
bele femațu ar fi meritat cita una 
pentru calitatea jocului prestat*.

Arbitrul principal al tntCnirii, R. 
mșq^ai .Vietoria cea mai mare 
este însă a voleiului remâneso. Cupa 
Campicrilcr Europeni cu a plecat 
aici aru’ acesta din București 1*

<M m*l 19(6)

DIN VICTORIE IN VICTORIE I

„Montreal, 9 iulie, or* 19. în sala 
de scrimă a Centrului sportiv uni
versitar. nu se mal găsea nici un 
loc. Mai bine de 3 000 de iubitori ai 
sportului (_.) așteptau cu nerăbdare 
finala probei de floretă băieți pe 
echipe. Protagoniste i formația Uniu
nii Sovietice și revelația actualei 
ediții a campionatelor mondiale, 
reprezentativa României.

Un start excelent al floretiștiler 
noștri și i 5—0. O revenire puternică 
a reprezentanților Uniunii Sovieticei
5— 4. Scorul evoluează A dramătio i
6— 4, 6—5, 7—5, 7—6. Țiu întîlnește 
într-un duel decisiv pe Sveșnikov 
(fost campion mondial) și învinge i
8— 6. Lui Ionel Drîmbâ nu-i mai 
rămine decît să fixeze scorul finali
9— 6 pentru România, în uralele unei 
săli care aplaudă în picioare. FLO-
P.ETISTII ROMÂNIEI — CAM
PIONI MONDIALI I CEA MAT 
MARE LOVITURA DE TEATRU 
DIN SCRIMĂ. ECHIPA U.R.S.S. NU 
MAI CUNOSCUSE ÎNFRÎNGEREA 
ÎN ULTIMII 10 ANI I*

(11 tails 1987)

Unul dintre arbitrii tntîlnirii, 
Quido Malacarne i „Nu trebuie să 
surprindă pe nimeni eceastâ fru
moasă victorie. Floretiștii români nu 
mai sînt de multă vreme niște spor
tivi anonimi8.

Antrenorul federal sovietic, Vita- 
lie Andreevici Arkadiev i „Flore
tiștii României au făcut in ultimii 
ani progrese nebănuite, un adevărat 
salt cosmic 1“

(12 Iulie 1967)

„NE ANGAJAM ÎN FATA 
CONDUCERII DE PARTID 

Șl DE STAT"

„Ținind seama de rolul social me
reu crescînd al educației fizice șl 
sportului în viața contemporană, 
Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, în colaborare cu 
Uniunea Generală a Sindicatelor, 
Uniunea Tineretului Comunist, Mi
nisterul învățămîntului și celelalte 
organizații obștești și de stat, care 
au atribuții directe în domeniul edu
cației fizice și sportului, vor atrage 
mase tot mai largi, îndeosebi tine
retul. Ia practicarea sistematică și 
organizată a exercițiilor fizice și 
sportului, factor de sporire a capa
cității de muncă, întăririi sănătății, 
educației morale și formării perso
nalității.

Pentru realizarea unui progres ge
neral și continuu in sportul de per
formanță și mai ales în atletism, 
gimnastică, fotbal și alte sporturi, 
vom acorda o atenție deosebită creș
terii numărului cluburilor sportive 
capabile să desfășoare nn proces de 
selecție și instruire corespunzător 
cerințelor moderne.

Ne angajăm în fața conducerii de 
partid și de stat să nu precupețim 
nici un efort pentru ca sportivii noș
tri să dobîndească în arena Interna
țională rezultate la nivelul cerințe
lor actuale, al condițiilor creata și 
al prestigiului de care se bucură 
astăzi în lume țara noastră.

Vom desfășura cu și mai multă 
intensitate munca de educare a 
sportivilor și cadrelor tehnice în 
spiritul dragostei nețărmurite față 
de patrie, față de partid, în spiritul 
ideilor internaționalismului socialist, 
ale păcii și prieteniei. (...)

Asigurăm Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
secretar general, că sportivii, antre
norii, profesorii de educație fizică, 
toți lucrătorii din mișcarea sporii 
vă vor munci fără preget, cu ener 
gie, competență șl pasiune pentru 
înfăptuirea sarcinilor de cinste pus» 
in fața noastră de către partid, per- 
tru ca sportul românesc să se afir 
me tot mai puternic în lume, spre 
gloria patriei noastre — Republica 
Socialistă România8.

(Din scrisoarea adresată Co
mitetului Central al Partidulto 
Comunist Român, f'u nișclri) 
Nicolae Ceaușescu. de Confe

rinfa pa țarț a mișcării spor
tive din Republica Socialistă 
România).

(30 Iulie 1967)

LEGEA SPORTULUI

Educația fizică șl sportul în Re- 
O. 3.-.C1 fioc ialistâ România con- 
■trtnie activități de interes națio
nal.

Educați* fizică și sportul con
tribuie la menținerea șl întărirea 
sănătății, creșterea capacităților fi- 
zre și intelectuale, buna folosire 
a timpului liber, dezvoltarea ar
monioasă fizică și morală * popu
lat ieL

în vederea realizării asestw o- 
tiective statul sprijină dezvoltarea 
ed rației fizice și sportului.*

(Art. 1 din „Legea cu privi
re la dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport8 
adoptată de Marea Adunare 
Națională la S3 decembrie 
2967)

VEȘTI DIN MEXIC I

„Viorica Vlseopolean», campioa
nă olimpică La lungime cu 6,82 m, 
— nou record al lumii !•

„Mihaela Peneș, 59,92 m. — me
dalia de argint la suliță"

(U octombrie 1968)

„Ionel Drîmbâ — campion olim
pic, după o luptă epuizantă de 
două ore pe podiumul din sala 
Magdalena Mixhuca8

(18 octombrie 1968)

„Lia Manoliu campioană olim
pică 1 Ea a obținut un neu record 
olimpia, ca 58,28 m."

(11 octombrie 1968)

.Seria succeselor românești Ia 
J.O. continuă i Ileana Silai — me
dalie de argint la 800 m*.

(IC octombrie 1968)

„Marcel Roșea — medalie de ar
gint la pistol viteză. în manșa a 
II-a el a realizat eel mai bun re
zultat cu 296 p*.

(14 octombrie 1968)

„L Patzaichin și S. Govaliov, me
dalie de aur in proba da canea 
2—1000 m.

A. Calenic, D. Ivanov, M. Țur- 
caș și H. Ivanov, medalie de ar
gint In proba de caiao 4—1000 m.

Trei medalii de bronz! Viorica 
Dumitru la caiac 1—aOO m, Ca- 
listrat Cuțov la box, Ecaterina len- 
cic, Ileana Drîmbâ, Olga Szabo, 
Ana Ene, Maria Vicol — la flo
retă echipe8.

tti octombrie 1968)

„Ion Baciu (lupte) și Ion Monea 
(box) au obținut medalii da argint; 
Simion Popescu și Niaolae Marti- 
nescu — distinși cu bronz*.

(18 octombrie 1968)

„La Jocurile Olimpice mexicane, 
sportul românesc a obținut cel 
mai mare număr de medalii șl de 
puncte din istoria participării spor
tivilor noștri la această grandioasă 
competiție. Vorbind în termeni 
sportivi, cele 15 medalii și 100,3 
puncte reprezintă recordul afirmă
rii olimpice a sportului românesc 
și constituie o confirmare a situă
rii lui solide în rindul țărilor avan
sate și au vechi tradiții tn acest 
sector al vieții sociale."

(31 octombrie 2968)

„TOATE SÎNT MAGNIFICEI"

„Bireul «uropean * încredințat 
organizarea Campionatelor euro- 
ne—1969, Federației Române de 
Box, convins că torul din această 
țară va face totul pentru ea între
cerile să se desfășoare în condi
ții optime, la cel mai înalt nivel 
sportiv și tehnic.8

N. A. NIKIFOROV-DENISOV
președintele Biroului european 

A.I.B.A., vicepreședinte A.I.B.A.
(11 mal 1969)

„CIUCA, DUMITRESCU, GUȚOV 
și ALEXE. CAMPIONI DE BOX 
AI EUROPEI. — Silberman și Mo
nea au cucerit medalii de argint. 
Covaci a obținut medalia de bronz. 
— ROMÂNIA — PE PRIMUL LOC 
ÎN CLASAMENTUL (NEOFICIAL) 
PE MEDALII8.

(9 tuni* 1969)

„Acum, cînd competiția s-a în
cheiat, pot spune eă organizatorii 
români au muncit mult și au reu
șit să-și îndeplinească obligațiile. 
Am vizitat toate amenajările făcu
te la patinoarul „23 August8, rin
gurile de antrenament, hotelul 
sportivilor. Toate sînt magnifi
ce. (...)

Convingerea mea este că europe
nele de la București s-au situat la 
un nivel superior și aceasta ne 
dă speranța câ boxul își va cîștiga 
noi adepți. (...)

Aveți 4 campioni continentali si, 
țin să subliniez, succesul dv. este 
foarte meritat8

It. col. Rudyard H. RUSSELL 
președintele Asociației Internaționa
le de Box Amator

(10 Iunie 1969)

UN VAST PROGRAM DE VIITOR

„Se vor îmbunătăți de asemenea 
condițiile de muncă, precum și con
dițiile pentru odihnă și tratament, 
activitate turistică, educație fizică și 
sport8.

. (Din „Directivele privind pla
nul de dezvoltare economico- 
socială a României pe anii 
1971—1975, liniile directoare 
ale acestei dezvoltări pe pe
rioada 1976—1980").

*

„O largă dezvoltare va cunoaște 
ictivilatea turistică, urmărindu-se 
punerea mai deplină în valoare a 

'parităților naturale favorabile de 
are beneficiază țara noastră'1.

(Din Raportul C.C. al P C.R. 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire lo acti
vitatea P.C.R în perioada din
tre Congresul, al /X lea și Con
gresul al X-leâ și sarcinile de 
viitor ale parlidului).

prir.de


I

SI
Continuăm azi. prezentarea unor sportivi. A unor 

sportivi care, în egală măsură, s-au Împlinit In 
sport și în viață și în ambele ipostaze, au beneficiat 
de condițiile noi, de condițiile specifice regimului 

socialist în ceea ce privește omul și sportul.
In plus fac parte din categoria îndrăgostiților, a pa- 

slonaților de sport, care au știut insă să păstreze echili
brul între dorința de a se afirma pe tărîmul sportului și 
aceea de a se forma — și sportul le-a fost de un prețios 
ajutor — ca factori utili în cadrul societății. Ei sînt oa
meni care, căutînd perfecțiunea în sportul îndrăgit, n-au 
neglijat nici un moment să se pregătească pentru viață, 
să năzuiască spre o perfecționare continuă pe plan 
profesional.

Și prezența unui număr atlt de mare de sportivi și 
cetățeni de nădejde vine să arate cît de bogate sînt vir
tuțile poporului nostru, cit de valoros este omul și spor
tivul care s-a dezvoltat și a activat în condițiile edificării 
și consolidării orânduirii socialiste, orlnduire care prin 
orizonturile largi ce deschide constituie cadrul ideal și 
imboldul marilor realizări.

••

:•

CETflTENESTI . ■
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A DOUA
POVESTE
A I RINEI•••

puține zile în urmă, 
a luat drumul Timi-

Cînd, cu 
reporterul 
șoarei pentru a scrie acest re
portaj, singura lui- documentare, 
erau două bucăți îngălbenite de 
hîrtie, două articole de ziar scri
se de mult, cu un condei sensi
bil, aproape efeminat... știam, 
doar atît despre cea pe care o 
căutăm: prin 1956, multipla-eam- 
pioană de canotaj Irina Csik — 
devenită mai târziu Niga, prin 
căsătoria cu un alt iubitor al 
canotajului — abandonase spor
tul și ocupa, la vremea aceea, 
funcția de director al „Țesăto- 
riei roșii" din Lugoj... Acolo o 
găsise, în urmă cu aproape 14 
ani, ultimul confrate care scri
sese despre ea puține rînduri, 
intitulate „Povestea Irinel Csik“... 
Ce se întâmplase de atunci, în
cotro o abătuseră timpurile, ce 
trepte vitale urcase sau coborîse 
în viață cea despre care inten
ționăm să scriem ? Auzisem doar 
— era poate numai un zvon, — 
că fusese transferată în orașul 
de pe malurile Begăi, unde — 
grație unor recunoscute capa
cități — i se încredințase condu
cerea fabricii de textile „Bum
bacul".

Mal era 
o purtase 
meleaguri,

oare acolo, sau viața 
altundeva, spre alte 
spre alți oameni ?

★
— Așadar, sînt atîția ani de 

cînd n-ați mai acordat un inter
viu. .i sau, ca să fiu mai exact, 
n-ați mai stat de vorbă cu re
dactorul unui ziar de sport. Poa
te că vizita noastră, acum, după 
ce s-a. scurs atîta amar de vreme 
de cînd ați coborît pentru ultima 
oară dintr-o ambarcațiune de 
concurs, vă miră. Ei bine, n-am 
venit să vă întrebăm nimic, poa
te și pentru că un interviu cla
sic, oricît de bine . ar fi el di
rijat, n-ar putea să acopere in
tervalul a mai bine de jumătate 
de deceniu... Nu, tovarășe 
rectoare, n-am venit să 
trebăm nimic. Am venit 
ascultăm.

Stăm față în față cu 
Csik-Niga, pe care 
acolo unde veștile ne 
seră pașii...

în timp ce interlocutoarea noas
tră tace — poate surprinsă de 
vizita aceasta neașteptată, poate 
preocupată să adune dintre im
presiile celor 15 ani pe cele mai 
reprezentative, mai grăitoare șl. 
într-un fel, mai fidele sie însăși 
— refacem cu repeziciune cro
nologia datelor biografice pe care 
i’ Ie. cunoaștem. Ceea ce știam 
mai bine erau 
sportive ale celei 
de stejarul masiv 
pare să* și st.rîngă 
greu: multiplă campioană națio
nală la schif 84-1 sau 44-1 — aici, 
la acest schif ,.de cinci- a cu
cerit ultimul titlu național, în 
1954 —, prezențe prestigioase pe 
podiumul de premiere al multor 
concursuri internaționale de an
vergură : medalie de argint la 
Festivalul tineretului de la Bucu
rești, locul J în tradiționala re
gată de la Grunau, locul IV la 
„ediția olandeză" a campionate
lor europene

...Din cînd în cînd, la Interva
le foarte mici, sună telefonul. 
Directoarea vorbește încet, abia 
șoptit, deranjată parcă din adu
ceri aminte... înțelegem că pes
te o oră trebuie să fie prezentă 
la vernisajul unei expoziții, că 
la prînz trebuie să 
o delegație economică franceză...

— Știu eu, cu ce să încep ? 
V-aș spune cîteva cuvinte despre 
„Bumbacul", despre cele aproape 
1 000 de muncitoare ale fabricii, 
despre faptul că exportăm 35°/^ 
din producție in țări dezvoltate, 
ca Franța sau Olanda... Crede- 
ți-mă, mi-ar face mare plăcere 
să vorbesc despre toate acestea
— a, da, și despre produsele 
noastre „Silvana" și „Libelula", 
atît de căutate în țările arabe
— dar mt-e teamă că nu inte
resează. Ar trebui, poate, să vor
besc numai despre sport... Dar 
ce să spun mai intii ?...

Pentru o clipă a intrat secre
tara, cu pași ușori, neauziți... A 
pus pe masă o hîrtie, directoa
rea a zis mulțumesc șl după cî
teva momente a reluat :

— Îmi pare rău că, după atî
ția am, nu-mi pot reaminti cu 
exactitate toate performanțele 
noastre — să nu vă sperie a- 
cest cuvînt, dar eu nu eram de
cît una din cele 5 sau 9 schi- 
fiste, așa că... —, toate cursele, 
toate întâmplările... Poate e șf 
firesc să fie așa, căci nu-i prea 
ușor în zilele noastre să te a- 
bandonezi amintirilor, 
fi ele de frumoase... 
niște vremuri unice, 
muri de ----- K
suficient 1 
azi...

Și-apoi -
— e greul
tul timpului, 
menea țesătorie,_______ ____
Iar lăți. Vorba aceea, greu, 
îți place... La urma urmei,

parcă, zău, 
nici pentru

primească

oricît ar 
Noi trăim 
niște vre- 
n-al timp 
ziua de

vă
să

di- 
în- 
Vfă

Irina
o găsisem 

conduse-

perfor/nanțele 
care, dincolo 

al biroului, 
gîndiirile cu

— fără falsă modestie 
cel puțin sub aspec- 

să conduci o ase- 
cu 1 000 de sa- 

dar
. . __ _____ _____ , de

cind mă știu, de la 13 ani, cînd 
am intrat ucenică la o filatură 
din Arad șl pînă astăzi, după 
atîta timp, nu m-am despărțit 
de zgomotul suveicilor și al ma
șinilor astea... Știu eu, pe unii 
îi obosește „mersul" acesta, eu 
mă simt aici ca într-o mare 
de... liniște...

A tăcut din nou, jucîndu-se 
cu un eșantion aflat pe birou, 
undeva parcă stînjenită de a fi 
făcut asemenea ‘ ’

— Spuneți-ne, 
sportul în viața

Surprinzător, 
dintr-o dată, pe

— Dacă l-aș parafraza pe Gor
ki aș spune că sportul a repre
zentat, într-un țel,. „universită
țile mele"... In el șl prin el. eu. 
tânăra utecistă și apoi membră 
de partid, am învățat, pe viu, 
în practica aproape cotidiană, ce 
trebuie, să fGCl ca să învingi, 
cum trebuie să primești înfrîn- 
gerlle... Din sport — da, da, nu 
exagerez — am învățat că pen
tru mal bine, pentru a depăși 
ceva, trebuie să asuzi, să lupți 
din răsputeri... Lucrul acesta nu 
l-am uitat niciodată și 
mi-a prins bine...

Apoi, in schiful acela 
9 fete, căpitană fiind 
Ies că pentru obținerea

confesiuni...
ce rol a jucat 
dumneavoastră ? 
ne-a răspuns 
nerăsuflate :

cred că

cu 5 sau 
am înțe- 
victoriei,

toate, fără excepție, trebuie să 
fim unite, prietene și că asta 
depindea într-un fel, poate minor, 
și de mine... Am încercat să-mi 
înțeleg fiecare coechipieră, s-o 
ajut cînd era cazul, sau să-i so
licit ajutorul, s-o cert sau s-o 
laud... Poate că acolo, cu Maria 
Musi, Maria Hevesi și Eli Ochsen- 
feld alături, ml-am făcut uce
nicia mea de director... Știu, e 
drum lung de la schiful de 4+1 
la o fabrică cu 1 000 de oameni, 
și poate însăși această apropiere 
ar putea " *
ridicolă... 
așa... Eu 
eram cea 
dacă regret
regret că n-am mai mult timp 
liber, să mai cobor in barcă, sau 
măcar să mai dau o mînă de 
ajutor antrenorilor de astăzi. 
Dar, ce să-i faci, așa e viața...

A tăcut din nou, cu ochii al
baștri, ușor cutați, acoperiți par
că de tristețe... Am înțeles că 
era timpul să plecăm... Dar dis
cuția ne-a țintuit locului. Irina 
Csik-Niga ne-a povestit — cale 
de o jumătate de ceas încă — 
dificultățile pe care le-a întîm- 
pinat în primele zile de „direc
torat", despre ajutorul pe care 
ea, comunista, l-a primit de la 
tovarășii de organizație, ne-a 
povestit despre eforturile pe care 
le depune pentru a realiza în 
fabrică o echipă de canotaj.

— Am avut una și încă bună, 
cu Dora Lakatoș... O știți, a cîș- 
tigat un mare concurs la Mas
son. Dar ea a plecat și fetele 
s-au lăsat una cîte una. Nu ne 
rămîne decît s-o luăm de la în
ceput...

Apoi, a mai sunat o dată te
lefonul. după care șl-a cerut 
scuze că trebuie să plece...

• La virsta cravatelor roșii.
între șah, tir, box și cano

<;•

părea multora forțată. 
Dar eu cred că nu-i 
cred că fără sport nu 
care sînt astăzi— șî 

ceva acum, atunci

canto • între studiu și
poligon ® Student la clasa

• Medalie de argint 
la J. 0. • Cunoștință cu
actorul Marcel Roșea • Ar
gumente către noi împliniri

MARCEL

★
Am plecat de la fabrică, de pe 

strada Mangaliei, spre centrul Ti
mișoarei. Era un soare de foc. 
coborînd pe pămînt suliți incan
descente. Viața orașului trepida. 
Pe malul Begăi nu puteam a- 
lunga din minte cuvintele auzi
te cu cîteva minute mai înainte : 
„Sportul a reprezentat universi
tățile mele..." Nu-i așa că doar 
această frază era suficientă pen
tru A DOUĂ POVESTE A IRI- 
NEI CSIK-NIGA ?

Un unde a sosit al 19-lea in cursa dură a celor 
50 de kilometri.

Se poate vorbi, așadar, dintr-un început, despre 
o familie de sportivi Firea. Iar apoi, tradiția va 
continua : Victor se va căsători cu o gimnastă, fiul 
lor va fi atras și el de stadion, poate și pentru că 
a răsfoit de nenumărate ori albumul de fotografii 
în care mama, tatăl și unchiul apăreau în ipostaza 
strălucitoare de performeri.

Dar, să luăm totul de la început.
★

Victor Firea a avut pentru atletism o pasiune 
totali, aproape nefirească, șl care va traversa 
timpul pistrlndu-și aceeași temperaturi și aceeași 
prospețime nealterată.

De la primii pași pe piști el »-a bucurat de 
șansa, de privilegiul, dacă vreți, de a cunoaște 
un om care ardea șl el pentru sport Intr-o re
tortă Incandescentă, CORNEL IOVANESCU, pe a- 
tuncl profesor Ia Piatra. (Mai tirzlu, el avea sa 
facă o strălucită carieră pedagogică la Timișoara). 
Cornel Iovănescu a întrezărit In acei adolescent 
serios, aspru, timid, chiar puțin greoi in mișcări, 
dar nelnclilpult de dirz șl de perseverent, pe 'ni
țele atlet de miine. Șl inspirația nu l-a Înșelat. In 
același an, Firea ciștigă un concurs lnterșcolar pe 
țară (800 și 1500 m), se mută la București și este 
legitimat la „Stadiul român", unde făcea sport și 
fratele său. Progresează repede șl In 1944 — la 
17 ani — este campion național de juniori In probe 
de Mmlfond, daalndu-se ai treilea șl Ia 400 metri.

1944 _ atudent (boboc) la ANEF, Firea pătrunde 
Intr-o lume mirifică pentru el, dominată total de 
atmosfera atletismului. Pe atunci, aproape toata 
echipa națională învăța aici (Moina, Zeno Drago- 
mlr. Clement Baciu, Virgil Ludu, Martin Belba, 
Victor Dumitrescu) sub îndrumarea de Înaltă ți
nută științifică a profesorului Eugenlu Laurențlu 
Bran.

Victor Firea se numără printre studenții frun
tași din toata punctele de vedere: profesional, 
sportiv, moral.

Finala crosului de masă „Să lntlmpinăm 1 Mal* 
II aduce consacrarea. Din 1949 face parte neîntre
rupt, timp do cinci ani, din echipa națională. Călă
torește la concursuri si competiții in U.B.S.S., Un
garia, Cehoslovacia, Franța, Polonia, Finlanda, Iu
goslavia, Turda, participă la Jocurile Olimpice de 
la Helsinki, dedicindu-se probei de SOOO metri ob
stacole și luptlnd cu succes, de Ia egal la egal, 
cu asemenea adversari cum au fost sovieticii Ka- 
zanțev și Saltlkov, ungurul Apro, polonezul Kie- 
la. ,vest-gernutnul Buhl, turcul Onel, americanul 
Ashenfelter, norocosul campion olimpic de la 
Helsinki.

In țară, a fost, de peste 80 de ori, campion 
național, tovarășii săi de pistă cel mal redutabili. 
In probe de cros, semlfond șl obstacole fiind Dinu 
Crlstaa, Constantin Aioanei, Dumitru Tliinaciu, 
Emil Pandrea, Victor Pop. Iar recordul național 
pe 9000 m obs. — 9:02,0 — a avut, la timpul acela, 
valoare șl rezonanță. In plină putere, cînd totul 
era pregătit pentru realizarea unul vechi vis (să 
coboare sub 9 minute), un accident grav (ruptura 
musculară) n obligă ps Victor Firea să părăsească 
arena...

★
...Să părăsească cita un fel da a zice. Mal con- 

rect spus ar ti st treaoâ aUturl, ramtntnd mereu 
foarte aproape de pistă, cu cronometrul și caietul 
de notițe in mină. Profesorul Firea lucrează în ca
drul clubului Dinamo, ca șef al secției „Sporturi 
Individuale". Intre timp elaborează cartea «Cro
sul*, publică numeroase articole în ziare și re
viste, învață și se instruiește în continuare.

Căsătorit din 1952, cu gimnasta Elena Dumitriu- 
Firea (astăzi șefă de lucrări la catedra de teorie 
și metodică a I.E.F.S.), își zidește o viață de fa
milie armonioasă și prosperă. Soția înțelege pa
siunea pentru sport a soțului, o cultivă și o ocro
tește cu gingășie. în 1955 s-a născut Răzvan, astăzi 
un flăcău de 14 ani, excelent dezvoltat fizic.

Din 1965 prof. Victor Firea este secretarul gene
ral al Federației

O BIOGRAFIE
OBIȘNUITĂ

In anul 1938, cînd Victor Firea, elev în clasa 
a 4-a la Școala normală „Gheorghe Asaclii" din 
Piatra Neamț, obținea prima sa victorie sportivă, 
cîștigînd o cursă de... aproximativ 800 de metri 
(se alergaseră două ture de pistă nemăsurată), nu
mele acesta — FIREA — era consacrat în viața 
atletică a României. Fratele mezinului, Vasile 
(astăzi venerabil ofițer pensionar), era un emi
nent mărșăluitor, campion și recordman al țării ia 
10, 20 și 50 km, participant la Olimpiada de la Ber-

e
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române de atletism, iar efortu
rile lui neobosite au început 
să-și arate roadele. In 1968, ia 
Ciudad ele Mexico, atletismul 
românesc a repurtat, în ca
drul Jocurilor Olimpice, cel 
mai strălucit succes din lunga 
sa istorie. Trebuie căutat in 
el și ceva din munca anoni
mă, dar pasionată, a lui Vic
tor Firea, un om dăruit trup 
și suflet ideii de a lega per
manent activitatea sportiv: e 
performanță cu aceea de t 
să, consolidării secțiilor de 
atletism din țață, încredințat 
că soarta sportului se hotă
răște jos, pe teren, în acele 
mici sau mai mari, nuclee și 

nicidecum în birouri sau dosare cum greșit s-a so
cotit multă vreme.

Amatorii de senzațional nu vor fi satisrâcuți, 
poate, de biografia lui Victor Firea. Intr-adevăr, 
viața lui nu are nimic neobișnuit. Este — ca și 
multe altele — aceea a unui om care în anii lu
minoși de după Eliberare și-a putut pune plenar 
in valoare calitățile. De sportiv și de cetățean !

Valeriu CHIOSE

demn. A reușit să primească o 
recomandați© pentru clubul U- 
niversitatea și după două, trei 
luni a și devenit ștrok ! Para
lel, însă, a practicat și tirul, cu 
frumoase rezultate în campiona
tul orășenesc, astfel că antreno
rii clubului erau într-o continuă 
dilemă :

— Ce facem cu Marcel ? Pentru 
ce să-l convingem să opteze ?

Am uitat să vă spunem că, ini
țial, la tir a tras cu arma sport. 
La Universitatea fiind, l-a rugat 
pe antrenorul Stelian Papură să-1 
încerce și la pistol. Antrenorul, 
un excelent pedagog, s-a confor
mat dorinței lui :

— Bine, să încercăm. Vei trage 
3 plus 10...

Era o probă de pentatlon,- des
tul de dificilă pentru un nelni- 
țiat. Poate că antrenorul nu prea 
își punea mari speranțe în suc
cesul lui Marcel Roșea. Dar,- sur

ei a și 
plln; în

priză 1 In trei secunde, 
tras 5 focuri, toate îa 
țintă.

★
Aproape do terminarea ______

tirul ,1 canotajul erau singurele 
pasiuni sportive ale tînărulul 
nostru.

— Vino la canotaj, 
dini deosebite. In doi 
Junge In lot I

— Ar fi foarte bine

liceului

Ai aptitu- 
ani vei a-

d*că te-ai

Elogiu talentului și stăruinței

va de a face parte din lotul 
olimpic pentru Tokio. Cucerirea 
titlului de campion național, in 
1964, a reprezentat argumentul 
decisiv pentru intrarea sa în lot. 
Este de notat și un preambul 
olimpic : noua tentativă de ih~ 
trare în învățămîntul superipr- 
De data aceasta, reușită deplină. 
Viitor student la clasa artîșiulul 
poporului Costache Antonin '

★
Prima Olimpiadă la care a luat 

parte n-a fost de prea buri 
augur pentru campionul țării. O 
defecțiune a armei, între manșa 
I și manșa a II- a l-a adus aproape 
de pragul abandonului. La insis
tențele antrenorului a rămas, 
totuși, în concurs, recurgînd la 
unele improvizații șl reușind pînă 
la urmă un nesperat loc 6.

In replică, Marcel Roșea avea 
să cucerească — împreună cu 
echipa României —• locul I la 
„europenele" din 1965. în conti
nuare, în același an, alte izbînzi, 
care îi anunță pe pistolarul de 
reputație continentală — locul I 
în „Cupa țărilor latine", la „in
ternaționalele** de la Lucerna, 
campion Internațional al Suediei, 
Italiei și Republicii Federale a 
Germaniei. După aceea, în 1966, 
o nouă strălucită confirmare : 
locul 2 la mondialele de la Wies
baden. Pînă la J.O. va 
cu brio un 
preolimplcă 
primul loc î

hop la 
din 1967

mai trece 
săptămîna 
va ocupa

★
Olimpiada din 
cu intrarea în facultate.

Japonia a

Nimic mai ușor pentru Marcel 
Roșea decît să-și aducă aminte 
cînd a făcut cunoștință cu tirul:

— Era anul în care, la Mel
bourne, maestrul emerit al spor
tului Ștefan Petrescu cucerea 
titlul de campion olimpic la tir, 
proba de pistol viteză.

Numai că pe atunci — Mel
bourne înseamnă anul 1956 — 
micul Marcelino era o veritabilă 
enigmă. Mîndrul purtător al cra
vatei roșii debutase, la Palatul 
pionierilor, ca șahist. Apoi, o par
tidă de vînătoare, în compania 
tatălui său, l-a apropiat de tir.

Deci, șah și tir. Cu asta însă 
enigma Marcelino nu s-a rezol
vat. La cei 11 ani ai săi, pionie
rul de la liceul „Dimitrie Cante-Ovidiu IOANITOAIA

din iunie

abțină, 
dădea 

Slăbise 
se in

ia marea 
tot mai

era
pînă la plecarea în 
Japonie puteau fi 

numărate. Antrenorul fe- 
Corneanu îi definiți-

mir" a fost atras la fel 
titor, și către pugilat.
Luca Romano, apoi cu Constantin 
Nour ; 5, 6 meciuri cîștigate prin 
k.o. ; campion al orașului Bucu
rești la categoria a II-a juniori 
și... stop ! o julitură la nas, la 
un meci banal, de antrenament, 
avea să producă mare tărăboi în 
familie.

A urmat — aproape de necre
zut 1 — canotajul. Marcel, care 
era un băiat înăltuț și subțirel, 
dorea mult să se mai împlineas
că. Cum ? Cineva din cercul său 
de prieteni i-a propus :

— Trage și tu la rame o oră, 
două pe zi. In șase luni nu te 
mai recunoști ’.

Marcel n-a așteptat un nou în-

de cloco- 
Lecții cu

dedica tirului. Ai mină, al ochi, 
ești stăruitor în antrenamente ; 
ce mai, există toate condițiile 
pentru a deveni cineva in acest 
sport...

O apropiată deplasare în Bul
garia, cu trăgătorii, avea să spo
rească interesul lui Marcel Roș
ea pentru pistol. Deplasarea; 
pînă la urmă, nu s-a mai făcut

Dacă 
coincis ____ ___ _______ ,
cea din Mexic va fi legată de 
absolvirea ei, de susținerea exa
menului de stat, 
succes 
care-1 
de 
două 
viață 
glale, 
teau, ___ _____ r
sau Goldoni. Atras cu toată ființa 
sa da teatru, Marcel a trăit cu

Din nou un
Un succes 

patru ani 
între 

dădea

strălucit, 
răsplătea cei 

eforturi susținute.
antrenamente, el 

unor personaje din Cara- 
Shakespeare, O’Neill,
Thornton Wilder,

Coc- 
Ibsen

Cel mai emoționant moment din activitatea sportivă a luptă
torului Valeriu Bularca. In ovațiile numeroșilor spectatori 
prezenți în tribunele sălii din Yokohama,el primește medalia 
de aur Foto : PAN-ASIA

VALERIU BULARCA - LUPTĂTORUL DE IERI,
ANTRENORUL DE AZI

Lotul de lupte greco-romane 
României era în fierbere. 

Ceasurile 
îndepărtata 
ușor 
deral Ion 
vase pe titularii marii confrun
tări de la Yokohama — campio
natele mondiale. Un singur semn 
de întrebare se ivise pe neaștep
tate : Valeriu Bularca contrac
tase o infecție de proporții la 
brațul stîng. Durerile îl vlăguiau 
iar spectrul renunțării * -------
competiție se contura 
mult.

Eram în acea seară__ ____
1961 în tabăra echipei care a doua 
zi, în zori, pleca spre Țara Soa
relui Răsare. In cameră, cu Va
leriu se mai afla bunul său 
prieten Ion Cernea. Gîndul că 
s-ar fi putut să nu fie împre
ună Ia mondiale îi întristase deo
potrivă. Cu un an înainte, la 
Olimpiada de la Roma, Cernea 
cucerea medalia de argint, iar 
Bularca rata un loc pe podium 
într-o fracțiune de secundă. Se 
ivise acum prilejul să arate că 
totul, sau aproape totul, se da
torase unei neatenții, unei gre
șeli care nu iartă în asemenea 
împrejurări. Și tocmai acum, a- 
păruse blestemata de infecție. 
Voia să bea apă, cît mai multă 
apă, dar era nevoit să se 
Pe un alt plan, Bularca 
bătălia tacită cu cîntarul. 
multe kilograme pentru a 
cadra In limitele categoriei sale 
—73 kg.
și chip, 
Medicul 
cameră

Cernea îl încuraja în fel 
după cum se pricepea, 
lotului venea mereu în 
privind cu Îngrijorare

evoluția infecției. Antibiotice
le pe care i Ie administrase nu-și 
făceau încă efectul. Șl timpul se 
scurgea cu repeziciune.

Se înnoptase de mult. Deodată 
Valeriu ne-a făcut semn să ne 
întoarcem cu spatele. Ne-am 
împotrivit pe moment neștiind ce 
se întîmplase. Mina îi era acum 
însîngerată. Am chemat urgent 
medicul. Cînd zorile s-au ivit, 
după o noapte albă, Valeriu Bu
larca a primit avizul să plece la 
„mondiale".

După cîteva zile, știrile sportive 
ale agențiilor de presă anunțau 
că România cucerise o medalie de 
aur la categoria 73 kg. Valeriu 
Bularca aducea astfel țării noastre 
primul titlu de campion al lumii.

De ce am scris toate acestea 
abia acum? Pentru că atunci, cînd 
s-a înapoiat de la marea încleș
tare, am fost pur și simplu co
pleșiți de succesul pe care, sinceri 
să fim, nici măcar nu ni-1 ima
ginam. Nici nu eram siguri că 
va putea concura.

In anii care au urmat Valeriu 
Bularca a reprezentat cu cinste 
tripolorul românesc cucerind alte 
medalii prețioase la campionatele 
balcanice, mondiale, la Olimpiada 
de la Tokio sau la alte concursuri 
internaționale. Pentru meritele 
sale a primit titlul de maestru 
emerit al sportului.

Sportivul Bularca, omul care a 
depășit durerea fizică și handica
puri morale s-a format, cu mulți 
ani în urmă, la școala uceniciei 
muncii, atunci cînd, adolescent 
fiind, a urmat cursurile școlii 
profesionale a uzinelor brașovene 
„Strungul", azi „Hidromecanica",

Atunci, cînd a îmbrățișat meseria 
de lăcătuș-ajustor, a învățat că și 
în sport se pot obține succese 
deosebite numai dacă se depun e- 
forturi conștiincioase, atente, cu 
multă răbdare și perseverență, la 
fel ca pentru reușita unei pene în 
„coadă de rîndunicâ" cu toleranțe 
de sutimi. De atunci, de cind a 
îmbrăcat salopeta, a nutrit senti
mentul mîndriei pentru produsele 
și marca uzinei unde lucra. De 
atunci a nutrit dorința de a re
prezenta și el cu cinste tricolorul 
românesc în confruntările inter
naționale.

Cu cîtva timp In urmă l-am 
văzut din nou în trening. Ia sala 
din Brașov se disputau campio
natele naționale individuale ale 
seniorilor.

In preajma luptătorilor brașo
veni de la greco-romane, Bularca 
se agita cu prosopul în mină, 
alerga de la un patrulater la altul. 
El, cel care cucerise 8 titluri de 
campion național, era din nou de 
temut. Elevii săi asaltau locurile 
fruntașe. In final, unul dintre el 
a îmbrăcat tricoul de campion. 
A fost primul său succes de cînd 
a renunțat fa dresul de concurs 
dedieîndu-se pregătirii actualilor 
luptători, fiind, din 1966 antreno
rul echipei de lupte greco-ro
mane Steagul roșu, care activează 
în campionatul diviziei A.

Peste puțin timp, Valeriu Bu
larca, călitor la secția sculărie la 
Steagul roșu, își va da ultimul 
examen la Institutul pentru Edu
cație Fizică 
îndoială, o 
Uzare a sa.

și Sport. Va fi, fără 
altă importantă rea-

Costin CH1RIAC

dar eroul nostru s-a hotărît e sa 
va consacra definitiv tirului.

După examenul de bacalaureat, 
pregătiri febrile pentru învăță
mîntul superior, ta îndemnul 
inimii (și al mamei, fostă actri
ță), Marcel s-a înscris la Con
servator, secția de canto. Notă 
maximă la proba practică și alta, 
ceva mai mică, la teorie. Reușit... 
fără loc. Intr-un fel, o decepție, 
Marcel nu era îns^ omul care să 
se lase copleșit de primele 
cole întîlnite în viață. O 
noaște singur;

— Sportul șl mal ales

obsta-
recu-

_ ____ _ ___ tirul 
m-au învățat să fiu tenace, dîrz, 
să nu dau niciodată înapoi. 
Poate și de aceea m-am legat 
trup și suflet de poligon...

Și-a propus, firește, să încerce 
șl în anul viitor. Dar nu la Con
servator, ci ia Institutul de 
teatru. Era convins că va avea 
mai mult succes. Șh în aștepta
rea noii tentative, Marcel va dti, 
va citi de zor. De fapt, întreaga 
sa activitate și-o va împărți 
între studiu și antrenament.

Rezultanta acestei munci asidue,
de-a dreptul titanice c perspecti-

. , a citit
a muncit fără preget.

fidelitate fiecare replică, 
enorm, :
Nu se putea să nu reușească ! 
Mama- 1 - '
sportul, tirul i-au dat vigoarea 
necesară pentru a lăsa în urmă 
examen după examen. Este greu 
de sintetizat în cîteva cuvinte, 
cite eforturi, cîte renunțări au 
fost necesare pentru a ajunge ia 
această împlinire. Talentul, stă
ruința, dar și conștiința sa de 
cetățean, toate acestea au pledat 
pentru a forța porțile unei ase
menea împliniri.

★
Acum, Marcel Roșea încearcă 

o nouă împlinire. Să-i dăm cu- 
vîntul :

— N-a lipsit mult ca la Ciudad 
de Mexico să ocup primul loc. 
Ceea ce n-am reușit acolo, • Ja Mflnciîen>

l-a fost asistentă. Iar

voi
-----  — ------------- , în 

1972. Este supremul meu vis în 
sport. O medalie de aur. După 
aceea, poate, mă voi opri, din 
dorința de a mă consacra exclu
siv celei de a doua pasiuni, 
teatrul, care mă cheamă.

încerca Insă

Tiberiu STAMA



ieri, machetă, azi, realitate. Bazinul acoperit din Ploiești

NICOEAE PANTILIE, președintele clubului Petrolul Ploiești : „Acești 25 de ani de la eli
berarea țării au însemnat deplina afirmare a sportului din orașul aurului negru, reprezen
tat azi de puternicul club Petrolul. Evenimentul cel mai important e greu de stabilit. Ce să 
alegi 7 Amenajarea unei excepționale baze materiale, cucerirea de către Petrolul a cam
pionatului național de fotbal de 3 ori, atribuirea titlurilor de maeștri emeriți unor sportivi 
•i clubului**.

Hristache LUN- 
GU — directorul 
agenției O.N.T. 
Vrancea: „In cei 
25 de ani de la 
Eliberare, peste 
1.000.000 de tu
riști și-au încîn- 
tat privirile cu 
frumusețile natu
rale, cu cele ale 
portului, cîntului

și dansului vrîn- 
cean. De la nu
meroasele compe
tiții sportive or
ganizate an de an 
n-au lipsit între
cerile chipeșilor 
călăreți vrînceni. 
Acolo pe unde 
și-a purtat pașii 
voievodul voievo
zilor moldoveni, 
marele Ștefan, a

Ing. GHEORGHE CIULEA — director general al Trustului 
de construcții Timiș, vicepreședinte al clubului sportiv Poli
tehnica: „Timișoara, o veche urbe, ce va sărbători în toamna 
aceasta 700 de ani de existență, a jucat un roi important 
In mișcârea sportivă românească. Dacă Înainte de 1944 a;t:v;- 
tatea sportivă se desfășura pe citeva terenuri ce s.
tenis, astăzi, dnd facem bilanțul unui sfert de veac, putem 
afirmă că hartă bazelor sportive timișorene este complet 
schimbată. Nu voi aminti decit două, create în acești am. 
Și anume, stadionul 1 Mai, cu o capacitate de 35 000 ce 
locuri, ăl doilea că mărime din țară, și noua sală a Spor
turilor, cu 2 000 de locuri, dată recent în folosință. Pentru 
mine, ca constructor și Iubitor al sportului, care a tr=:t 
îndeaproape ridicarea și darea In exploatare a acestor rtze 
sportive constituie fapte deosebit de importante".

«Cea mai tlnără" construcție sportivă, sala sporturilor din 
Timișoara

ION DOBRIȚOIU (secre
tar al clubului sportiv Uni
versitatea Craiova): ^înfiin
țarea, cu trei ani în urmă, 
a Universității craiovene, 
și o dată cu aceasta a clu
bului sportiv Universitatea, 
consider că sint momentele 
cele mai remarcabile din 
viața tineretului studios 
craiovean, în ultimii 25 de 
ani. Constituirea clubului 
sportiv studențesc a asigu
rat celor 3000 de studenți 
de la cursurile de zi con
diții prielnice pentru prac
ticarea spartului de masă 
fi de performanță".

FLOREA ROMULUS — președintele clubului sportiv 
„Mureșul" Tg. Mureș: „Prima medalie la un campionat 
mondial de lupte libere a fost adusă în țară de către un spor
tiv de pe meleagurile noastre. In 1965, la Manchester (Anglia), 
Francisc Boia s-a clasat pe locul doi, devenind în același 
timp și campion al Europei. Au fost primele mari izbînzi ale 
sportului mureșean".

CONSTANTIN RUSU, pre
ședinte al C.J.E.F.S.-Neamț: 
„Evenimentul cel mai impor
tant care afirmă județul nos
tru în sportul românesc îl 
constituie cucerirea in acest 
an a 11 titluri de campioni 
ai României la atletism și 
stabilirea a patru noi recor
duri republicane. Aceasta de
monstrează cu prisosință afir
marea școlii atletice din Ro
man, condusă de antrenorul 
emerit I. Constantinescu-Ne- 
hoi, una dintre cele mai 
fertile școli din atletis
mul românesc. Dintre spor
tivi, întrezărim în Mariana 
Filip și Eleonora Monoran 
autentice speranțe pentru 
Olimpiada din 1972".

Ion CEAPA, 
președinte al 
C.S.O. Brăila: 
„Simțămintele pe 
care le împărtă
șește fiecare iu
bitor al sportului 
acum, în pragul 
marii sărbători, 
•lat 

bucuria de a fi 
martorul mul
tor evenimente 
majore. Dintre 
ele"-aș aminti a- 
firmarea pe plan 
național și inter
național a boxe
rilor și cicliștilor 
crescuți și pregă

apărut frumoasa 
stațiune de spor
turi montane — 
Soveja. Aci se vor 
mai amenaja un 
teleschi, baze pen
tru pescuit spor
tiv, terenuri de 
baschet și volei, 
se vor deschide 
trasee alpine spre 
munții Sboina. 
Furu și Giurgiu**.

DUMITRU MOSORA — se
cretar al Consiliului popular 
al municipiului Brașov : 
„Unul dintre cele mai impor
tante evenimente din viața 
sportivă a județului Brașov 
din ultimul sfert de veac este, 
fără îndoială, transformarea 
Poienii Brașov într-o stațiune 
turistico-sportivă de prima 
mină. Sîntem mîndri că in 
anii luminoși ai socialismului 
Poiana Brașov a devenit cea 
mai importantă stațiune de 
sporturi de iarnă a țării noas
tre și un centru turistic frec
ventat cu plăcere în tot 
cursul anului. Azi, Poiana 
Brașov poate rivaliza cu mul-

ALEXANDRU OȚELEANU, 
președintele consiliului muni
cipal pentru educație fizică și 
sport Pitești: „20 iulie 1957. 
O dată plină de semnificații. 
M-am numărat printre iniți
atorii și organizatorii primei 
duminici cultural-sportive din 
țara noâstră, formă de activi
tate specifică satelor, care pe 
parcurs s-a extins în întreaga 
țară.

Evenimentul s-a petrecut în 
corn, Coteana. A fost începutul 
unor acțiuni la care aveau să 
ia parte de-a lungul anilor 
sute dă mii de tineri șî tinere 
din satele patriei".

tiți de noi. Acest 
lucru ne obligă la 
o muncă și mai 
intensă în desco
perirea și pregăti
rea de noi cadre, 
pe care ne anga
jăm să o ducem 
cu cinste mai de
parte",

GH. STAN, vicepreședinte 
al C J.E.F.S. Tulcea : _La ora 
acestui bilanț. trebuie să 
consemnăm cu satisfacție ma
rile performanțe ale fiilor 
Deltei. Aici s-au născut și 
au crescut campionii mon
diali. olimpiei și europeni de 
la caiac-canoe, cu care țara 
Întreacă se mindrește".

CARE ESTE FAFTUL SAU EVENIMENTUL 

SPORTIV CEL MAI SEMNIFICATIV PETRECUT 

ÎN ACEȘTI 25 DE ANI ÎN ORAȘUL SAU JU-

DEȚUL DV?

ANII
ACEȘTIA

Am odresat întrebarea, în acest august 
sărbătoresc, mai multor antrenori, profe
sori de educat e fizică, activiști în domeniul 
educației fizice și sportului, oameni tineri 
sau cu pârul încărunțit de ani — care iubesc 
cu pasiune viața stadioanelor și și-au asu
mat misiunea de onoare de a-i apropia pe 
semenii lor, tovarăși de muncă sau de în
vățătură, de frumusețea și binefacerile unei 

mișcări sportive dă
tătoare de sănătate, 
robustețe și opti
mism.

Cu ajutorul cores
pondenților noștri, 
am selecționat — 
dar, cu cîtâ greuta
te — cîteva răspun
suri pentru această 
pagină omagială.

Prof. TRAIAN TODORAN, 
director al Școlii sportive 
Sibiu : „Ultimii 25 de ani 
marchează afirmarea echita- 
ției sibiene, a rugbyștilor și 
săritorilor în apă, amenaja
rea complexului și a sălii de 
sport, bază materială, care 
â asigurat Școlii sportive din 
Sibiu condițiile să devină azi 
o puternică unitate pe plan 
național".

te dintre stațiunile montane 
din Europa. Aici, intr-un ca
dru de un deosebit pitoresc, 
iubitorii sportului, turismului, 
performerii schiului și ai al
tor discipline găsesc tot ce 
le este necesar, incepind de 
la cabane, hoteluri ultramo
derne, restaurante, teleferic, 
schilifturi. pîrtii de schi, pină 
la patinoarul artificial, splen
didul stadion și lacul de 
agrement"

AUGUSTIN BRÎNDUȘA — președintele Consiliului jude
țean pentru educație fizică și sport Dolj: „Răsfoind „cartea 
de onoare** a sportului din județul nostru, vom constata că 
tinerii din Dolj au obținut numai în ultimii trei ani 25 de 
titluri de campioni naționali la juniori și seniori, la lupte,
scrimă, atletism, box, gimnastică ; 4 titluri de campioni bal
canici la lupte și box și unul de campion mondial (primul de 
acest fel care a poposit ia Craiova), cîștigat anul acesta, la 
Mar del Plata, de luptătorul Gheorghe Berceanu. Am acordat 
și vom continua să acordăm și de aci înainte o atenție 
sporită amenajării de baze sportive simple în orașele și sa
tele județului. In 93 de comune, de pildă, tinerii și-au construit 
172 de terenuri. Edificator este faptul că în 1968, la compe
tițiile de masă au participat peste 65 000 sportivi, dintre 
care aproape 15 000 elavi și studenți.

Lângă frumoasele blocuri de locuința a apărut cochetul stadion din Suceava

IOAN BUNESCU, activist la CJ.E.F.S. Su
ceava : „Cel mai semnificativ eveniment 
sportiv al acestor ani îl consider organiza
rea, în 1958, a primului festival sportiv din 
fostul raion Rădăuți, o mare competiție 
populară. De atunci, s-au extins aceste forme 
de activitate și tinerii noștri de la sate

participat cu însuflețire la alte întreceri de 
masă, cum ar fi „Cupa Moldovei", „Sparta- 
chiada satelor", „Cupa agriculturii", culmi- 
nînd cu actualul concurs cultural-sportiv 
„Pe plaiuri sucevene", la care au luat 
startul reprezentanți din toate cele 90 de 
gomune și 8 fijașe ale județului".

ION MARTIN, prim-vice- 
președinteal Consiliului popu
lar al municipiului Tulcea i 
„In această perioadă, in ora
șul nostru s-a amenajat un 
mare complex sportiv ce va 
fi inaugurat in ziua de 24 
august. E vorba de un sta
dion eu 10 000 de locuri, pis
tă de atletism eu ( culoare, 
terenuri pentru tenis, volei, 
handbal, basvhet si tribune 
de 1000 de locuri, stadion 
ce poate găzdui întreceri șî 
in nocturnă. Și tot aici, pe 
malul lacului Ciuperca, s-au 
mai amenajat cabana și de
barcaderul pentru caiac-ca
noe, sportul care a dat ati- 
ția mari campioni din locu
rile noastre natale**.

VASILE PAPUC, muncitor 
la Șantierul de construcții 
Cîmpulung Moldovenesc : 
„Viața sportivă pe care o tră
iesc este implicit legată de 
anii '65—'69. De atunci practic 
schiul. Dar nu numai de aceea 
consider că sportul cu eele 
mai mari succese in județul 
Suceava este schiul în ulti
mele două sezoane schiorii 
noștri au cuceri: 10 titluri de 
campioni naționali fi unul 
balcanic. Pentru mine, cele 
mai neuitate zile sint acelea 
tind am cucerit titlurile de 
campion al țării la biatlon fi 
fond fi locul 1 la balcaniadă. 
Toate acestea sint roitul con
dițiilor bune de pregătire, cli
matului propice de dezvol
tare".

Ing. ILIE GEORGESCU — 
director general al trustului 
de construcții locale Constan
ța : „Cel mai semnificativ 
eveniment al acestor ani mi 
se pare numărul mare de 
construcții sportive ridicate pe 
litoralul românesc. Constanța 
dispune azi de un mare și 
modem stadion apreciat de 
sportivi, specialiști și specta
tori, printre care și de nu
meroși iubitori ai sportului 
din străinătate care au asis
tat la multe întreceri spor
tive găzduite de el. Mai 
trebuie amintite cochetul sta
dion de rugby, ce va fi inau
gurat in curind, complexul 
Tomis, cu săli de box, lupte, 
gimnastică, jocuri sportiva și 
căminul pentru sportivi, sta
dionul din Mangalia și salba 
de terenuri înșirate de la 
Mangalia la Năvodari In ca
drul marilor prefaceri cunos
cute de ținuturile Dobrogei, 
sportul a stat la loc de 
cinste"

Mișu BOGDAN, 
arbitru de fotbal 
din Tirgoviște: 
„In perioada celor 
25 de ani de la 
Eliberare, consi
der ca pe un e- 
venimer.t princi
pal al activității 
sportive din ora

șul nostru con
struirea stadionu
lui, realizat în a- 
nul 1948 și rea- 
menajat in lSoă. 
Bază sportivă 
complexă, bine u- 
tilată. care a dat 
posibilitate tine
rilor să se pregă
tească temeinic.

Prof. CONSTANTIN LA- 
CHE. antrenorul echipei Uni
versitatea Timișoara, cam
pioană națională: „Poate nici
• altă ramură sportivi nu
• adus atitea satisfacții timi
șorenilor ea handbalul. Este 
suficient să amintim că de la 
introducerea acestui sport in 
tara noastră. Timișoara a fost 
prezentă în permanență în 
prima divizie a țării. A ur
mat eîștigarea titlurilor de 
campioni naționali la hand
bal în 11 in 1954 (f) și 1956 
(ml și de patru ori de Știința și 
Universitatea ta handbal in 7. 
In al doilea rind, de-a lun-

Arhitect GEORGE POH- 
RIB. director tehnic al 
DSA.P.C. Iași: „Eveni
mente deosebite: toate a- 
menajările sportive — în- 
cepînd cu marele stadion 
din Copou — ce se inte
grează azi în noua arhitec
turi a lațului, terenuri pe 
care se întrec mii de elevi, 
muncitori fi studenți. La 12 
km, in zona Bucium, ama
torii de turism au la dis
poziția locuri dragi și un 
confort ce oferi recreare, 
bună dispoziție, refacerea 
potențialului fizic al a- 
celo-a ce poposesc aici".

lată splendida panoramă a marelui stadion din Cetatea Banilor

Prof. IANCU PATRA ȘCU 
— președinte al C.J.E.F.S. 
Vrancea: „în peisajul vrîn- 
cean, alături de construcțiile 
industriale, strălucesc sute de 
baze pentru practicarea celor 
mai diferite sporturi. Trei 
mari stadioane — alte două 
sint în plină construcție la 

Avînd la dispo
ziție condiții bu
ne de antrena
ment, tinerii fot
baliști din Tîrgo- 
viște (în special 
Dinu), s-au im
pus pe plan na
țional și chiar in
ternațional".

gul anilor, în loturile națio
nale au figurat numele timi
șorenilor (L Moser, M. Redl, 
Gh. Iacob, Aurora Bran, Iri
na Giinther, Brigitte Bucur, 
Elisabeta Goloșie. Aneta 
Schramko, Ana Nemetz, Fe
licia Gheorghiță, Lucreția 
Anca, Tereza Szekelly) com- 
ponenți și componente ale 
unor echipe ce au adus țării 
titluri de campioni mondiali".

La M. due hocheiul se practică o dată cu învățarea alfa
betului

IOAN FERENCZ, maestru 
al sportului, președintele 
CJ.E.FN. Harghita: „In sfertul 
de veac care a trecut de 
la Eliberare, hocheiul a de
venit un sport tradițional în 
județul Harghita, două echipe 
activînd în prezent în divizia 
A, una în divizia B. Avem, 
de asemenea, cinci echipa de 
juniori și zece echipe sătești.

MARIN NĂSTASIE — prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal Craiova: „în acest pătrar de veac am avut 
numeroase satisfacții, două dintre ele considerîndu-le cele 
mai semnificative. în 1947 eram primul tînăr cetățean aii 
Craiovei care cucerea insigna G.M.A., după care a urmat 
o perioadă de activitate sportivă de performanță. Pe de altă 
parte, în calitate de edil al Craiovei, am inaugurat (la 27 oc
tombrie 1967) Stadionul central, cu două luni mai devreme. 
Această mare lucrare (34 000 de locuri), atît de necesară ora
șului nostru, a fost realizată cu larga contribuție a tineretu
lui craiovean, care a prestat numeroase zile de muncă patri
otică, evaluate la peste 800 000 lei“.

Panciu și Odobești — pri
mesc anual zeci de mii de 
sportivi și spectatori.

In anul 25 de la Eliberare, 
pe harta sportivă a județu
lui Vrancea au mai fost în
scrise 28 de terenuri de hand
bal, 40 de volei, 10 de bas
chet, numeroase spații pentru 
atletism. Pentru întărirea ba
zei materiale a sportului vrîn- 
cean numai în acest an se 
vor face investiții de 
2 300 000“.

Prof. VASILE 
MANEA — preșe
dinte al C.J.E.F.S. 
Brăila: „Pe linia 
creșterii sportului 
de performanță, 
promovarea echi
pei de volei Celu
loza în divizia A, 
a formației de 
lupte Progresul 
tot in divizia A 
și a echipei de 
fotbal în divizia

B. Deosebită a 
fost și prezența 
în lotul de box, 
pentru europene, 
a patru sportivi 
proveniți din Bră
ila (Aurel Mihâi, 
Calistrat Guțov, 
Antoniu Vasile și 
Ion Covaci).

Din punct de 
vedere organiza
toric, ar trebui a-

Pagină realizată cu sprijinul corespondenților i 
C. ALEXA, P. ARCAN. M. AVANU, A. ÂXENTE, N. 
COSTIN, D. DIACONESCU, I. FEȚEANU, C. GRUIA, 
ȘT. GURGUI, I. IONESCU, C. NEMȚEANU, C. POPA, 
I. PAUȘ, S. POP, I. TURȘIE și A. VLASCFANU.

I ,
Fotografii de : A. CONSTANTIN (Suceava). Z. NAGHI 

(M. Ciuc), I. POPESCU (Ploiești) și M. EOBICSEK 
(Timișoara).

EMIL DRAGAN, antrenor, 
Cîmpulung Muscel t „Am ve
nit în acest oraș în anul 1953 
și nu l-am mai părăsit de a- 
tunci, pentru că aici am avut 
multe satisfacții. Am reușit, 
cred, să pun baze solide atle
tismului muscelean. în 1954, 
împreună cu atletele Maria 
Diți-Diaconescu și Olimpia 
Cataramă, am participat la 
J.O. de la Tokio. Maria a o- 
cupat atunci locul VI (la su
liță), iar Olimpia locul Vili 
(la disc), rezultate remarca
bile într-o întrecere de o ase
menea amploare. în anul 1959, 
visul meu mult dorit s-a în
făptuit : în orașul nostru s-a 
amenajat un stadion modern, 
în exclusivitate pentru atle
tism, Iată motive care mă de
termină să muncesc și mal 
mult pentru atletismul româ
nesc".

Din rîndul hocheiștilor, 13 
sportivi au fost distinși ca 
titlul de maestru al sportu
lui, marea parta a acestora 
desfășurîndu-și In momentul 
da față activitatea ca antre
nori sau profesori de educa
ție fizică, insuflînd tineret 
generații dragostea pentru a- 
cest sport bărbătesc".

: V it
Prof. ing. EUGEN POPA, 

președintele secției de mg- 
by de la Politehnica Iași: 
„Este perioada afirmării 
sportului ieșean, în gene
ral, și a rugbyului în spe
cial. în 1969 echipa noas
tră s-a clasat pe locul 4 
în prima divizie, ca urma
re a conducerii tehnice a 
lui Drobotă, cel care ne-a 
reprezentat în meciurile cu 
Franța și căruia, cu sigu
ranță, îi vor1 urma alte ta
lente de pe aceste melea
guri".

mintită înființa
rea clubului spor
tiv teritorial 
G. S. O. Brăilâ, 
iar pentru asigu
rarea bazei mate
riale — darea în 
folosință a sălii 
pentru jocuri 
sportive și con
cursuri de atle
tism, realizarea 
cabanei nautice".
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DRAPELUL UNEI TARI
9 In primăvara acestui an, șase luptători români (N. 

Giurgiu, P. Coman, V. Albu, P. Poalelungi, b. Ambruș 
și V. Iorga) au luat parte la o competiție internațională 
organizată în capitala Iranului. Prezența lor a lăsat o 
impresie deosebită la Teheran, după cum se desprinde 
din scrisoarea alăturată adresată de ambasadorul Iranu
lui la București, S; H. V. Sanandaji, președintelui Con
siliului Național pentru Educație Fizică și Sport.

Trăim într-o vreme măreață, cînd drapelele României 
flutură strălucitor pe toate meridianele, în admirația 
lumii întregi.

Nu știu cum să spun, dar trebuie să fie o grea povară, 
o mare răspundere șt, într-un fel, o mare tristețe pen
tru acela pus în condiția să reprezinte o țară numai prin 
steagul său sportiv. Să vezi că celelalte drapele ale ei 
sint absente sau prea puțin prezente — drapelul eco
nomiei, al comerțului, al științei și artei, al poeziei, că 
singurul prilej de a ridica ia strălucire culorile patriei, 
sub un alt cer, că singurul prilej de a-i auzi imnul este 
prilejul sportiv.

Gîndva, noi cei de pe aici, am trăit o asemenea vreme 
de pionierat, de aspru și trist pionierat. Gîndva, oamenii 
viteji de pe aceste meleaguri au înfruntat cu bărbăție 
condiția de care vorbeam mai sus, purtînd cu cinste și 
mîndrie culorile patriei, pe niște meleaguri în care gra
iul nostru nu răsunase, sub un cer pe care culorile 
noastre nu străluciseră pînă atunci.

Mă gîndesc astfel la Aurel Vlaicu, primul șoim al 
aviației noastre, unul dintre primii ași ai aviației mon
diale, care a reușit o remarcabilă performanță de zbor 
la concursul internațional de la Asspern, izbutind astfel 
să impună într-o nouă disciplină sportivă — și într-o 
nouă disciplină tehnică — un nume românesc.

Mă gîndesc apoi la cei patru glob-troters români, care 
au înfruntat cu curaj, la începutul acestui secol, dru
murile încurcate și periculoase ale Planetei, purtîndu-și 
cu mîndrie straiele lor țărănești, făcînd să se audă pe 
unde poposeau doina și hora, lăsind ca amintire a tre
cerii lor culorile tricolorului nostru. „De unde veniți ?“ 
Vor fi întrebat indieni, filipinezi, australieni. „Dintr-o 
țară încă necunoscută, care vă spune prin noi noroc!“

Mă gîndesc apoi la un Emil Racoviță sau Julius 
Popper, savanți și in egală măsură sportivi, oameni care 
au purtat și reprezentat tricolorul nostru spre necunos
cutul mărilor Sudului, pînă spre Patagonia și Antarc
tica, unde au lăsat nu numai amintirea trecerii lor, dar 
și cîte un nume românesc.

Mă gîndesc apoi la Mihai Tican Rumano, călătorul 
singuratec, explorator, vînător, ziarist și poet, omul 
care a făcut din propriul său nume un steag. Și-a spus 
Rumano, adică Românul, așa cum în cel de al XVl-lea 
veac, un alt român, mare învățător și mare călător pe 
meleaguri străine, un Nicolae din Argeș, și-a spus 
Olahus, Nicolaus Olahus.

Spuneam cindva despre Tican Rumano, iar prin el 
despre toți acești sportivi-călători i a purtat cu el, jur- 
Imprejurul lumii mîndria unui steag. Și acest steag al 
mîndriei l-a ținut pe rătăcitor întotdeauna treaz. L-a 
purtat ca nimeni altul, de unul singur, l-a așezat la 
proră în competiția cu toate pavilioanele sub care a 
călătorit, l-a desfășurat sub toate țările exotice și sub 
toate cerurile care nu cunoscuseră pînă la el — pînă 
la ei, pînă la toți acești curajoși — tricolorul nostru. Un 
om purtînd de unul tângur un steag, un singur steag 
inaintind curajos printtre mii de drapele, iată un fapt 
mișcător și înălțător'

Cum bate azi inima acelor trimiși ai noștri — spor
tivi, oameni ai artei și culturii, simpli călători — care 
văd cum simplul gest al înălțării drapelului, gestul 
solemn al înălțării tricolorului nostru este întimpinat 
oriunde pe meridianele lumii cu simpatie ! De ce ? Fi
indcă drapelul nostru nu mai este de multă vreme un 
sol singuratec, ci o parte dintr-un stol, din miile de 
stoluri de drapele românești purtînd spre toate zările 
mîndria realizărilor noastre, mesajul de pace și prie
tenie al poporului nostru spre toate popoarele lumii

Angajarea acestei impresionante competiții, in care 
*iste cuprins întregul nostru popor, s-a petrecut In acești 
15 d.e ani, iar această competiție reprezintă sfera noa
stră de construcție socialistă desfășurată sub conduce
rea Partidului Comunist Român. Sportul este o parte 
din această operă, parte integrantă din această vastă ope
ră de renaștere socială și națională. Măsura biruințelor 
dobîndite pe acest plan nu e cu putință de luat fără 
a înțelege, fără a cuprinde uriașul avînt al unei țări 
care, mîndră de sine, iși arată lumii adevăratele măsuri, 
noile măsuri de bărbăție iscusință, talent.

Sportul nostru a fost și este purtătorul acestor noi 
măsuri, victoriile noastre sportive reprezintă o parte a 
'■ompetiției generale în care sîntem angajați, o com
petiție menită să așeze mai avantajos sub soare trico
lorul României.

ll vedem cum urcă pe cer ta această a XXV-a ani- 
i ersare a patriei, mai strălucitor ca niciodată. Nu mat 
e singuratec, nu mai e unul sint păduri de drapele. Și 
sint pretutindeni, la prora navelor românești care stră 
Hat mările și oceanele, pe sondele, strungurile și trac
toarele românești din expozițiile internaționale, pe es
tradele artistice pe care evoluează cîntăreții și dansa
torii noștri, pe arenele și stadioanele in care sportivii 
noștri s-au angajat să inalțe tricolorul pe primul loc 

3e bucurie și ce răspundere să reprezinți azi țara
Sd porțt unul dintre miile de drapele ale unei țări In 
plin avînt. Să știi că în clipa în care urcă tricolorul, 
lumea spune cu mîndrie; aceasta este România
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EXCELENTA VALOARE
AMBASADA IMPERIALA 

A IRANULUI LA BUCUREȘTI 
București, 2 iulie 1969

Excelență,
Am marea plăcere să vă aduc la cunoștință că. Organi

zația de cultură fizică a Iranului m-a însărcinat să exprim 
Excelenței voastre întreaga sa satisfacție în ceea ce privește 
comportarea sportivilor români în timpul competiției de 
lupte „Cupa Arya-Mehr“ de la Teheran.

Sportivii români au cîștigat intr-un mod deosebit simpa
tia autorităților sportive iraniene atît prin comportarea lor 
in timpul desfășurării competiției cit și cu prilejul recep
țiilor și reuniunilor date cu acest prilej. (...)

MEXICO — 1968. Maestrul 
emerit al sportului Ionel 
Drimbă este purtat in triumf 
după victoria dobîndită in 
turneul olimpic de floretă in 
care a reușit să înfrîngă ma
gistral coaliția mușchetarilor 
francezi Magna n, Revenu și 
Noel. O victorie care a con
firmat clasa înaltă a compo
nentului echipei ce cucerise 
cu un an in urmă titlul mon
dial la Montreal.

A FLORETEI ROMÂNEȘTI
PIERRE FERRI 

președintele Federației Inter
naționala de Scrimă

» EQ

CONTACTE PRIETENEȘTI 
CARE AU STIAAULAT PROGRESUL

Intr-o îndelungată activitate 
dusă pe tărîmui sportului, am 
avut, de mai multe ori, prilejul 
să fiu în contact cu reprezentanți 
ai mișcării sportive din Romania. 
Am urmărit îndeaproape, în anii 
din urmă, progresele făcute de 
sportivii români, în diverse ra 
muri sportive, dar mai cu seama 
în acelea cu care sint în nemijlo
cită apropiere și anume, tenisul.

Din clipa în care, la noi tn 
Uniunea Sovietică, cele două te- 
nisuri — de cimp și de masă — 
au început să facă primii pași 
timizi, intrînd în arena interna
țională, între maeștrii rachetei și 
paletei din U.R.S.S. și Romania 
s-au dezvoltat contacte priete 
nești. Primele intilniri de „piog 
pong- au arătat că antrenorii și 
jucătorii români, avind 
internațională bună și 
experiență — erau cu 
puternî.i dech colegii 
(ici care nu posedau __ __
îndelungat In acest domeniu, 
întreagă serie de antrenamente 
comune, de întreceri și schim
buri de experiență au constitui: 
o minunată școală pentru cileva 
generații de ten Umani din tara 
sovietica, au contribuit ia pro
gresul rapid al acestora. Apoi, 
jucătorii noștri, tnarmindu-se eu 
un stil foarte ofensiv, modern, 
au reușit să pătrundă ln

V. KOLLEGORSKI
șef de secție la Comitetul 
pentru cultură fizică și sport 

al U.RBS.

o valoare 
o mare 
mult mi! 
lor sovie- 
ud stagiu 

<1

europeană și mondială a tenisu
lui de masă.

Primele contacte pe courts-urt 
au arătat că forța tenismanlloi 
celor două țâri era aproximativ 
egală. Un lucru era insă dar : 
trebuia multă munca șl mult 
timp pentru ea reprezentanții cei 
mai buni al acestor țări vecine să 
poată susține comparația pe arena 
mondială, In actiștâ frumoasa, 
dar destul de complicata ramura 
sportiva. Ambele părți au depu. 
numeroase eforturi pentru avîn- 
tul tenisului. Participarea jucă
torilor sl antrenorilor noștn la 
turnee în București și Galati, 
precum șl participarea tt-leșattuor 
sportive române la concursuri la 
Moscova. Kiev. Riga, Tbilisi — 
iată factorii care au contribuit la 
formarea unor tenismaiii care sa 
corespunda celor mal exigente 
cerințe.

Amatorii de tenis din Komania 
se mindresc, pe drept cuvtnt, cu 
remarcabilele succese ale Iul Ion 
Țlriac șl ni» ."săltase, ln special

după ultimele jocuri prestate de 
ecbipa română In .Cupa Davls". 
Este neîndoios că aceste rezultate 
înalte au fost posibile numai in 
cadrul unui progres general al 
mișcării sportive din România, 
consecință a sprijinului acordat 
sportului Intr-o țară care con
struiește cu avtnt socialismul.

Contlnulnd paralela începută, 
pot să spun că la rindul lor 
Aleksandr Metrevelt, Tomas Le- 
Jus, Sergbei Libaciov, Ana Dmi
trieva, Galina Bakșeeva au reu
șit să producă satisfacție amato
rilor de tenis ’
succesele lor, 
întreceri. Nu 
subliniind că 
rile tenisului 
reazâ deselor _______ ___ __
nii sportivi români.

Se împlinesc. In curînd, 15 ani 
de Ia începutul IntUnirilor noastre 
prietenești în lumea rachetei sl 
paletei. Sint fericit că. In decursul 
acestei . perioade de timp, 
avut plăcerea să particip 
turnee șî concursuri alături 
prietenii ‘ ‘ 
sportivii 
fost eu 
restilor ; 
prieteni.

Zboară ___ . _ _____
menii... Dar amintirea 
contacta calde, prietenești» nu se 
va șterge din inima mea.

din U.R.S.S. prin 
dobludite In mari 

cred că exagerez 
multe din afirmâ- 
sovietlc se 
contacte cu

dato- 
prlete-

la 
d» 

români ; î-am primit pe 
români în U.R.S.S., am 
însumi oaspetele Bucu- 

mi-am făcut tnulțl 

_anll, se schimbă oa- 
acestor

Am luat primul contact mal 
temeinic cu sportul românesc, 
in 1958, la București, cu ocazia 
Campionatelor mondiale de 
6crimă pentru tineret Am pu
tut să apreciez, atunci, exce
lenta organizare a acestei com
petiții și, totodată, calitățile 
remarcabile ale școlii româ
nești de floretă.

Curios, România s-a impus 
in scrimă mai intii prin spor
tivele sale ! începutul l-a fă
cut, in 1956, Olga Orban, o re
velație a J.O. de la Melbourne, 
cucerind acolo medalia de ar
gint. Apoi, din 1960, româncele 
au repurtat o serie de succese: 
Maria Vicol, medalie de bronz 
la J.O. din Roma — 1960 ; Olga 
Szabo, titlul mondial Ia Bue
nos Aires în 1962 și locul IV 
la C.M. - - -................... .
medalie 
la Paris 
C.M. de

Intre
Ia două . .
campionatele mondiale de 
neret: Ana Ene în 1963, 
Gând și Ecaterlna lends 
1965, la Rotterdam.

Asemenea valoroase rezul
tate în concursurile individuale 
s-au concretizat, curînd, și în 
proba de echipe. Astfel, echipa 
feminină a României a obți
nut, în 1961, medalia de bronz 
Ia C M. de la Torino, in 1965, 

la C.M. de 
medalia de 
la Montreal 
de bronz la

de la Gdansk — 1963 ; 
de argint la G.M. de 
- 1965 și locul IV la 
la Montreal — 1967. 
timp, am mal asistat 
victorii românești, în 

tl- 
la 
in

medalia de argint 
la Paris, ln 1967 
bronz la C.M. de 
și în 1968 medalia 
J.O. d-n Mexic.

Toate acestea constituie un 
magnific» palmâics datorat ad- 
mirabileloir eforturi și excelen
tei tehnici a floreUstelcc ro
mânca.

S-ar putea spune că, stimu
lați de exemplul trăgătoarelor, 
floretiștii au început să se afir
me la rindul lor. De fapt, și-au 
arătat roadele munca asiduă și 
excelentul proces de pregătire 
asigurat de antrenorii români. 
In 1966, in campionatul mon
dial de tineret de la Viena, a 
triumfat Ardeleanu, in 1967 ro
mânii au cîștigat medalia de 
aur la C.M. de la Montreal, iar 
în 1968, la Mexico, Ionel Drîm- 
bă, cucerind medalia olimpi
că de aur, a demonstrat ex
celenta valoare a floretei ro
mânești, lucru confirmat și de 
locul iV pe echipe obținut în 
aceleași Jocuri Olimpice.

Și astfel, intr-un sport di
ficil, la arma cea mai subtilă, 
care cere cea mai bună teh
nică, reflexe foarte rapide, ca
pacitate de decizie, caracter și 
un autocontrol ferm, școala ro
mânească de floretă a ajuns să 
figureze printre cele mai bune.

Rămîne acum ca scrimerii 
români să obțină rezultate a- 
semănătoare șl la celelalte ar
me : spadă și sabie. Dar șî 
aici, românii se află, se pare, 
pe drumul cel bun. Ba spadă, 
în 1961, Ad. Gurath șl în 1967 
A. Pongraț au cucerit medalii 
de aur la C.M. de tineret. La 
sabie, în C.M. de tineret de la 
Genova (1969), printre cei șase 
finaliști au figurat doi români : 
Irimiciuc, care 
dalia de argint, 
sat al VI-lea.

Aș vrea să 
încheiere r- și 
cătoril scrimei_____ T._.
derația internațională de scri
mă datorează conducătorilor
federației române șl tn special 
d-lor Vasile Ionescu, președin
tele său, șl prof. Dan Apostol, 
membru tn biroul federal, o 
remarcabilă modernizare a sta
tutelor sale. După ani de e- 
forturi tn cadrul congreselor 
internaționale, ei au făcut să 
triumfe punctul lor de vedere 
care constă în lărgirea condu
cerii Federației internaționala 
ce se baza pe un statut vechi, 
necorespunzător situației actu
ale din scrimă. De acum îna
inte, F.I.S. are în fruntea sa 
un Comitet executiv interna
țional în care figurează repre
zentanți a nouă țări. Trebuie 
să precizez că modificarea era 
justificată de dezvoltarea mon
dială a scrimei.

Profit de acest prilej pentru 
a adresa sportivilor și scrime- 
rilor români salutul meu prie
tenesc și viile mele felicitări I

a obținut me- 
și Popescu, cla-

vorbesc — în 
despre condu- 
românești. Fe-

PREȚUIRI

Di-a

SPORTIVII ROMANI,

General-colonel 
VLADIMIR STOICEV 

președintele Comitetului 
-olimpic bulgar

personalitatea proprie. Iar 
ce privește sportul, acolo 

mă

ERGUN EMEK
șeful redacției sportive 

Agenției de presă „Haber“ 
din Istanbul

,23 Au- 
i bază nostru, în luna septembrie, cu 

ocazia desfășurării Jocurilor 
balcanice de călărie, care se 
vor disputa la Sofia.

Ani remarcat Ia sportivii ro
mâni faptul că ei respectă 
totdeauna spiritul „fair-play- 
ului“, că acordă atenție și 
respect adversarului, că îi 
recunosc cu cavalerism supe- 

este cazul.
privește contribuția Comitetului

CREDINCIOȘI IDEALULUI OLIMPIC

UttPTA D1RZA — tata caracteristica dintot- 
deauna a meciurilor dintre reprezentativele 
de rugby ale franței și României, lată, tn foto
grafa alăturată, o fază am partida găzduită 
de stadionul „23 August' din București la 1 
decembrie 1968 : românii (tn echipament alb) 
au repurtat încă o victorie (15—14), adăugind, 
astfel, un galon de aur frumosului lor pal
mares.

EXPONENȚII UNEI MIȘCĂRI SPORTIVE 
AJUNSĂ LA DEPLINĂ MATURITATE

Cunoștința mea cu Româ
nia și românii este de dată 
relativ recentă. Cu patru ani 
în urmă, însoțindu-i pe fot
baliștii clubului Fenerbahce 
Istanbul, făceam primul po
pas în țara Carpaților. Tre
buie să spun, însă, că la a- 
cest prim contact, am fost 
scutit aproape total de acele 
surprize și nedumeriri ce în
soțesc de obicei pe cel ce pă
șește, pentru întîia oară, prin
tre străini. Aceasta, fiindcă 
prin profesiunea mea de ga
zetar, în permanent contact 
cu știrile ce ne vin de peste 
hotare, ca și prin afinități 
proprii, mă socoteam de mai 
multă vreme legat în 
nemijlocit 
mâni.

De fapt, 
într-o țară 
cusem prin intermediul scri
sului și pe care o stimam, a 
fost intr-un fel o reîntîlnire. 
Atunci mi-a fost dat să văd 
cu ochii ceea ce aflasem de 
mai multă vreme și știam 
prea bine. M-am convins de 
starea înfloritoare a unei na
țiuni în plin avînt social și 
economic, de frumusețile unei 
țări în care noul, prezent la 
tot pasul, se acordă atît de 
perfect cu specificul național

de prietenii
mod

ro-

vizităacea primă
pe care o cunos-

Și 
în 
unde cunoștințele mele 
ghidau cel mai sigur în labi
rintul noilor impresii, aveam 
să capăt confirmarea tuturor 
celor intuite de departe, la 
masa mea de lucru din birou
rile lui „Haber Ajansi" — 
Istanbul.

într - adevăr, progresele 
sportului românesc, percepti
bile an de an prin rezultatele 
tot mai înalte obținute 
marile concursuri, 
fățișat pregnant 
mele admirative.
mea călătorie, în afara Bucu
reștilor, am cunoscut Aradul. 
Timișoara, Constanța. Pretu 
tindeni m-au întîmpinat sta
dioane mari, sportivi taien- 
tați și bine pregătiți, un pu
blic entuziast și cunoscător 
Evident, mă aflam într-o ța
ră în care sportul a ajuns 
pe un plan superior al pre
ocupărilor,

Impresia cea mai puternică 
mi-au făcut o, la început, 
construcțiile sportive și utila-

în 
s-au în- 
privirilor 
în prima

rea lor. Stadionul „1 
gust", apoi cealaltă 
sportivă bucureșteană tneîn- 
tătoare, parcul sportiv 
namo, mi-au dat nostalgia 
unor realizări edilitare care 
la noi, în Turcia, lipsesc încă. 
Centrul de cercetare științi
fică în domeniul sportului, ca 
și Institutul de Educație Fizi
că și Sport, au fost alte popa
suri bucureștene care, ca pa
sionat al acestei activități, 
m-au entuziasmat pur și sim
plu. Am făcut cunoștință cu 
mari sportivi, antrenori pri- 
cepuți, specialiști gazetari 
De la fiecare am avut cîte 
ceva de învățat. Personal, 
am apeciat în mod deosebit 
apariția zilnică a unui ziar de 
sport în România, 
pentru noi rămîne 
vis îndepărtat.

Mișcarea 
cia se află 
incipient, 
de aceasta 
atîta nevoie de sprijinul unei 
țări cu realizări avansate în 
sport, așa cum este România. 
De aceea așteptăm cu alîta 
interes promovarea unor con
tacte cit mai strînse cu spor
tivii români cu specialiștii 
români de la care avem mul
te de învățat.

ceea ce 
încă un

din Tur-sportivă
încă într un stadiu 
Sîntem conștienți 

și iată de ce avem

Am urmărit cu Interes șl cu 
un sentiment de satisfacție 
dezvoltarea sportului din Ro
mânia, în acest sfert de veac 
ce s-a scurs de la eliberarea 
țării vecine șl prietene de sub 
jugul fascist. M-a impresio
nat, in primul rfnd, partici
parea regulată a sportivilor ro
mâni la campionatele europene 
și mondiale tn diferite discipline sportive și prezența 
lor la Jocurile Olimpice de la Helsinki, Melbourne. 
Roma, Tokio și Mexico. Foarte bine au procedai 
conducătorii sportului românesc câ nu au așteptat 
ca sportivii lor să obțină performanțe care sâ le 
garanteze succese tn marile competiții șl l-au 
trimis să concureze peste hotare. In felul acesta 
el au rămas, pe de o parte, credincioși principiu
lui proclamat de Pierre de Coubertin — este mai 
important să participi decit să învingi — iar, pe 
de altă parte, au oferit sportivilor și antrenorilor 
posibilitatea de a se perfecționa în excelenta școală, 
pe care o constituie participarea cît mai frecventă 
la întrecerile sportive internaționale. In acest fel, 
ei au reușit să realizeze progresul treptat al spor
tului românesc pînă la nivelul de astăzi.

Marile succese ale Iolandel Balaș, care a uimit 
lumea cu performanțele el la săritura în Înălțime 
rămîn bine întipărite în memoria mea. Mă bucură 
faptul că Ioli a stabilit ultimul său record mon
dial tn cadrul unul concurs care s-a desfășurat la 
Sofia, pe stadionul .Vasil Levski". Asemenea re
corduri se realizează numai intr-o ambianță favo
rabilă creată pe fundalul unei atmosfere de prie
tenie.

Succesele sportivilor români din ultimii ani mi 
se par cu totul remarcabile. Fără îndoială că. pe 
primul plan, se situează cele obținute la Jocurile 
Olimpice din Mexic. Cele patru medalii de aur 
cărora li se adaugă altele de argint șl bronz de
monstrează limpede dezvoltarea multilaterală a 
sportului românesc.

Pe mine mă bucură deosebit de mult șt progre
sul pe care călăreții români 11 înregistrează, 
treptat, în acest dificil sport, și cred că vom avea 
ptăcerea să-l vedem pe acești călăreți în mijlocul

riorltatea, cînd
In ceea ce „....... ............... _________________

olimpic al României la mișcarea olimpică, țin să 
subliniez că însăși participarea regulată ia Jocu
rile Olimpice constituie un aport esențial la dez
voltarea acestei mișcări.

In momentul de față, una dintre cele mai Im
portante probleme ale mișcării olimpice este cea 
referitoare >a amatorism. Comitetul Internațional 
Olimpic continuă să aplice norme adoptate cu 
peste 70 de ani in urmă, or evoluția vieții, în ge
neral, șl a sportului, în special, au făcut ca res
pectarea strictă a acestor norme să devină impo
sibilă. Azi, / aproape nimeni nu le respectă, iar 
C.I.O. șl unele comitete naționale olimpice închid 
ochii în fața unor evidente și repetate încălcări. 
Conștient de necesitatea imperioasă a reglemen
tării acestei situații, C.I.O. a desemnat o comisie 
avlnd în frunte pe colegul meu din C.I.O., repre
zentantul României, Alexandru Șiperco, dîndu-1 
sarcina de a prezenta un proiect de rezolvare a 
problemei de o acută actualitate. La ultima sesiune 
a C.I.O , de la Varșovia, el a prezentat un proiect 
excelent elaborat, care, fără să violeze principiile 
amatorismului stabilite de Pierre de Coubertin, se 
conformează, pe deplin, condițiilor contemporane 
din domeniul sportului, excluzînd, bineînțeles, ten
dințele de comercializare. Proiectul urmează a fi 
examinat la conferința Comitetelor naționale olim
pice care va avea loc în această toamnâ la Du
brovnik, iar hotârîrea definitivă va fi luată la cea 
de a 69-a sesiunea a C.I.O. la Amsterdam.

Mă folosesc de prilejul întîlnlrii cu coresponden
tul de la Sofia al ziarului „Sportul" pentru a 
adresa cele mal bune urări de sănătate și de noi 
succese sportivilor români.

Timp de 
(1965—1968), 
lae Sotir a funcționat în cali
tate de director tehnic al Fede
rației franceze de volei, antre
nor al echipelor naționale 
masculine franceze și îndru
mător al celor feminine. Com
petența și dăruirea sa tn 
muncă n-au trecut, firește, 
neobservate, iar distincțiile cu 
care a revenit în patrie, o 
dovedesc: Medalia de aur a 
Ligii regionale Ile-de-France, 
Medalia de aur acordată de 
federația franceză special lui 
N. Sotir, Medalia de Argint 
a Orașului Paris și Medalia 
de Onoare a Tineretului și 
Sportului Francez I

...Nicolae Sotir, un demn 
ambasador al mișcării spor
tive românești, un om cu 
eate ne mîndrim!

aproape patru ani 
antrenorul Nico-
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