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Trăiască 23 August, 
marea sărbătoare națională 

a poporului romin!
_______________________________________________________

Zece ani de viață nouă
AUGUST 1944—23 August 

1954. Au trecut zece ani 
ide la ziua înscrisă pe veci cu li
tere de aur în istoria țării noastre, 

' cînd oștile sovietice biruitoare a- 
duceau poporului romîn odată cu 
libertatea și speranțele într-o viață 

’ nouă și fericită. Au trecut zece ani 
de cînd muncitorimea Capitalei, or- 

i ganizată și condusă în luptă de 
cei mai buni fii ai poporului — co- 

; muniștii, — răsturna guvernul fas
cist de la cîrma țării, înfăptuind 
astfel condițiile pentru intrarea Ro- 
mlniei în război alături de aliatul 
ei firesc, Uniunea Sovietică, și îm
potriva dușmanilor înrăiți ai liber
tății și independenței noastre, fas
ciștii germani.

Gloriosul deceniu — astfel nu
mește poporul nostru perioada de 
timp care s-a scurs de la elibera
re. Și cită bucurie, cite visuri îm
plinite, cît triumf cuprind aceste 
două vorbe ! Intr-un singur deceniu, 
intr-un răgaz atît de scurt, oamenii 
muncii au plămădit prin munca și 
lupta lor dîrză, cuceriri spre care 
a năzuit secole de-a rîndul poporul 
nostru, pe care le-au visat mințile 
luminate ale celor mai înflăcărați 
luptători pentru libertatea și bună
starea poporului. Un singur dece
niu, dar cite prefaceri I Astăzi, 
clasă conducătoare în stat este 
clasa muncitoare, cea asuprită și 
crunt exploatată pînă la 23 August 
1944. Tot ceea ce are țara aceasta, 
bogățiile ei fără număr, altădată 
jefuite fără milă de exploatatorii 
dinăuntrul sau din afara hotarelor, 
sînt astăzi ale întregului popor, ale 
milioanelor și milioanelor de oa
meni ai muncii, pentru prima oară 
treziți la o viață cu adevărat ome
nească, pentru totdeauna eliberați 
de sub jugul crîncen al exploatării. 
Și oamenii aceștia, chemați să-și 
făurească cu mîinile lor o viață mai 
bună, au ascultat cu încredere cu- 
vîntul Partidului și, în numai zece 
ani de muncă, au înfăptuit adevă
rate minuni. Oriunde îți îndrepți 
privirile vei întîlni semnele con
vingătoare ale vieții noi înflorită 
pe meleagurile noastre în cei zece 
ani de la eliberare. Iată nenumăra
tele fabrici și uzine înălțate în anii 
puterii populare, temelie trainică 
pentru dezvoltarea industriei noas
tre socialiste. Iată ieșind pe porțile 
întreprinderilor noastre zeci și zeci 
de produse purtînd inscripția „Fa
bricat în R.P.R.”, rodul avîntului 
creator și al colaborării strînse din
tre oamenii muncii și oamenii de 
știință, produse care, altădată, tre
buiau importate cu bani grei. Nu 
mai recunoști astăzi nici chipul sa
telor, atît de greu năpăstuite cu zece 
ani in urmă de pîrjolul războiului 
și de amarnica exploatare moșie
rească. In fostele conacuri boierești 
sînt astăzi dispensare, cămine cul
turale, cinematografe. S-au înălțat 
și construcții noi, adevărate focare 
ale științei de carte și culturii, acolo 
unde pînă la 23 August 1944 au 
domnit analfabetismul, mizeria și 
bolile. Urmînd pilda minunată a 
colhoznicilor sovietici, un mare nu
măr de familii de țărani muncitori 
s-au unit, de bună voie, în gospodă
rii agricole colective și întovărășiri 
agricole, făurind astfel nucleul 
tînăr și viguros al înfloritoarei a- 
griculturi socialiste. Astăzi, rodul 
strădaniilor înfrățite ale oamenilor 

muncii de la orașe și sate nu se mai 
scurge în buzunarele bancherilor și 
afaceriștilor. Rodul acesta, din zi 
în zi mai plin, mai bogat, servește 
ridicării pe trepte tot mai înalte a 
bunăstării celor ce muncesc. In anii 
puterii populare s-au ridicat cartie
re întregi de locuințe muncitorești, 
au fost construite noi lăcașuri de 
cultură, instituții sanitare, parcuri, 
stadioane. Fiecare din aceste reali
zări vorbește cu tărie despre grija 
față de om — lege supremă a sta
tului democrat-popular.

Marile înfăptuiri ale poporului 
nostru muncitor pe drumul con
struirii socialismului nu ar fi fost 
cu putință făr’> ajutorul frățesc al 
Uniunii Sovietice. Gloriosul dece
niu a fost un minunat prilej de a- 
dîncire și consolidare necontenită 
a marii prietenii dintre poporul nos
tru și poporul sovietic. Sub soarele 
acestei prietenii s-au născut minu
natele realizări care exprimă ne
strămutata voință de pace a între
gului nostru popor. Marea operă de 
reconstrucție înfăptuită de poporul 
nostru sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, în anii grei de după 
război, avîntul considerabil al eco
nomiei naționale, al culturii, al 
bunăstării celor ce muncesc, în con
dițiile regimului de democrație 
populară, toatei acestea alcătuiesc 
un minunat edificiu al păcii, înălțat 
prin muncă dîrză de poporul nostru 
în gloriosul deceniu. Din năzuințele 
profunde de pace ale poporului se 
inspiră întreaga politică externă a 
statului democrat-popular. Pentru 
prima oară în istoria țării, politica 
externă nu mai este dictată de inte
resele unor „înalte personaje” din 
grupurile monopoliste, ci numai de 
interesele poporului. Iar interesele 
poporului cer o politică consecventă 
de pace, de dezvoltare a colaboră
rii internaționale, o politică de 
luptă împotriva pregătirii și dezlăn
țuirii unui nou război mondial.

Eliberarea țării noastre a deschis 
tineretului muncitor cele mai largi 
orizonturi. Burghezia și moșierimea 
hărăziseră tineretului rolul de carne 
de tun pentru războaiele de jaf și 
cotropire. Regimul democrat-popu
lar crește cu grijă și dragoste tine
rele vlăstare ale patriei, le asigură 
minunate condiții pentru deplina 
dezvoltare a tuturor capacităților. 
Crescut și educat de partid, tine
retul nostru s-a încadrat cu întrea
ga șa energie creatoare, în bătălia 
nobilă pentru construirea socialis
mului, pentru apărarea păcii.

Un loc important în procesul de 
educare comunistă a tineretului ÎI 
ocupă cultura fizică și sportul. Cei 
zece ani de la eliberare sînt ani de 
necontenită înflorire a mișcării 
sportive din patria noastră. Ne a- 
mintim bine de unde am plecat, cu 
zece ani în urmă : terenuri sportive 
puține la număr și lăsate în para
gină, cîteva cluburi sportive pentru 
feciorii de bani gata, puțini spor
tivi, rezultate foarte slabe. Oricine 
poate vedea unde am ajuns astăzi: 
peste 6.000 de baze sportive moder
ne, puse Ia dispoziția oamenilor 
muncii, mai bine de un milion de 
sportivi angrenați în diverse com
petiții la cele mai diferite ramuri 
de sport, peste 10.090 de colective

(Continuare In pag. Il-a),

ȘTAFETA: „CEA DE A X-a ANIVERSARE A ELIBERĂRII PATRIEI NOASTRE"
Mtine va ajunge în Capitală 

ștafeta sportivilor noștri, 
ștafetă organizată in cinstea 
celei de a zecea aniversări a e- 
liberării patriei noastre. Pornită 
din cele mai îndepărtate col
țuri a'e țării, această ștafetă 
a străbătut cale mai importante 
regiuni, purtînd spre București 
cuvîntul de atașament și dra
goste al maselor de tineri spor
tivi, față de Partid și Guvern.

Peste tot, sportivii purtători 
ai ștafetei au fost intîmpinați 
cu bucurie și entuziasm de oa
menii muncii. Pe drumul de la 
Iași spre Bacău, spre exemplu, 
la Podul Iloaiei, la Tg. Frumos 
și apoi la intrarea în orașul 
Bacău, mii de oameni ai muncii 
au făcut purtătorilor ștafetei o 
călduroasă primire. Cicliștii care 
aduceau ștafeta de la Iași au 
predat-o sportivilor regiunii Ba
cău în sunetele marșului spor
tiv și în aclamațiile mulțimii a

dunate în Piața Malinovschi din 
Bacău.

La Petroșani, de asemenea, 
mii de oameni aiu întîmpinat 
ștafeta cu muzică și flori. Prin
tre cei care au ieșit înaintea 
purtătorilor mesagiului erau și 
minerii fruntași ai întrecerilor 
socialiste Haidu Iuliu și Gh. 
Ciortan, precum și muncitorii 
fruntași Ion Homordeanu de la 
depoul C.F.R., Petru Goia de la 
U.M. Petroșani și Francisc Toth 
de Ia cariera de piatră din Bă- 
nița care, toți, au obținut în
semnate succese în cinstea celei 
de a zecea aniversări a elibe
rării patriei noastre.

Pe drumurile Banatului și pe 
cele ale Moldovei sportivii în
fruntă ploaia și vîntul, purtînd 
mereu mai departe mesagiu! lor, 
care trebuie să ajungă la timp 
în Capitală. In drumul lor spre 
Bacău și Petroșani, purtătorii 

ștafetei au mers printr-o ploaie 
torențială, însă nici un obstacol 
nu i-a putut împiedica de a 
preda ștafeta la timp.

Ștafetele vor ajunge în Bucu
rești în ziua de 22 august 

și vor fi primite astfel: una la 
fabrica de zahăr Chitila, de tin
de sportivii vor merge prin Pia
ța Victoriei și prin șoseaua Ște
fan cel Mare spre stadionul 23 
August; alta la aeroportul Bă- 
neasa, sie unde va fi dusă spre 
stadionul 23 August pe același 
drum ca și prima; iar a treia 
va fi așteptată la capătul liniei 
de tramvai 1, din Colentina, de 
unde, prin șoseaua Colen t mei și 
apoi prin șoseaua Ștefan cel 
Mare, va fi purtată spre sta
dionul 23 August. Aci, predarea 
ntesagiiior sportivilor țării noas
tre se va face în cadrul mani
festațiilor sportive care vor a- 
vea loc în acea zi pe stadion.



Trăiască alianța de nezdruncinat dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, 
temelia regimului democrat popular!

Zece anî de
(Urmare din pag. l-a)

și cercuri sportive precum și nenu
mărate performanțe prin care spor
tul nostru și-a cîștigat un binemeri
tat renume în arena sportivă inter
națională. Succesele dobîndite de 
mișcarea noastră sportivă în dece
niul care a trecut de la eliberare 
sînt doar o mică parte din mărețele 
realizări pe care le-a înscris po
porul nostru în această perioadă. 
Dar cit de puternic se desprinde din 
aceste succese grija partidului și 
guvernului pentru sănătatea celor 
ce muncesc, pentru o tinerețe feri
cită și plină de bucurii a celor ti
neri !

In cei zece ani de viață nouă, 
din rîndurile mișcării noastre spor
tive au crescut cadre noi, de nă
dejde, ale sportului nostru, tineri 
cărora regimul democrat popular 
le dă putința să-și împlinească cele 
mai îndrăznețe visuri. In fiecare 
dintre sportivii de frunte ai patriei 
noastre, poporul muncitor vede un 
bm nou, crescut de partid, luptător 
dîrz pentru gloria patriei. Lucrul a- 
feesta impune sportivilor noștri sar
cini de mare răspundere. Ei trebuie 
să dovedească, cu fiecare prilej, că 
merită încrederea, sprijinul și pre-

Insigna G.M.A., simbol al tinereții, voinței șii dirzeniei
G insignă mică, argintie, în cen

trul căreia un atlet rupe cu 
pieptul firul de la sosire. O insignă 
obișnuită în aparență, dar...
‘ -...Dacă vei sta de vorbă cu tînăra 
țărancă din Niculițel, care a consti
tuit una din revelațiile campionatu
lui de cros „1 Mai“ din 1954, vei 
efia că și Tăsica Călin a făcut pri
mii pași pe un teren de sport în do- 
tkița de a cuceri această insignă. 
Dacă vei cerceta începuturile spor
tive ale cunoscutului fotbalist Tra
ian Ivănescu și ale maestrei sportu
lui ciclista Iosif Silvia, ale atletului 
Ștefan Cadar și ale multor altor 
sportivi de frunte, vei găsi că lupta 
pentru aceeași micuță insignă a 
(devenit un adevărat simbol al tine
reții, al voinței și al dîrzeniei...

...Pe unii — pe cei mai mulți — 
(dorința de a cuceri această insignă 
l-a adus pe terenurile de sport, i-a 
făcut să învingă șovăielile primelor 
eșecuri și neplăcerea primelor... fe
bre musculare. Pe alții — și nu 
puțini au fost aceștia — i-a făcut 
«ă îndrăgească una dintre ramurile 
(de sport prin care au trecut, pen
tru a-și putea cuceri insigna și le-a 
idat perseverența necesară unui ne
contenit progres pe drumul măies
triei. Iar pe cei care au pornit în
trecerile pentru mijit dorita in
signă, după ce nunlele lor era deja
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vîață nouă
tuirea pe care le-o acordă partidul 
și întregul popor muncitor. Sporti
vii noștri trebuie să lupte fără înce
tare pentru ridicarea măiestriei lor, 
pentru o comportare demnă pe tere
nul de sport. Ei trebuie să cin
stească numele de sportiv prin hăr
nicie, disciplină și conștiinciozitate 
la locul de muncă.

Au trecut zece ani de la elibera
re. In acest răstimp, sportul nostru 
a făcut pași uriași spre progres. 
Astăzi, sportul este un bun al oa
menilor muncii. Țara noastră este 
reprezentată la cele mai însemnate 
competiții sportive internaționale 
și, deopotrivă, primește vizita a tot 
mai multe delegații sportive de 
peste hotare. Pentru tot ceea ce au 
Însemnat în viața lor acești zece 
ani, pentru tot ceea ce s-a înfăptuit 
pe tărîmul culturii fizice și sportu
lui, sportivii noștri sînt profund re
cunoscători partidului și guvernului, 
a căror grijă părintească au sim
țit-o la fiecare pas. La cea de a 
zecea aniversare a eliberării patriei 
noastre, tineretul nostru sportiv își 
ia angajamentul de a merge cu etan 
înainte, pe drumul arătat de partid, 
înainte pentru triumful socialismu
lui în scumpa noastră patrie, pen
tru viața noastră liberă și fericită !

cunoscut maselor de iubitori ai 
sportului, lupta pentru trecerea nor
melor i-a învățat că secretul măies
triei este, în bună măsură, multila
teralitatea. Ea i-a întărit fizicește 
și i-a ajutat să devină mai buni în 
sportul pe care-1 practicau.

Un ajutor al activiștilor care do
resc să atragă întreg tineretul pe 
stadioane. Un sprijin prețios al an
trenorilor care înțeleg că multilate
ralitatea este cheia unor succese tot 
maț mari. Iij egală măsură, un tro
feu drag sportivilor care se mîn- 
dresc cu titlur; și cupe, ca și celor 
pentru care insigna argintie este 
prima distincție sportivă. Iată ce-a 
devenit insigna G.M.A., de la intro
ducerea complexului și pînă astăzi.

Tinerii purtători ai insignei G.M.A. 
sînt oameni care știu să înoate și 
să schieze, să mărșăluiască pe 
drum lung, să sară și să arunce.; 
corpul lor este călit de lupta spor
tivă în mijlocul naturii; voința lor 
este oțelită de atîtea și atîtea probe 
trecute în lupta pentru insignă. 
Toate acestea fac din tinărul pur
tător al insignei G.M.A. un om bine 
pregătit pentru muncă și viață, re
zistent la oboseală, totdeauna vioi 
și bine dispus.

O insignă obișnuită, în aparență... 
In realitate, un factor de pregătire 
a maselor de tineret pentru munca 
de înaltă productivitate, de educare 
a lor, de atragere a lor pe terenul 
de sport

Un vrednic slujitor 
al sănătății

Spitalul C.F.R. Nr. 2. In sala 
de operații, un grup de me
dici cu măști albe fac o 

grefă sub conducerea pricepută 
a doctorului Teodor Teodoriu. 
De data aceasta operația cu
prinde un amănunt nou. Ea va

fi făcută cu aparatul conceput 
și construit de tinărul doctor 
Ștefan Dorobanții. Era prin 
anul 1949, cînd în mintea a- 
cestui pasionat cercetător a 
prins să se contureze ideea 

unui aparat care să ridice cu 
exactitate lambourile de piele 
despicată, un aparat care să 
garanteze finețea, netezimea și 
grosimea necesară pentru grefă 
Dermatonul — așa se numește 
noul aparat, — a dat rezultate 
din cele mai bune, cu toate că 

puțini au fost acei ce cutezau 
să creadă în eficacitatea aces
tui sistem de fixare pneumatică 
asociată cu tăierea electrică a 
unei fîșii de piele despicată. 
Atenția tînărului doctor s-a în
dreptat mai ales spre arsurile 
care treceau de 15 la sută, ele 
fiind deosebit de grave. Prin
tre cei ce l-au ajutat să dea 
viață aparatului au fost munci
torii Nicolae Rucăreanu și Radu 
Stelian de la uzinele Grivița 
Roșie. Dermatomul e gata. Stau 
in fața lui constructorul Ștefan 
Dorobanțu și experimentatul 
doctor Teodor Teodoriu.

Era o zi cu soare mult, cînd 
pe patul spitalului a fost cul
cat un copil de doi ani și ju
mătate. Diagnosticul: arsuri 
grave peste 20 la sută. Perico
lul era deosebit. de mare. Mi
cuțul își putea pierde viața 
dintr-o clipă într-alta.

Tovarășe doctor, este uni
cul meu copil, vă rog salvați- 
mi-1 ! Dermatomul și-a spus 
cuvîntul. Grefa a reușit pe de

plin. Și trupul plăpînd al lui 
Ion Jugănaru, fiul acarului din 
Adjud, a fost smuls din ghiarele 
marții. In inima tînărului doc- 

• tor ca și-n cea a mamei s-a 
cuibărit, caldă, fericirea. De 
atunci, aparatul a fost perfec
ționat necontenit iar acum la
I.O.R.  se construiește capul de 
serie al dermatomului. Doctorul 
Dorobanțu ș/ie că numai în 

! anii puterii populare micul a- 
' parat putea prinde viață. Doc
torul Ștefan Dorobanțu, fiul 
maistrului de la Grivița Roșie, 

J știe că nicicînd altă dată nu 
i-ar fi fost hărăzită cinstea de 
a fi propus pentru înalta dis
tincție de laureat al Premiului 
de Stai, dacă pe poarta istoriei 
n-ar fi pășii, în ziua de 23 Au
gust. Armata Sovietică elibe
ratoare.

★

Pe traseu gonesc zeci de mo
tociclete. Printre cei care au 
luat startul este și doctorul 
Ștefan Dorobanțu, terminlnd 
această cursă printre primii. 
Doctorul Dorobanțu este un în
suflețit sportiv. Pe terenul de 
tenis, pe pista G.M.A., pe tra
seul de alergări motocicliste, el 

se întrece în timpul liber cu 
ceilalți sportivi, obținînd ade- 

, sea rezultate frumoase. Imbi- 
1 nînd munca sa închinată sănă- 
1 tații poporului cu viața spor- 
; tivă, doctorul Dorobanțu este 
' un exemplu de intelectual de 

tip nou, care face cinste, atît 
științei medicale, cit și mișcă
rii noastre sportive.

CARMEN CONSTANT1NESCU

Pe malul Argeșului, la Curcani
Dacă treceai prin comuna Curcani 

în urmă cu doi ani, ai fi putut 
afla un colectiv sportiv bine în
chegat, cu numeroși membri, cu 
cîteva secții pe ramură de sport 
(care aveau o rodnică activitate) 
și cu o magazie de echipament 
sportiv bine orînduită.

Dar, ce era mai important la 
acest colectiv sportiv sătesc, era 
dragostea cu care țăranii muncitori 
și colectiviști participau la antre
namente și la toate manifestațiile 
sportive.

Antrenamentele se desfășurau pe 
înserat, cînd oamenii veneau de la 
muncile agricole. Atunci, pe tere
nul din mijlocul satului se adunau 
mulțime de tineri și tinere care pă
trundeau cu încetul tainele diferite
lor discipline sportive. Dintre toate, 
cea mai iubită era oină, sport în 
care țăranii din această comună 
arătau reale aptitudini.

Puteai vedea atunci pe terenul de 
sport pe țăranul colectivist Florea 
Bumbăcel, care se trudea să arunce 
greutatea cit mai departe, pe țăra
nul colectivist Ivan Voicu, ale căruj 
șuturi la poartă greșeau mai tot
deauna ținta, ca și pe micuțul loan 
Dumitru, care, așezat în spatele 
porții, aștepta cu nerăbdare să a- 
jungă și la el mingea, ca să o lo
vească măcar odată...

Pe vremea aceea, o bună parte 
din cei ce erau angrenați în activi
tatea sportivă deveniseră și. aspi
ranți GMA.

OAMENII AU CRESCUT...
Timpul a trecut și acum în 

comuna Curcani colectivul sportiv 
se poate mindri și mai mult cu 
sportivii săi. Nu mai sînt aceiași 
tineri care abia deprindeau diferi
tele sporturi, ci au devenit sportivi 
în adevăratul înțeles al cuvîntului.

Iată-1 pe Florea Bumbăcel, acela 
care în urmă cu doi ani încerca să 
vadă cît poate arunca greutatea. 
Astăzi el este instructor sportiv și a 
devenit un adevărat specialist în 
tehnica și regulamentul multor 
sporturi. Dacă îl vei întreba, îți 
va răspunde că la școala de in
structori sportivi a învățat multe 
lucruri frumoase, pe care nu pre
cupețește să le împărtășească și 
tovarășilor săi de muncă. Iar în 
ceea ce privește proba care îi plăcea 
lui cel mai mult, aruncarea greută
ții, Florea Bumbăcel a ocupat pri
mul loc la întrecerile etapei raio
nale a Spartachiadei satelor, cu 
rezultatul de 9,75 m.

Cît despre Ivan Voicu, acum el 
este un sportiv bine cunoscut în tot 
raionul. De curînd, la Oltenița, cu 
prilejul desfășurării etapei raionale 
a Spartachiadei satelor, Ivan Voicu 
a terminat pe primul loc cursa de 
1.500 m_, jar la proba de săritură 
în înălțime a ocupat locul al trei
lea, cu rezultatul de 1.50 m. El este 
purtător al insignei GMA gradul I, 
insignă pe care a cucerit-o cu ca
lificativul „excelent".

Florea Bumbăcel și Ivan Voicu 
nu sînt însă singurii. Lor li s-au 
alăturat numeroși tineri din co
mună. care, prin rezultatele obți
nute, fac astăzi cinste colectivului 

Întrecerile de oină se bucură de o mare popularitate în rîndurile 
țăranilor muncitori de pe întreg cuprinsul țării. In clișeu: două 
echipe sătești de oină își dispută intîietatea la acest frumos sport 
național.

sportiv. La gospodăria agricolă co
lectivă din această comună vei găsi 
mulți țărani a4e căror rezultate 
sportive sini deosebit de bune. 
Astfel, colectivistul Ilie Dragnea a 
reușit de curînd un rezultat bun 
la aruncarea greutății : 9,80 m, 
iar Vasile Nicolae a sărit ta lun
gime 5,35 m.

Colectivul sportiv din comuna 
Curcani se mindrește tosă ce» mai 
mult eu echipa sa de oină, care, 
cu puțină vreme în urmă, a cucerit 
„Cupa 26 Iunie“.

IN INTIMPINAREA MARII 
SĂRBĂTORI

In cinstea celei de-a zecea ani
versări a eliberării patriei noastre, 
sportivii din comuna Curcani și-au 
mărit eforturile pentru ca la fel ca 
pe terenul de sport să realizeze cît 
mai .multe succese și In muncă. In 
toată comuna s-a dus vestea că bri
gada de tineret de la gospodăria 
agricolă colectivă, brigada for
mată în marea ei majoritate din 
sportivi, a terminat recoltarea 
păioaselor cu 10 zile înainte de 
termen. In fatal acesta, sporti
vii din comuna Curcani au contri
buit prin realizările lor la sărbăto
rirea acestei mărețe aniversări. Ală
turi de brigada de tineret, majo
ritatea sportivilor din această co
mună nu au precupețit nici un efort 
în muncă pentru a urma exemplul 
membrilor brigăzii. Numele unor 
sportivi ca Maria Radu, Ion Gru- 
iana, Ilie Dragnea, Ștefan Popescu 
și alții au stat de multe ori pe pa
noul de onoare al gospodăriei agri
cole colective din comuna Curcani.

Atunci cînd este vorba despre 
organizarea pazei la arie, atunci 
cînd a trebuit pavoazat sediul gos
podăriei agricole colective și în 
orice altă acțiune obștească, spor
tivii sînt mereu în primele rîndurt

O RODNICA ACTIVITATE 
SPORTIVA

Și, de unde la început cei cîțiva 
tineri care se avînfaseră pe terenul 
de sport erau priviți cu curiozitate, 
astăzi tineretul comunei participă 
din ce în ce mai mult la toate com
petițiile organizate. Dacă asiști la 
un antrenament, vei putea vedea 
zeci de tineri și tinere, care, sub 
îndrumarea instructorului Florea 
Bumbăcel sau a învățătorului Du
mitru Popescu, învață să joace oină, 
volei sau fotbal, învață să arunce 
mai departe greutatea sau să alerge 
mai repede.

Colectivul sportiv Recolta din co
muna Curcani este astăzi un colec
tiv puternic, a cărui activitate a de
venit foarte cunoscută în tot raionul 
Oltenița. La întrecerile de fotbal, 
atletism, volei, gimnastică, dar mai 
ales la cele de oină, sport în care 
cei din Curcani au devenit adevă- 
rați specialiști, victoriile pe care le 
realizează tinerii țărani muncitori 
și colectiviști din comuna Curcani 
nu mai constituie o surpriză pentru 
nimeni. Și acest lucru ți-1 poate 
confirma orice țăran din comună, 
deoarece toți se mîn drese cu sporti
vii lor.

A. CALIN



Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie,
Republica Populară Română*

Prin competiții
; populare spre înaita 

măiestrie sportivă
I* rumul spre performanțele
“ înalte trece prin caracterul 

de mase al mișcării sportive — 
cu această lozincă au pornit glo
rioșii sportivi sovietici la bătă
lia pentru cucerirea suprema
ției mondiale. $i succesele lor, 
tot mai multe și mai răsunătoa
re, au dovedit întru totul adevă
rul de neschimbat al acestui 
principiu. Experiența și sprijinul 
lor permanent au îndreptat — 
cu ani în urmă — și pașii miș-

I
>

Maestrul sportului Caro! Me- 
der, remarcat în competițiile de 
masă, a ajuns recordman și 
campion de notație al țării.

carii noastre sportive pe drumul 
ridicării nivelului calitativ ge
neral al sportului, pe drumul 

J creșterii neîncetate a numărului 
i sportivilor fruntași, ca i vi nare 
' a lărgirii bazei de mase a miș- 
i carii de cultură fizică și sport. 
' Astfel, mergînd pe acest drum, 
i an de an a fost modificată 
J ui ai mult tabela recordurilor 
i noastre sportive, iar reprezen- 
' tanții noștri au urcat mai des po

diumul învingătorilor în compe- 
' tițiile internaționale.

Incepînd cu marile competiții 
de masă organizate în anii 1948- 
49 (C.U.T., C.T.M., Insigna de 

polisportiv, Tiriatlonul popular) 
și continuînd cu competițiile 
populare tradiționale (Sparta- 

chiada sindicală, Spartachiada 
satelor), permanente (complexul 
G.M.A.) sau cu caracter repu
blican (poliatlonul G.M.A., cam
pionatele de cros sau campiona
tele școlilor medii și medii teh
nice), fiecare concurs a scos din 
masa sutelor de mii de partici
pant! noi și noi elemente tinere 
și talentate, care au urcat apoi 
treptele măiestriei sportive

Din prima competiție populară, 
din concursurile de volei ale 
Cupei Unității Tineretului, s-a 
ridicat Nicolae Tănăsescu, volei
balistul care prin muncă sîr- 

guincioasă a ajuns să reprezinte 
cit cinste culorile țării în întîl- 
nirile internaționale și meritele 
lui sportive să fie încununate cu 
mîndrul titlu de maestru al 
sportului.

Dar Nicolae Tănăsescu nu a 
rămas un caz izolat. Rînd pe 
rtad, alți țineai promoviți în ! 
urma marilor competiții de 1 
mase au pornit pe drumul ane
voios, însă deosebit de frumos, 
al ctveririi înaltei măiestrii. Nu
mărul lor s-a mărit și se mă
rește permanent. Numele lor sînt 
tot mai des legate de cele 
mai bune performanțe realizate 
de sportivii Patriei. Elena Leuș- 
tean, Carol Meder, llona Micloș, 
llie Savel, lolanda Balaș, Ema- 
notl Reicher, Aurel Neagu sînt 
numai cîțiva dintre acei sportivi 
care poartă cu cinste insigna de 
maestru al sportului și ale căror 
nume sînt legate de amintirea 
marilor competiții populare.

Acesta este drumul cel mai 
drept, drumul care ne duce cu 
siguranță spre afirmarea pe tă- 
rhn internațional, drumul care 
ajută mișcării sportive să con
tribuie la gloria Patriei. Pe el 
trebuie să pășim cu tot mai mult 
entuaiasrn tineresc, cu și mai 
multă siguranță și perseverență.

șj succese
zentatâ de o delegație numeroasă de sportivi, pre
gătiți în condiții admirabile. Cită deosebire între 
această deplasare și chinurile pe care le îndurau 
micile delegații de sportivi care participau la O- 
limpiadele trecute, cînd erau necesare colecte pu
blice și sacrificii personale din partea sportivilor 
pentru a se putea procura sumele necesare trans
portului și întreținerii!

La Olimpiada de la Helsinki, urmările unei pre
gătiri științifice au fost reflectate în rezultatele 
obținute. Vasile Tiță, Gheorghe Lichiardopol, Ghe- 
orghe Fiat au cucerit medalii olimpice.

Jocurile Mondiale Universitare, devenite compe
tiții de mare amploare, au fost de asemenea stră
lucite prilejuri pentru afirmarea măiestriei spor
tivilor noștri. In edițiile din 1949 (Budapesta), 1951 
(Poiana Stalin și Berlin) și 1954 (Budapesta), 
sportivii noștri au urcat de multe ori pe treapta 
cea mai înaltă a podiumului, primind titlurile de 
campioni mondiali universitari. D. Tîlmaciu, Mihai 
Bîrâ, Gheorglie Fiat, Nicolae Linca, Gheorghe și 
Marin Viziru, lolanda Balaș, Haralambie Răcescu, 
Mircea Dobrescu și fotbaliștii din Selecționata de 
Tineret a R.P.R. și-au înscris numele pe tabloul de 
onoare al învingătorilor.

Alte performanțe valoroase ale sportivilor noș
tri au fost realizate cu prilejul diferitelor compe
tiții internaționale. Trebuie remarcate rezultatele 
obținute de Mircea Anastasescu (medalia de bronz 
la campionatele europene de caiac și canoe-1954), 
Elena Leuștean și echipa feminină de gimnastică 
(campionatele mondiale de la Roma, 1954), Ion 
Soter, lolanda Balaș, llie Savel (atletism), repre
zentativa feminină de volei, Zoltan L'ray (scrimă), 
selecționata de rugbi a asociației Locomotiva, e- 
chipa reprezentativă de polo pe apă ele., care au 
făcut cinste patriei noastre în întrecerile la care 
au participat.

Capacitatea și posibilitățile organizatorice ale 
mișcării noastre sportive au fost recunoscute și 
prin faptul că forurile sportive internaționale ne-au 
încredințat găzduirea unor competiții de mare am
ploare, cum au fost campionatele mondiale de tenis 
de masă (1953), J ecu rile Mondiale Universitare de 
Iarnă (1951), întrecerile Sportive Internaționale 
Prietenești (1953). De asemenea în lumea atletică 
se bucură de o frumoasă tradiție Campionatele In
ternaționale ale R.P.R., ajunse Ia a Vll-a ediție.

Victoriile de pînă azi, succesele care au marcat 
drumul de progres al sportului nostru, constituie 
un frumos bilanț acum, la cea de a 10-a aniversare 
a eliberării țării noastre. Ele sînt un îndemn în ob
ținerea de noi performanțe și succese, care să ilus
treze și pe plan sportiv viața nouă care înflorește 
în scumpa noastră patrie.

Principiile științifice călăuzesc activitatea antrenorilor și sportivilor noștri

HEeOJlDURJ
Intre ceea ce a reprezentat sportul nostru pe 

plan internațional înainte de 23 August și între 
ceea ce înseamnă el acum în mișcarea sportivă in
ternațională, este o deosebire ca de la cer la pă- 
mînt.

Intr-adevăr, despre sportivii noștri se vorbește tot 
mai des în ultimii ani, numele lor apar mereu pe 
tabelele concursurilor internaționale în dreptul unor 
performanțe răsunătoare, iar despre sportul din țara 
noastră au tot mai multe cuvinte’ de laudă specia
liștii obiectivi și presa sportivă din întreaga lume.

Toate succesele noastre în sportul de perfor
manță nu sînt decît urmarea puternicei baze de 
mase ce t s-a creat în anii democrației populare, 
a muncii temeinice a sportivilor noștri fruntași, 
care, aplicînd minunata experiență a sportului so
vietic, s-au străduit să-și ridice pe o treaptă cit 
mai înaltă nivelul măiestriei lor, reușind să obțină 
rezultate superioare, imposibil de atins în condițiile 
vitrege ale sportului dinaintea eliberării.

Cifrele vorbesc de la sine. Nici un record reali
zat înainte de 23 August nu, mai este astăzi în 
picioare. Ceva mai mult, unele recorduri au fost 
întrecute de zeci de ori de numeroși sportivi. Iată o 
statistică a recordurilor doborîte în ultimii ani: 
1945—24; IMS—172; 1949—351; 1959—458; 1951 — 
521; 1952— peste 540; 1953 — peste 510.

Prin munca și strădania lor neobosită, sportivii 
și antrenorii noștri au Reușit uneori să ducă la vic
toria supremă — titlul mondial — culorile iubitei 
noastre patrii. Fără îndoială că în fruntea minuna
telor succese ale reprezentanților noștri se situează 
titlurile de campioană mondială ale maestre! eme
rite a sportului Angelica Rozeanu, care a cucerit 
cinci ani consecutiv titlul de cea mai bună jucă
toare a lumii, egalmd astfel performanța reușită 
pînă acum numai de jucătoarea maghiară Med- 
gyanszki. Afară de campionatele mondiale la pro
ba de simplu femei, Angelica Rozeanu a mai cîș- 
tigat titlul suprem la probele de duMu femei 
(1953), dublu mixt (1951, 1952 și 1953). Frumoase 
satisfacții ne-a adus și echipa feminină de tenis de 
masă a Republicii noastre, care a cucerit titlul 
mondial în anii 1950, 1951 și 1953.

Primul titlu de campion olimpic cucerit 
vreodată de un sportiv romin încununează dece
niul glorios al tinerei noastre mișcări sportive, 
loeif Sîrbu, maestru emerit al sportului, ne-a adus 
din Finlanda medalia de aur la proba de armă li
beră, calibru redus — 40 de focuri poziția culcat. 
Pe poligonul de la Helsinki, sportivii participant 
la a XH-a Olimpiadă au aplaudat victoria trăgă
torului romîn, care a obținut 409 puncte din 400 po
sibile, record mondial și nou record olimpic.

De altfel, Jocurile Olimpice de la Helsinki (1952) 
sînt primele la care țara noastră a fost repre-

Maestrul emerit al sportului Iosif Sîrbu, campion 
olimpic și recordman mondial la tir.

Maestra emerită a sportului Angelica Rozeanu, 
campioană mondială ta tenis de masă.

Dacă sportul a înregistrat un u- 
riaș salt oal.tativ în deceniul care 
s-a scurs de ia eliberarea noastră, 
este pentru că întreaga lui activi
tate a fost orientată către o nrun- 
că științifică, planificată, în care 
folosirea experienței înaintatei miș
cări de cultură fizică și sport «lin 
Țara Social sinului victorios a re
prezentat farul cel mai luminos și 
izvor nesecat al marilor succese.

Astăzi, întreaga desfășurare a 
procesului de antrenament și compe
tițiile în sine nu mai sînt o simplă 
întiimplare, o oheshune empirică, ci 
o activitate continuă, bazată pe le
gile științei și tehnicii superioare.

Consiliul metodieo-științifie de pe 
lingă C.C.F.S., cercurile științifice 
din cadrul catedrelor Institutului de 
Cultură Fizică și a' S.M.T.C.F.-uri- 
lor, colegiile de antrenori, centrele 
medioo-aport.tve ele., sini tot ati- j 

tea nuclee de muncă neobosită pen
tru găsirea celor mai bune metode 
de mundă, pentru perfecționarea ac
tualelor metode.

Introducerea documentelor de pla
nificare în activitatea de fiecare zi 
a antrenorului și profesorului de e- 
ducație fizică reprezintă un ghid 
permanent în munca acestora și 
garanția succeselor viitoare. Antre
namentele planii’cate de-a lungul 
întregului an, ea și antrenamentele 
de perspectivă pe mat mulți ani, a- 
sigură continuitatea în pregătirea 
sportivilor, care au abandonat pen
tru totdeauma prtaciipiilfe învechite 
ale odihnei absolute după per'oada 
competițională sau lacrul în salturi, 
în vederea unui scop taiedtat. As
tăzi, antrenorii și sportivii noștri 
știu ce au de făcut pe întregul an, 
cunosc chiar obiectivele mai înde
părtate ale strădanidor lor.

Mijloace tehnice moderne îi ajută 
pe antrenori și sportivi în studie
rea celor mai eficace metode de an
trenament, în lichidarea defecțiu
nilor de tehnică. Chinogramele, 
filmele, diversele aparate pentru 
măsurarea calităților fizice (dintre 
care unele de construcție romîneas- 
că) contribuie efectiv la îmbunătă
țirea performanțelor sportive.

Spre deosebire de trecut, de spor
tul din vremea burgheziei, între 
sportivi există astăzi un larg 
schimb de experiență. Cu prilejul 
fiecărei întreceri, antrenorii și spor
tivii au ședințe comune în care își 
împărtășesc rodul cunoștințelor și 
al experienței lor.

Muncind mai departe temeinic și 
cu încredere în posibilitățile lor și 
folosind intens metodele șl tafiBtc, 
sporite ti și antrenorii noștri vor ob- 
țme n»: și din ce în ce mai însem
nate realizări.

Creșterea și pregătirea cadrelor j 
tehnice, factor important 

io dezvoltarea activității
noastre sportive

| n cei zece an' oare au tre-
• cut de la eliberare, creșterea 

considerabilă a numărului spor
tivilor a pus și problema ini
țierii și pregătirii tor oft mai 
temeinice. In acest scop, s-a a- 
cordat în acești zece ani o aten
ție deosebită creșterii șl pregă
tirii cadrelor tehnice calificate 
(antrenori, instructori, profesori 
de educație fizică, medici, arbi
tri, organizatori) necesare dez-

i

■
!

Gheorghe Constantinescu, an- \ 
trenor al reprezentativei femi- : 
nine de volei, a primit distincția i 
„Merite sportive11.

voltării pe baze științifice a ac
tivității sportive din țara noas
tră. Urmîud exemplul luminos al ' 
mișcării de cultură fizică și sport 
din Uniunea Sovietică, au fost ' 
organizate și în țara noastră j 
numeroase cursuri centrale și 1 
locale de organizatori sportivi, 
cursuri de organizatori sportivi ■ 
pentru mediul sătesc, cursuri de ' 
instructori sătești. Din inițiativa i
C.C.F.S.  eu luat ființă tabere și ' 
cursuri de pregătire pentru an- I 
trenori la : gimnastică, atletism, ' 
haltere, natație, poio, canotaj, ' 
oină, rugbi, tir, fotbal, scrimă, 
ciclism, tenis de masă. Datorită 
acestor cursuri, numărul cadre
lor noastre telurice a crescut ț 
într-un ritm rapid. Astfel, în i 
1951 existau 799 de antrenori, iar ' 
peste un an numărul lor a eres- . 
cut la 1432. Numărul arbitrilor ț 
era în 1951 de 4916. iar în 1952 ■ 
de 7621. Numărul instructorilor 
voluntari s-a ridicat la 6000. De J 
asemenea, secția sport a C.C.S. j 
a organizat, pe plan central, ta- ’ 
bere de tir și canotaj la Timi- , 
șoara, iar la Arad cursuri de or- ' 
ganizaterl sportivi sindicali.

In același timp, au funcționat - 
și numeroase cursuri pentru per- ' 
fecțiotvarea cadrelor de condu- • 
cere a comitetelor C.F.S. regio
nale și raionale, cursuri care ' 
s-au bucurat de o largă parti- , 
cipare. O grijă deosebită a fost ; 
acordată organizării cursurilor și ! 
școlilor pentru pregătirea profe- 1 
sorilor de educație fizică. ;

De asemenea, I. C. F. și 
S..M.T.C.F. furnizează amral un ' 
mare număr de absolvenți, ca- , 
dre de nădejde ale mișcării 1 
noastre sportive.

In aceste cursuri și școli de 
cadre tehnice calificate, s-a pus 
un accent deosebit pe studierea ' 
temeinică a vastului material do
cumentar rezultat d:n experiența 
sportului sovietic, au fost stu- , 
diate în amănunțime cele mai 
bune metode de muncă, cele mai ' 
bune metode de pregătfre știin
țifică a -sportivilor. In afară ' 
de organizarea tuturor acestor 
cursuri și școli, activiști de frun
te din domeniul culturii fizice și 
sportului dirt țara noastră au vi
zitat Uniunea Sovietică, studi-nd . 
organizarea mișcării sportive. 
De asemenea, numeroși studcnțl, 
absolvenți ai I.C.F.. urinează 
cursuri de specializare ta Uri*- , 
unea Sovietică. 1 \

Invățînd necontenit din expe
riența sportului sovietic, avînd 
•cete mai- tente condițltmi «te pre- 
găti re. cadrele tehnice joacă u® 
rol deosebit de Important în t»- 
druftuwea. pregăt re» șt realiza
rea de i»oi succese ale sportivilor 
noștri.



Slavă marelui Partid Comunist al Uniunii Sovietice!

In cei zece ani care au trecut de la eliberare, mișcarea sportivă din patria noastră a făcut pași 
uriași înainte Mase tot mai largi îndrăgesc sportul, talente noi se ridică necontenit, valoroase re
corduri iau locul celor vechi, victorii tot mai frumoase îmbogățesc palmaresul echipelor noastre.

Cu sprijinul partidului și al guve rnului, s-a făurit tti țara noastră o mișcare de cultură fizică șt sport 
spre folosul celor mulți. ,............................ .

Dar, nimic din toate acestea n-ar fi existat dacă la 23 August 1944 ostașii glorioasei Armate 
Sovietice nu i-ar fi alungat pe cotropitorii fasciști. Și nu numai atît. In acești zece ani, am simțit 
mereu alături ajutorul frățesc al sportivilor sovietici, al celor mai buni. sportivi din lume. Ei ne-ati 
ajutat, ne-aa învățat, ne-au îmbărbătat fără încetare. Cu ajutorul prietenilor sovietici am clădit o miș
care sportivă cu adevărat minun ată.

------------------ ----- ------------------ ----------------—

Cea de o vârstă cu mine
Tot ce vedeam mi se părea un basm... Stadionul 

cu tribune înalte pînă la cer, marea de lumină 
ți culoare, oamenii cu fețe vesele și fericite, uria- 

șt»l covor așternut pe întreg stadionul și apoi miile 
de gimnaști și gimnaste răsfirați în linii ce păreau 
măsurate cu compasul, mișcările lor armonioase și 
ceînchipuit de exacte, totul era atît de minunat 
Incit dacă închideam pentru o clipă ochii mi se pă
rea că mă aflu intr-o țară de basm... Așa era .sta
dionul Dinamo din Moscova în acea duminică de 
18 iulie, cînd mi-a fost dat să văd marea paradă 
a Zilei Unionale a Sportivului.

In acele clipe de neuitat, din cele mai frumoase. 
ațe vieții mele, am revăzut-o pe buna mea prietenă 
Tamara Manina. Tamara este o fată cam de aceeași 
înălțime cu mine, cu o cunună de păr blond și 
privire cercetătoare. De tînăra aceasta din Lenin
grad mă leagă multe lucruri. Nu numai gimnas
tica. Sîntem de o vîrstă, am început sportul în 
1949 amîndouă, și ea și eu sîntem în anul III de 
«tudenție. M-am bucurat aflînd că și Tamarei îi 
place grozav de mult baletul...

Cînd ești în competiție și-ți aș
tepți cu emoție riadul la exerciții 
timpul ți-e drămuit și nu găsești 
cînd să schimbi o vorbă cu cine 

drag. La Moscova, însă, am 
putut, în sfîrșit, să stau de vorbă 
pe îndelete cu prietena mea. Am 
tntîlnit-o chiar la stadionul Di
namo, pe marea scară care co
boară de la sectorul de tribună în 
care șezusem. Am văzut-o în fața 
tnea, într-un grup de tinere și am 
(alergat repede prin mulțime ca 
s-o ajung. Tamara a întors o față 

-întrebătoare către cea care-i scu
tura grăbit umăruil, dar cind m-a 
recunoscut, un zîmbet i-a luminat 
privirea. Ne-am îmbrățișat cu bu
curie... Apoi, braț la braț, am por
nit ma; departe prin marele oraș, 
țpovestindu-ne atîtea lucruri și 
fapte întîmplate de cînd nu ne vă- 
eusem. Bineînțeles, în convorbirea 
noastră și-a făcut Ioc subiectul cel
mai important pentru noi: viitoarele concursuri 
ia care trebuia să participăm, J.M.U.V. Amîn- 
idouă ne-am mărturisit că ne pregătisem cu toată 
rîvna.
, :— Și cam merge? — m-a întrebat Tamara.

— Bine, — am zis eu, — numai la bîrnă am 
greutăți. Știi, vechea mea durere...

—■ E7, tocmai
— mi-a spus 

doi ani la rînd 
aparat. Ascultă, 
împreună, chiar

Și Tamara Manina mi-a dat adresa sălii în 
care făcea antrenament. La despărțire m-a rugat 
încăodată să nu întîrzii la viitoarea întîinire.

Astfel, a doua zi mă aflam în mijlocul gim
nastelor din lotul U.R.S.S., care făceau antrena
mente pentru Budapesta. Gimnastele sovietice m-au 
încurajat cu drag și m-au luat în mijlocul lor. Am 
început exercițiile alături de prietena mea 'Tamara 
Manina, care mă controla de aproape și vedeam 
cît de colo că se simțea mîndră cînd îmi ieșea 
bine cite un exercițiu.

Am venit și ziua următoare la sala de antre
nament și apoi în toate celelalte zile cît am stat 
la Moscova. începusem să fiu considerată ca făcînd

la bîrnă lucrez eu cel mai bine, 
prietena mea. După cum știi, de 
sînt campioană unională la acest 
ce-ar fi să vii să ne antrenăm 

miine seară?

Maestru exercițiilof la birnă: 
TAMARA MANINA

parte din lot și antrenorul princi
pal Alexandr Afanasievîci Jirov 
mă corecta cu răbdare, ori de cîte 
ori greșeam vreo mișcare.

Au trecut și acele zile minunate 
ale șederii la Moscova...

M-am despărțit de Tamara nu
mai pentru puțin, căci aveam să 
ne întîlnim în curînd la Budapesta. 
De data aceasta nu mai eram într-o 
sală de antrenament, ci la concurs. 
Atunci cîn-4. am fost chemată.pen
tru exercițiul la bîrnă, m-a cu
prins emoția. „Voi reuși să fac 
exact așa cum mi-a arătat Ta-, 
masa ?“ Mi-am dat toată silința. 
Și, după două zile de concurs, to
talul meu la exercițiile de bîrnă 
arăta mai mult decît speram: 
18,84. Eram cea dinții din echipa 
noastră.

— Dar mai ai încă de lucru, 
să știi! — îmi spunea după con
curs prietena mea, Tamara Ma

nina, campioană mondială 
duceam darul pregătit de 
țesută cu fir de aur.

In fața blocajului strlns al voleibalistelor noastre Avacum, Să- 
deanu și Honet, jucătoarea sovieti că Saksa nu a mai putut trage. 
Ea va trimite insă mingea, cu o mișcare plină de grație, dar și 
precisă, peste brațele ridicate deasupra plasei.

Urmărind jocul maeștrilor
In acești oîțiva ani de cînd joc vo

lei, am avut prilejul să iau parte, 
ca jucătoare și ca spectatoare, ia 
multe meciuri frumoase. In aminti
rile 
cred 
guri 
faze 
mat

universitară, cînd îi a- 
acasă: o iie frumoasă

ELENA LEUȘTEAN 
maestră a sportului

Alături de cei mai mari șahiști,
A m fost spectator la 

** meciul Botvinik- 
Bronstein... Era în 1951 
și eram oef mai tînăr 
nampion de șah, dintre 
»ei străini, invitați să 
asiste la marele eveni
ment. La început mă 
simțeam cam stingher și 
îmi petreceam timpul lu- 
îndu-mi singur notițe din 
•sala de joc, ta fața uria- 
ței table de demonstra
ție. Dar, marele maestru 

Bondarevski m-a

luat prietenește de braț 
și mi-a spus :

— Hai cu noi, sus, 
camera presei. Acolo, 
forțe mai numeroase, 
jungem de hac mai 
pede variantelor...

Și așa am pătruns 
încăperea vecină — 
silii „Ceaikovski", 
m-am aflat deodată 
mijlocul tuturor celor pe 
care-i visam de copil și 
ale căror nume au 
sunet magic pentru orice 
șahist: Keres. Smîslov,

în 
cu 
a- 

re-

s în 
marii 
unda 

în

un

Oaspeți de peste hotare in sala „Ceaikovski" din 
Moscova. La desfășurarea unei partide dintre Bot- 
▼inik și Bronștein, privesc cu atenție campionul romin 
Ion Bălănei, șahistul maghiar Laszlo Szabo și pre
ședintele Federației internaționale de șah Folke Ro- 
gard (de In stingă la dreapta).

colectiv mutările 
cei doi oompeții- 
titlui mondial le 
în sală, iar îa 
se așezau din 
cînd perechi de 

pentru cite o 
amicală. Am ju-

dădeam 
cit mai 
„țineam" 
De obi

Flohr, Lilienthal, Kotov, 
Boleslavski, Levenfiș...

In camera presei se 
aflau mai mmlte șahurt 
La unele din ele se ana
lizau în 
pe care 
tori la 
făceau 
alteile 
cînd ta 
jucători, 
partidă
cat asemenea partide cu 
Jurii Averbach, cel care 
avea să devină peste doi 
anii campion al Uniunii 
Sovietice, 
silința să 
exact și 
destul de 
cei, scorul
mînea apropiat, uneori 
reușeam să termin egal.

Cel mai mult jucam 
însă cu un șahist mai în 
vîrstă, maestrul sportului 
I. Kan. Acesta spunea 
că joacă pentru ca să 
se... calmeze, fiind me
reu emoționat de ceea ce 
face pe scena sălii „Ceai- 
kovski" elevul său, D. 
Bronstein. Kan glumea, 
spunînd că „examinato
rul" — M. Botvinik, este 
foarte sever... Ceea ce 
mă surprindea era că, 
deși cu Averbach făceam 
figură frumoasă, la Kan 
pierdeam cu regularitate. 
Nu era chip să-i iau 
nici o partidă și rar fă-

remisă. Am- 
începuse de 

să i se ală-

ceaun cîte o 
biției firești 
la un timp 
ture și o adevărată jenă 
față de partenerul meu. 
Mă gîndeam î „Ce o fi 
crezînd Kan despre mi
ne ?... Că sînt chiar un 
începător?" Mai mult mă 
mira, însă, că tocmai el 
era acela care mă căuta 
mereu și mă invita să 
joc. Odată, ta momentul 
cînd eram pe punctul să 
fiu făcut mat, mi-am luat 
inima ta dinți și l-am 
întrebat direct:

— Maestre Kan, dum
neata nu te plictisești să 
joci cu mine ? Doar mă 
bați de fiecare dată...

Kan a zîmbit cu bună
tate și mi-a răspuns :

— La șah nu totdeauna 
rezultatul este esențialul. 
Mai important este con
ținutul partidei. Și apoi, 
îmi place să joc cu cei 
tineri...

Și, ca totdeauna, Kan 
refăcu pe tablă, cu mînă 
sigură, poziția din par
tidă pe care o considera 
rea mai interesantă și-mi 
arătă unde deviasem 
la planul just, care 
sese greșeala și în cei 
conistase ideea 
atac.

De la I. Kan am învă
țat, să iubesc 
mult șahul.

ION BĂLĂNEL 
maestru al sporhitaj

mele se află partide pe care 
că nu le voi uita niciodată, fi
de jucătoare mari, crîmpee și 
din jocuri care i-au enfuzias- 
pe cei din tribune.

Am însă un mare regret... Că nu 
mi-a fost dat să văd un joc, des
pre care mulți au spus că a fost 
cel mai frumos din cite s-au jucat 
vreodată. Mă- gîndesc la demonstra
ția pe care au făcut-o în sala Flo- 

; reasca, în 1950, voleibaliștii sovie- 
ț tici, cînd au fost pentru prima oară 
■ da noi în țară. Chiar Ciudina a 

spus odată că acest joc a fost de-p 
dreptul minunat. Eu cred că demon
strația aceasta a avut o mare in- 

, fluență asupra întregii dezvoltări 
;'a voleiului din țara noastră. Nu 
; există antrenor sau jucător care să 
-’nu-ți dea de exemplu la tot pasul 

felul în care plonja Șceaghin, ata
cul lui Reva sau Ulianov, distribu
ția de mingi a lui Malțman și Ae- 

Kfedov. Pentru noi a ajuns o vorbă 
obișnuită: „așa cum făceau volei
baliștii sovietici la Floreasca..."

Iată, eu n-am fost in după-amiaza 
aceea la Floreasca, dar mi s-a po
vestit atîta despre ce a fost acolo,

mi s-a descris în amănunt aproape 
fiecare fază, așa că toate acestea 
îmi sînt atît de familiare, îneît pot 
să retrăiesc aevea acel spectacol ex
traordinar.

După aceea, am fost de față, de 
mai multe ori, cînd jucau voleiba
listele sovietice. Am jucat chiar cu 
echipa lor _ numeroase meciuri. De 
fiecare dată, am urmărit cu adevă
rată pasiune orice mișcare a lor, 
orice acțiune tactică. Nu-r nevoie 
să mai spun, toată lumea știe, 
că sovieticii sînt maeștrii jocului de 
volei, că au făcut o școală aparte. 
Eu și tovarășele mele din echipa 
R.P.R. am căutat să aplicăm tot
deauna în joc tot ce am văzut la 
voleibalistele sovietice.

A trebuit să muncim din greu 
pentru a acumula tot acest noian 
de, cunoștințe, pe care sovieticii îl 
stăpîncsc de ani. Cu încetul. însă, 
am reușit să ne ridicăm măiestria" 
și așa am obținut primele succese. 
La Budapesta, Ia concursul de volei 
din cadru.! J.M.U.V., echipa noastră 
a întrecut toate celelalte formații, 
în afară de cea sovietică. Primele 
care rae-au felicitat pentru succesul 
nostru au fost sportivele cu stema 
U.R.S.S. pe piept, profesoarele 
noastre bune.

DOINA CORBEANU 
inaestră a sportului

sa

de 
fu-

de

și mâi

Cel mai puternic adversar, cel mai bun prieten
î n fotbal este bine cunoscută lupta grea, dar pasionantă dintre 

centrul înaintaș și centrul apărării adverse, stoperul. Bineînțeles, am 
fost și eu, de mai multe ori, actor principal în asemenea dueluri, 
urmărite cu interes de către spectatori. Dar, trebuie să fac o măr
turisire. Consider că în aceste confruntări atacantul este oarecum 
privilegiat. Fiindcă, de cîte ori stoperul cîștigă duelul nu se petrece 
nimic deosebit pe teren, dar cînd înaintașul trece de adversarul său 
direct, atunci golul e ca și făcut!.., Afară de cazul cînd ai inspi
rația proastă să tragi peste bară sau direct în brațele portarului..

Pe mulți dintre adversarii mei direcți mi-i amintesc perfect. Cu 
unii sînt chiar prieten bun în viața de'toate zilele. Dar de unul mai 
ales, mă leagă o prietenie deosebită. Mă gîndesc la Konstantin 
Krijevski, mijlocașul centru al echipei Dinamo Moscova. Este sto
perul care m-a păzit cel mai strașnic din cîți mi-a fost dat să 
întîlnesc pe terenurile de fotbal. An luptat împotriva lui la primul 
joc susținut de echipa națională în turneul de anul trecut, în Uni
unea Sovietică. N-am reușit să trec aproape deloc de el. Cînd credeam 
că am scăpat de sub straja lui Krijevski, odată răsărea lingă mine, 
ca din pămînt, șiimi „sufla" balonul. Totuși, am reușit o singură dată 
să mă strecor pe lingă acest paznic neobișnuit și Să-mi fac drpm 
spre poartă. Atunci am înscris golul de onoare ’ al echipei R.P.R. 
Krijevski n-a părut deloc supărat de insuccesul său, ci dimpotrivă, 
s-a amestecat în grupul coechipierilor mei care mă felicitau și mi-a 
strigat un puternic „Brava7" Cînd s-a terminat meciul, pierdusem 
cu 3—1, dar cîștigasem un prieten drag.

Din această luptă cu Krijevski, ca și cu ceilalți stoperi împotriva 
cărora am jucat în meciurile susținute în Uniunea Sovietică, am 
avut multe de învățat. Am priceput mai bine care trebuie să fie 
tactică mea pentru depășirea adversarului direct. Din călătoria în 
U.R.S.S. n-am cules numai amintirea zilelor minunate, a miilor de 
atenții cu care am fost înconjurați. Meciurile de la Moscova, Tbilisi 
și Leningrad au fost pentru mine tot atîtea lecții de înaltă școală.

ALEXANDRU ENE
din lotul de fotbal al R.P.R.
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Oameni ai muncii! Să contribuim prin munca noastră creatoare 
la apărarea păcii!

J>  ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------— .. 

Încă din cele mai îndepărtate 
timpuri, stăpinitorii setoși de 

glorie și întinse avuții tocmeau 
oșteni, meșteri în minuitul lănci
lor șl spadelor, îndemnîndu-i la 
luptă împotriva semenilor lor. Ră- 
mîneau în urmă ruine cîtu-i zarea 
și cîmpii stropite din belșug , cu 
singe omenesc. Nu existau în ve
chime bombe atomice sau cu hi
drogen și nici război bacteriologic, 
dar coasa mortii secera și atunci, 
fără milă, mii și mii de vieți ti
nere. Oamenii de rind, ale căror 
gînduri erau strunite de stăpîni- 
tori, priveau cu spaimă aceste dez
lănțuiri ale urgiei omenești, pu- 
nîndu-le pe seama zeilor în lac 
să-și dea seama de nimicnicia ce
lor mari și atotputernici.

Dar, încă de pe atunci, se afla 
o forță în stare să amuțească zăn- 
gănitul armelor, să curme vărsa
rea de sînge, aducînd pacea și li
niștea pe cîmpul de luptă și în 
casele oamenilor. Această forță era 
Olimpiada, tradiționala sărbătoare 
a Greciei antice. Odată la patru 
ani, tinerii greci veneau pe stadio
nul de la poalele muntelui Olimp 
să-și măsoare puterile șl îndemî- 
narea în sunetul melodios al har
pelor. Tradiția, statornicită de ani, 
și ani, cerea ca atunci cînd sosea 
sorocul acestor pașnice întreceri să 
înceteze orice zvon de luptă. Sportul 
întindea astfel ramura de măslin 
celor învrăjbiți, chemîndu-i nu la 
războaie aducătoare de moarte și 
mizerie, ci la nobile și cinstite 
întreceri pe stadion, sub semnul 
păcii și al prieteniei.

Și în zilele noastre sini unii 
care caută să semene vrajbă între 
oameni. Insă oamenii din zilele 
noastre ntl-i mai învinuiesc pe zei. 
Ei știu de unde vine urgia și cu 
tot mai multă putere se ridică îm- 
potrivă-i. Iar sportul, acum ca și 
atunci, este aceeași forță care se 

Sportul este tui limbaj comun pentru aceste tinere participante la 
J. M. U. V.

opune celor ce uneltesc planuri de 
război. Din fiecare colț de lume, 

I sportivii alătură glasurile lor, gla
surilor milioanelor de oameni de 
toate rasele, care fac să răsune 
către cele patru zări cuvintul 
scump și luminos: Pace... Paix... 
Mir... Peace... Vrede... Frieden... 
Paz!

★
Z-’ u mai mult de un dechniu în 

I urmă, poporul romîn a fost
j tîrît, fără vrerea lui, într-un 
1 război împotriva unui popor de 
1 care ne, leagă o prietenie seculară. 

' Multe vieți tinere au pierit in acest 
\ război nebunesc. Mulți sportivi au 
\ căzut sfirtecați de bombe șl șrap- 
nele. Iți amintești, cititorule, de 

; șuturile năpraznice la poartă ale 
‘lui Petea Vilcov, de tehnica admi
rabilă a lui Traian Zăinescu, de 

j jocul inteligent al hii Petre Suci- 
liulescu ? Din toate acestea s-a 
..ales pulberea. Petea Vilcov. Zăi
nescu, Sucitulescu au pierit într-un 
război pe care nu l-au dorit, pe 

jcare oamenii simpli și cinstiți nu
l-au vrut. S-au stins atunci multe 

ivieți de sportivi. Tineri care ar fi 
putut înscrie performanțe minunate, 
care ar fi putut doborî recorduri, 
pare s-ar fi putut bucura din plin 
ide viață.
’ Cărui tînăr cu fruntea senină 
nu-i este dragă pacea ? Care tî
năr cu cugetul cinstii nu gîndește

cu ură adincă și sfîntă la cel ce 
se pregătesc să arunce omenirea 
în focul unui nou război ? Cum să 
nu lupți din toate puterile, citito
rule, sportiv al țării noastre, pen
tru triumful cauzei păcii ?

Iată de ce sportivii noștri întind 
o mină prietenească sportivilor din 
lumea largă, indiferent de rasă 
și religie, de convingeri politice, 
chemîndu-i la pașnică și dreaptă 
întrecere pe stadion. Acolo, în 
lupta dîrză pentru metri și secun
de, în lupta pentru întîietate, ti
nerii se cunosc, își împărtășesc 
gînduri și păreri, primesc îm
preună bucuria victoriei sau amă
răciunea înfrîngerii. Dar, tot a- 
colo, în clocotul întrecerii de pe 
stadion, află că nu au nimic de 
împărțit în lumea asta și că pa
cea care le dă prilejul să facă 
sport, să se întilnească în bătălii 
prietenești, este un bun de preț, 
pentru care merită și trebuie să 
lupți.

*

Zț u trecut zece ani de cînd zvon 
• * de viață nouă a pornit să 
străbată țara. Multe și însem
nate prefaceri au schimbat viața 
poporului nostru. Mișcarea spor
tivă a crescut an de an, a devenit 
o puternică mișcare de mase. Le
găturile internaționale ale sporti
vilor noștri s-au dezvoltat necon
tenit. Sute și sute de sportivi din 
toate continentele ne-au vizitat 
țara. Cei mai buni dintre sportivii 
noștri au plecat să apere culorile 
țării, departe de hotarele patriei. 
La București și la Bombay, la 
Paris și la Moscova, la Cairo și 
la Stockholm, sportivii rornîni au 
întins o mînă caldă, de sinceră 
prietenie adversarilor de pe tere
nul de sport. Caldă și sinceră, ca 

și cuvintele pe care le rosteau, 
pornite din. inimă:

— Pace și prieteniei
★

Uidecembrie 194b. Data aceasta 
va rămîne pururi înscrisă cu 

litere de aur în istoria celor zece 
ani de biruințe sportive. Este data 
cînd primii sportivi sovietici au 
pășit pe pămîntul patriei noastre. 
Vestea că fotbaliștii de la Dinamo- 
Tbilisi au sosit în Capitală s-a 
răsptndit atunci cu iuțeala fulgeru
lui. Iar în ziua meciului, cu toată 
vremea geroasă, î;: tribune se a- 
flau, alături de miile de pasionați 
ai fotbalului, sute și sute de necu
noscători ai acestui joc, care ve
niseră cu mic și mare să-i vadă * 
și să-i aplaude pe renumiții spor
tivi din Țara Socialismului.

Din Ziua aceea friguroasă de 
iarnă, ' cînd fotbaliștii gruzini du 
demonstrat uluitoarea lor măiestrie 
și pină astăzi, sportivii sovietici, 
cei mai buni prieteni ai sportivi
lor noștri, ne-au vizitat și găzduit 
de multe ori. Exemplul lor,, sfatu
rile lor, le-au luminat. multor,a 
dintre sportivii noștri drumul spre 
măiestrie. Lia Manoliu și Nina 
Dumhadze, Gheorghe Flat și. Ania- 
tolii Bulakov, Victor Ciocîltea și 
Vasilii Smîslov — iată prietenii 
p’ste care niciodată nu se va aș
terne colbul uitării—

PACE acest cuvint a rasunat pre întindem, in discuții, în cîntece, în manifestațiile ca-e au avut loc 
la București cu prilejul Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților

Prietenia de nezdruncinat care-i 
leagă pe sportivii noștri de glo
rioșii sportivi sovietici înseamnă 
încă o redută pe frontul păcii. O 
redută care stă stavilă forțelor în
tunericului.

★

J7 ra într-o zi de toamnă, cu 
cer senin, cînd pocnetul pis’* 

toiului a vestit plecarea în prima 
probă a campionatelor internațio
nale de atletism ale R.P.R. Sta
dionul Republicii, proaspăt refăcut 
și reamenajat, primise oaspeți de 
seamă. Campionul olimpic Emil 
Zatopek, discobolul maghiar K’ics 
Ferenc, sportivul polonez Edward 
Adamczyk și recordmanul romîn 
Zeno Dragomir, alături de ceilalți 
numeroși concurenți, au pășit braț 
la braț în aplauzele care nu mai 
conteneau...

De atunci, campionatele interna
ționale au devenit o sărbătoare a 
prieteniei, o tradiție cu care ne 
mîndrim. In fiecare an, la vremea 
cînd cocorii se gătesc de drum, 
sportivi de frunte din multe țări 
vin să-și încerce priceperea în a- 
ceastă competiție prietenească. Cu 
doi-trei ani în urmă, au venit prin
tre noi atleții finlandezi. Toamna 
trecută, am primit vizita sportivi
lor francezi. Anul acesta, pista de 
alergări, gropile de sărituri și 
cercurile de aruncări vor găzdui 
întrecerea atleților din multe alte 
țări.

★

Sportivi purltnd pe tricouri 
stema Republicii noastre Popu

lare și-au cucerit un binemeritat 
prestigiu în multe colțuri ale glo
bului. Titlurile de campioană mon
dială la tenis de masă, cîștigate, 
cinci ani la rînd, de maestra eme
rită a sportului Angelica Rozea-nu, 
medalia olimpică de aur dobîndită 
de maestrul emerit al sportului 
Iosif Sîrba, strălucitul turneu al 
boxerilor rornîni în Suedia, jocu
rile susținute de echipa reprezen
tativă de volei în Franța, succesul 
tinerei gimnaste Elena Leuștean la 
campionatele mondiale de la Roma, 
medalia de bronz obținută de 
Mircea Anastasescu la campiona
tele mondiale de canotaj academic 
de la Mațon, atîtea și atîtea iz- 
bînzi pe care le-ara primit cu bucu
rie. slnt minunate contribuții ale 
sportivilor noștri la. lupta pentru 
pace. Lista lor ar putea continua cu 
încă multe alte exemple. Dar, ele 
nu sint necesare, pentru că trăiesc 
vii in glndurile fiecărui sportiv.

★
VI ara anului trecut a adus o 
’ măreață sărbătoare, nu numai 

pentru tineretul nostru, dar și pen
tru toți tinerii din lume. Zeci de 
trenuri, avioane și vapoare au a- 
dus la București oaspeți dragi: 
participanta la Festivalul Mondial 
al Tineretului și Studenților pen
tru Pace și Prietenie. Zile de-a 
rîndul a răsunat de tinerească vo
ioșie frumoasa noastră' Capitală. 
Cîntece în felurite limbi răsunau 

pretutindeni. Tineri ți tinere cu 
fața albă, galbenă, neagră și măs
linie se împrieteneau, își stringeau 
mlinile cu încredere. Peste tot se 
înălța. mărețul imn al păcii și al 
prieteniei. \

Au fost atunci multe și minu
nate manifestări. De o mare popu
laritate s-au bucurat întrecerile 
sportive prietenești. Ele au reunit 
ia start pe norvegianul Strandli, 
pe sovieticul Enghibarian, pe ma
ghiarul Tumpek, pe chilianul San
doval, pe romînul Dinu Cris- 
tea. Întrecerile sportive priete
nești ale Festivalului, desfășurate 
sub semnul păcii și al prieteniei, 
au însemnat un bun prilej de a se 
cunoaște și de a se aprecia pentru 
sportivii veniți la București.

Și iată că, de curînd, la un an 
de laf marea sărbătoare, tineretul 
sportiv universitar din lumea largă 
s-a întîlnil din nou. De astă dată, 
larma voioasă a întrecerii a răsu
nat la Budapesta, pe marele Sta- 
dion Popular, pe terenurile de la 
Csepel, la bazinul de înot de pe 
insula Margareta. Au fost acolo 
zeci și zeci de sportivi. Studenți 
din țările nordice și studenți din 
țările unde căldurile nu contenesc 
niciodată. Republica Populară Ro- 
mînă a fost reprezentată de nu
meroși tineri: atleți, fotbaliști, lup
tători, gimnaști, boxeri...

Au răsunai impunătoare acordu
rile imnului nostru atunci cînd 
Mircea Dobrescu, urcat pe podiu
mul învingătorilor, primea meda
lia de aur cuvenită campionului 
mondial universitar de box la ca
tegoria muscă. Au mai răsunat 
apoi acordurile imnului și pentru 
Haralambie Răcescu ți pentru Io- 
landa Balaș.

Iar în ultima zi a măreței săr
bători sportive, cînd echipa repre
zentativă de fotbal a tineretului 

întrecerea internațională de ciclism „Cursa Păcii" este o tra
dițională competiție sportivă prietenească, la care participă, an de 
an, și reprezentanții țării noastre.

din țara noastră a învins puter
nica selecționată a tineretului din 
R. P. Ungară, steagul scumpei 
noastre patrii s-a ridicat din nou 
pe cel mai înalt dintre catarge. 
In clipele acelea de imensă bucurie, 
cite gînduri nu s-au îndreptat că
tre marea cauză căreia îi închi
năm eforturile noastre I Noi, tine
rii sportivi, spuneau aceste gînduri, 
vrem pace. Vrem să dezvoltăm și 
mal departe relațiile noastre de 
prietenie. Noi. sportivii rornîni, am 
admirat frumusețile Romei, clă
direa Riksdagului din Stock
holm. turnul Eifel din Paris. Voi, 
sportivi francezi, englezi, italieni, 
ați fost la București. Ați văzut 
cu ochii voștri eforturile noastre 
spre mai bine. Ați admirat nenu
măratele realizări din cei zece ani 
de viață luminoasă. Pentru ce tot 
ce am admirat noi și voi să se 
spulbere în bătaia tunurilor sau în 
atacurile aducătoare de moarte 
pornite din văzduh ?

R
Q portivi de pretutindeni, pășim 

umăr la umăr în marea ar
mată a luptătorilor pentru pace. 
Ne așteaptă multe concursuri, per
formanțe, recorduri. Trupurile noas
tre călite pe stadion nu vor fi nici
odată carne de tun. Avem in față 
un țel măreț, un țel drag tinere
tului :

Tineri din lumea-ntreagă, 
Idealuri noi făurim. 
Tinerețea ni-e dragă, 
Pentru pace, la luptă, pornim...

Sportivi din cele patru zări, ve
ni ți în întrecere cu noi. Și noi 
urim războiul. Și noi vrem să 
muncim, să învățăm, să construim. 
Ne slnt tare dragi viața noastră, 
căminele noastre, micile și marile 
noastre bucurii. Să purtăm îm
preună, in fiecare colț al hunii, 
solia păcii și a prieteniei!

MARIUS GODEANU



Valoroase rezultate obținute in finala Spartachiadei sindicale ia înot
La bazinul Progresul Finanțe 

Bănci din Capitală au început ieri 
întrecerile de înot din cadrul fi
nalei Spartachiadei sindicale • pe 
anul 1954. La această importantă 
competiție iau parte înotători 
și înotătoare din toate asociațiile 
sportive sindicaie. încă din prima 
zi a întrecerilor, participant, în 
dorința de a cinsti cit mai frumos 
măreața sărbătoare a eliberării 
patriei, s-au-străduit să obțină rezul
tate din cele mai bune. Îndemnul 
rostit la festivitatea de deschidere de 
către tov. Constantin Butaru, secre
tar al C.C.S., ca sportivii partici- 
ipanți să obțină rezultate cit mai 
valoroase, dovedind prin aceasta 
că merită pe deplin titlul de spor
tiv de tip nou, a găsit un puternic 
răsunet. Astfel, chiar din prima 
probă, la 1.500 m. liber seniori, tî- 
nărul maestru al sportului Carol 
Meder (Progresul) a stabilit un 
nou și valoros record R.P.R. ju
niori cat. I și seniori cu timpul 
de 20:13,2. Vechiul record ’a a- 
ceastă probă era de 20:21,4 și apar
ținea lui Hospodar de l>a C.C.A.

O excelentă comportare au avut, 
de asemenea, componentele ștafe
tei 4X100 mixt junioare din co
lectivul Progresul Orașul Stalin, 
care au stabilit un nou record

Progresul (Sibiu) — Progresul F. B. 
in programul de mîine al categoriei B la fotbal

Etapa de mîine — etapa a II-a 
din returul campionatului — pro
gramează jocuri deosebit de impor
tante pentru aspectul viitor al cla
samentelor, în toate cele trei serii 
ale categoriei B la fotbal. Acest 
lucru este confirmat de faptul că 
în programul de mîine sînt pre
zente întîlniri între echipele care 
se găsesc fie la egalitate de punc
te, fie despărțite de o diferență 
foarte mică. Desigur că acest lu
cru face ca jocurile de mîine să 
se anunțe echilibrate. In funcție 
de rezultatele lor vom avea, sau 
nu, multe modificări în forma ac
tuală a clasamentelor.

Cea mai importantă întîlnire 
este programată la Sibiu, unde 
Progresul Sibiu și Progresul F.B., 
două dintre echipele fruntașe ale 
primei serii, care sînt angajate în 
lupta pentru titlu, urmează să-și 
dispute întîietatea. Jocul lor se a- 
nunță cu atît mai bun, cu cît cele 
două formații au făcut în repetate 
rînduri dovada că sînt echipe din
tre cele maj puternice, care știu să 
lupte hotărît în întîlniri decisive 
și care practică, în general, un 
fotbal de bună calitate. In turul 
campionatului, aceste două echipe 
s-au întilnit la București pe sta
dionul Ciulești, realizînd un joc fru
mos, La sfîrșitul meciului, victoria 
a fost de partea Progresului F.B., 
și încă la un scor categoric: 3—0. 
Dacă Progresul F.B. va reuși mîine 
să obțină din nou victoria, a- 
ceastă echipă își va consolida po
ziția de conducătoare în clasamen
tul acestei serii. In schimb, dacă 
Progresul Sibiu va părăsi terenul 
cu o victorie, atunci ea va rămîne 
în lupta pentru titlu și chiar foarte 
aproape de prima clasată.

Tot în seria I-a. spectatorii bu- 
cureșteni vor avea ocazia să urmă
rească o întîlnire deosebit de inte
resantă. Este vorba de jocul Meta
lul București — Flacăra Moreni, 
echipe care sînt printre cele mai |

INFORMAȚII ^^onosport

PROGRAMUL CONCURSULUI 
Nr. 20 (etapa din 22 august) 

I Selecționata Biicurești — Rez. 
de Muncă Leningrad.

II. Selec. asociației Știința — 
.Motor Zwickau (R.D.G.).

III. Selec. orașului Ploești — 
Se’ec. orașului Sofia.

IV. Progresul Sibiu — Progresul 
F.B. București.

V. Metalul Reșița — Flamura 
roșie Cluj.

VI. Metalul București — Flacăra 
3’ ' enj.
, VIL Flamura roșie Bacău —; 

1 •vomotiva Constanța.

SPORTUL POPULAR 
>' 5-* Nr, 347» 

R.P.R. cu timpul de 6:18,5. Șta
feta a fost compusă din: Agata 
Bolbny, Hanelore Kraus, Elena 
Schmitz și Margareta Bolony.

Numeroșii spectatori prezenți la 
întrecerile de ieri au fost martorii 
unei pasionante dispute în cadrul 
probei 100 m. bras senioare, unde 
o serie de înotătoare fruntașe au 
luptat cu multă dîrzenie pentru 
cucerirea primului loc.

Luînd un start corect, maestra 
sportului Ecaterina Orosz (Știința) 
a reușit să-și asigure de la în
ceput un avans minim pe care l-a 
menținut pînă la sosire. In ime
diata ei apropiere s-a menținut, în 
permanență. Anca Rosetti, care a 
terminat ^trecerea pe locul II, la 
numai un metru de Ec a teri na 
Orosz.

Iată acum cele mai bune rezul
tate tehnice:

1.500 m. liber seniori: 1. Carol 
Meder (Progresul) 20:13,2 (nou 
record R.P.R. juniori cat. I și se- 
niori) ; 2. Adalbert Iordachi (Lo
comotiva) 22:40,5; 3. G. Rrtzel
(Progresul) 24:00,0. 400 m. liber
senioare: 1. H. Theiss (Flacăra) 
6:31,6; 2. Lucia Cucu (Progresul) 
6:35,5; 3. M. Wittgenstein (Știin
ța) 6:39,5. 100 m. spate seniori:
1. Gh. Enache (Constructorul) 

bune din această serie și care se 
găsesc despărțite în clasament nu
mai de un punct.

Programul de categorie B din 
Capitală va fi completat cu o în
tîlnire din seria fl-a, Dinamo 6 — 
Locomotiva Oradea. Ambele echipe 
au mers destul de slab în prima 
parte a campionatului și de aceea 
s-au clasat in zona de retrogradare. 
Acum însă, ele sînt în revenire 
de formă, dovadă rezultatele bune 
pe care le-au obținut în prima e- 
tapă a returului. In general, în 
această serie, ca și în seria a IlI-a, 
toate jocurile programate aduc pe 
teren echipe de valoare apropia
tă, ceea ce asigură acestor toiîln-iri 
o notă de interes în plus.

Din programul etapei, pe care 
vi-1 prezentăm mai jos, lipsesc me
ciurile Voința București — Locomo
tiva Tr. Severin (seria I-a) și Fla
mura roșie Bacău — Locomotiva 
Constanța (seria IlI-a), care au 
fost aminate .

SERIA I-a: Metalul București— 
Flacăra Moreni (se dispută mîine 
pe stadionul Dinamo la ora 9), Con
structorul Craiova—Flamura roșie 
Sf. Gheorghe, Progresul Sibiu— 
Progresul F. B., Metalul uz. tr. 
Orașul Stalin—Metalul Cîmpina, 
Metalul Steagul roșu Orașul 
Stalin — Locomotiva Craiova.

SERIA A II-A: Flacăra Mediaș 
—Locomotiva Arad, Minerul Lu- 
peni—Constructorul Arad, Pro
gresul Satu Mare—Locomotiva 
Cluj, Metalul Reșița—Flamura ro
șie Cluj, Dinamo 6—Locomotiva 
Oradea (se dispută mîine pe sta
dionul Progresul I. T. B. Ia ora 
10,45).

SERIA A III-A: Locomotiva Paș
cani—Dinamo Bacău, Flamura ro
șie Burdujeni—Progresul Focșani; 
Locomotiva Iași—Flamura roșie 
Buhuși, Metalul Ploești—Dinamo 
Galați, Metalul Brăila — Știința 
Iași.

VIII. Flacăra Mediaș — Locomo
tiva Acad.

IX. Metalul Brăila — Știința 
Iași.

X. Constructorul Craiova — FI. 
roșie Sf. Gheorghe.

XI. Progresul Satu Mare — Lo
comotiva Cluj.

XII. Met. Uzinele tractoare — 
Metalul Cîmpina.

MECIURI DE REZERVA
A. Metalul Ploești — Dinamo 

Galați.
B Minerul Lupeni — Constructo

rul Acad.
C. Locomotiva Pașcani — Dina

mo Bacău.
D. Metalul Baia Mare — Meta

lul Oradea. _

1:14,8; 2. F. Simon (Progresul)
1:15,3; 3. A. Mîndoiu (Progre
sul) 1:16,4. 100 m. fluture juniori:
1. A. Greiner (Locomotiva) 1:18,0.
100 m. spate senioare: 1. Ecate- 
rina Orosz (Știința) 1:27,2; 2. M. 
Both (Progresul) 1:31,1 (I) ; 3. Rei
ser (Progresul) 1:34,5. 4X100
mixt junioare: 1. Progresul Orașul 
Stalin 6:18,5 (nou record R.P.R.) ;
2. Progresul București 6:31,6; 3.
Constructorul 6:55,5. 100 m. bras 
seniori: 1. Al. Popescu (Construc
torul) 1:20,8; 2. C. Retegi (Pro
gresul) 1:22,3; 3. Gh. Karl (Pro
gresul) 1:24,6. 100 m. liber ju
niori: 1. C. Danciu (Progresul)
1:05,6; 2. I. Pitariu (Locomotiva) 
1:07,5; 3. Al. Szabo (Progresul)
1:09,5. 100 m. bras senioare: 1. E- 
caterira Orosz (Știința) 1:29,4 ; 2. 
Anca Rcsetti (Progresul) 1:30,6;
3. H. Kraus (Progresul) 1:35,4.
100 m. brns junioare: 1. Elisabeta 
Schmitz (Progresul) 1:36,0; 2. M.
Bratu (Progresul) 1:37,7; 3. M. 
Ionescu (Progresul) 1:39,4.

întrecerile continuă azi și mîine, 
dimineața de la ora 9.30 și după 
amiază de la ora 17 la ștrandul 
Progresul F. B.

OCTAV GINGU 
TEODOR ROIBU

0 mare competiție de înot 
pe litoral

In cinstea zilei de 23 Au
gust va avea loc pe lito
ral, la 22 august, o mare întrecere 
de înot, organizată de Direcția Ca
selor de Odihnă și de comitetul 
C.F.S. Constanța. Competiția poar
tă numele „Traversarea Siut-ghio- 
lului" și este deschisă tuturor oa
menilor muncii veniți la odihnă pe 
litoral, precum și reprezentanților 
colectivelor sportive din Constan
ța-

C. Istrate (Progresul)
'învingător in etapa a Y-a 

a „Cursei Eliberării”
ZALAU (prin telefon de lia trimi

sul nostru). Etape a V-a a „Cunsei 
Eliberării", desfășurată pe distanța 
Bistrita-Zalău. 162 km., a supus pe 
cicliști unui examen sever, prilejuit 
de duritatea șoselei. In aoeastă eta
pă s-au înregistrat numeroase pane.

Astfel, după 20 km. de la plecare, 
începe seria de pane de cauciuc, pe 
care o deschid : Moraru, Lazăr Do
minic, Istrate și alții. Cei care au 
spart schimbă cauciucul și, pedalînd 
vîrtos. izbutesc să reintre în pluto
nul care nu arată prea multă grabă.

La km. 40, Istrate, secondat de 
Sebe, Moiceanu și Aurel Ionescu. 
încearcă să se desprindă din pluton, 
dar nu izbutesc. Abia. în apropiere 
de Dej, (unde are loc seini etapei), 
grosul plutonului începe să se de
strame. Șase cicliști intră în orașul 
Dej și Istrate trece primul linia de 
sosire, urmat de Moiceanu. Liritis, 
Rosenberg, Szabo și Lazăr Domimc.

După o pauză de două ore, timp 
în care cicliștii au fost ob ectul unor 
manifestații de simpatie din partea 
cetățenilor din Dej. s-a dat plecarea 
în a doua semietapă.

Și de la Dej la Zalău, șoseaua 
dură face ravagii în cauciucurile a- 
lergătorilor. Astfel, la cîțiva kilo
metri de la pleoare. primul sparge 
Gheorghe Șandru. El este „imitat" 
în curînd de Moiceanu, Aurel lo- 
nescu, Lazăr Dominic, Costel Geor
gescu, Traian Chicomban și alții. O 
parte din aceștia reintră în pluton, 
iar alții sparg din nou. Panele de 
cauciuc fac ca plutonul să se destra
me neeontenit.

La Zalău primul sosește C. Istrate, 
urmat de Carol Szabo și Moiceanu.

După această etapă, C. Istrate 
(Progresul) și-a consolidat poziția 
de lider al clasamentului general in
dividual. El este urmat de Sebe 
(Progresul). Moiceanu (Progresul), 
Ion Sima (Dinamo Orașul Stalin) 
și Aurel Ionescu (Voința).

Primul loc al etapei pe echipe « 
revenit formației Progresul. Tot a- 
ch’pa Progresul confirmă să conducă 
șt în clasamentul general pe echipe, 
poziție pe care, în urma acestei e 
tape, și-a consolidat-o conskierabiî.

Astăzi, sîmbătă 21 august, se des
fășoară etaoa a VI-a. pe distanta 
Zalău-Huedin. iar dumin'că 22 au
gust se va desfășura etaixa a Vil-a 
și ult'ma Huedtn-CluL Circuitul ci
clist CURSA ELIBERĂRII, va lua 
sftrșit mtine în orașul Cluj, tntr-wn 
cadru festiv.

E. BOCOȘ

Ioana Luță a stabilit un nou re
cord în cursa de 80 m. plat

Prima zi a finalelor campionatului de atletism al R.P.L 
pentru juniori și junioare

Ieri dimineață au început pe sta
dionul Republicii întrecerile finale 
ale tamponatelor de atletism ale 
R.P.R. pentru juniori și jun oare. 
Spectatorii aflați în tribunele sta
dionului Republicii au putut urmări 
unele întreceri deosebit de echili
brate și au aplaudat cu toată căl
dura performanțele valoroase reali
zate de cîțiva dintre juniorii și ju
nioarele noastre. La loc de cinste 
se situează rezultatul tinerei atlete 
Eva Mayer, care a cucerit primul 
loc la proba de săritură în înălțime, 
categoria a II-a (15—16 ani) cu
l, 52 m. (record personal). De ase
menea, trebuie remarcat noul record 
de Juniori cat. I-a la aruncarea su
liței, stabilit de Iuliu Iordan : 58,68
m. In această primă zi de întreceri, 
comportări meritorii au mai avut : 
Erika Scherer (junioare cat. II) cu 
un record personal la aruncarea 
greutății : 11,79 m., A. Mateescu (ju
nioare cat. II) 30,84 m. la aruncarea 
discului, I. Țapu (cat. II juniori) cu 
1,71 m. la înălțime. Dan Stoian (ju
niori cat. II) cu 15,17 m. la greu
tate, I. Panaitescu și L. Panik (cat. 
II juniori) cu 6,04 și respectiv 6.03 
la săritura în lung'me și Doina Vin- 
țan (junioare cat. II) cu 4,81 m. la 
săritura în lungime.

In afară de concurs, atleta Ioana 
Luță a făcut o tentativă de record 
la 80 m. plat. Rezultatul obținut
10.2 sec. reprezintă un nou record 
de junioare (cat. I și II) al țării 
noastre la această probă.

Iată acum rezultatele tehnice?

JUNIORI

Cat. I-a (17—18 ani). 100 m. plat: 
1. Constantin Farkaș (Știința) 11.1 
sec. ; 2. P. Vintflescu (Știința) 11,3 
sec. ; 3. Ion Ghe.rghe’y (Știința)
11.3 sec. 400 m. garduri: 1. F. Con- 
stantinescu (Dinamo) 60,8 sec. 2. 
G. Secui (FI. Roșie) 63,0 sec. ; 
5 km. marș: 1. Nicoiae Roateș (FI. 
Roșie) 24:07,8. 2. P. Iordache (Rez. 
de Muncă) 24:55,2. 3. Gh. Dînescu 
(Ploești) 25:32,5.; 800 m. plat: 1. 
Iuliu Karandi (Progresul) 2:02,6. 2. 
Emil Grozescu (Știința) 2:03,8. 3. D. 
Constantinescu (Dinamo) 2:04,8 ; Su

Înștiințare
Mișcarea de cultură fizică și 

sport din țara noastră înregistrea
ză an de an noi și importante suc
cese. Intr-un- timp destul de scurt 
a fost considerabil lărgită baza de 
mase a sportului nostru. Ca urmare 
a lărgirii bazei de masă și a im
primării unui caracter științific ac
tivității sportive, s-au făcut pași 
mari spre realizarea unui înalt nivel 
tehnic al sportivilor noștri. A»stfel, 
în numai cîțiva ani, numeroși spor
tivi fruntași din țara noastră au 
reușit să se impună în arena spor
tivă internațională prin performanțe 
de valoare.

Rezultate bune au fost obținute 
și în domeniul educării sportivilor.

Din datele comisiilor centrale pe 
ramuri de sport reiese în mod evi
dent că în ultima vreme s-a obținut 
o micșorare importantă a numărului 
sancțiunilor dictate sportivilor pen
tru abateri de la disciplină, al sus
pendărilor pe diferite termene și 
al avertismentelor, deși numărul 
sportivilor și al competițiilor se află 
în continuă creștere.

In colectivele sportive a crescut 
în ultimul timp exigența față de 
propriii lor sportivi. In cele mai

Progresul Buc.—Progresul Cluj 3—1 (1—1) ia polo
Joi după-amiază s a disputat la 

ștrandul Tineretului din Capitală 
meciul dintre echipele Progresul 
București — Progresul Cluj, con- 
tind pentru campionatul republican 
de polo pe apă. După un joc de 
slabă factură tehnică, victoria a re
venit bucureștenilor, cu scorul de 
3—1 (1—1). Au marcat Bădiță (2) 
și Vasiliu pentru învingători și 

Cosma pentru învinși. S-au remar

Eva Mayer a înregistrat o perfor
manță remarcabilă (1,52 m.) la 

înălțime 

liță : I. Iuliu Iordan (Locomotiva) 
58,68, record R.P.R. juniori oait. 
I-a. 2. G. Gristea (Știința) 48,45. 3. 
Totna Heim (Fl. Roșie) 44,38 m.

CAT. II-a, (15—16 ani). Lungime:
1. Panaitescu (Locomotive) 6,04 m.
2. L. Panik (Metalul) 6,03 m. 3. D. 
Gușe (Rez. de Mtmcă) 5,71 m. Su
liță: 1. Z. Nagy (Metalul) 49,10 m. 
2. Gh. Răcesnu (Voința) 44,49 m. 
80 m. : 1. AL Brassay (Voința) 9,4 
sec. 2. P. Mănescu (Constructorul)
9.5 sec. 3. Fl. Dinescu (Locomotiva)
9.6 sec. Prăjină: 1. Ion Panaitescu
(Loc.) 3,20 m. 2. V. Petcu (Con
structorul) 3,10 m. 3. St. Popescu 
(Metalul) 3,00 m. Greutate : 1. Dan 
Stoian (Știința) 15,17 rn. 2. C. Po
pescu (Metalul) 13,45 m. 3. L. Bo- 
roga (FL Roșie) 13,01 m. înălțime: 
1. I. Țapu (Progresul) 1,71 m. 2. H. 
Moculescu (Met.) 1,65 m. 3. D. De- 
metrescu (C.C.A.) 1,60 m. 4. Z.
Nagy (Met.) 1,60 m. 5. Ion Soare 
(Dinamo) 1.60 m. «. C. Stănescu 
(Voința) 1,60 m.

JUNIOARE. CAT. I-a : 100 m. : 1. 
Ileana Marks (C.C.A.) 12,6 sec. 2. 
Ioana Luță (Loc.) 12.7 sec. 3. Dora 
Copîndeanu (Știința) 12,8 sec. 4. So
fia Moțiu (Știința) 12,9 sec. 800 m. 
plat: 1. Marilis Cuțui (Știința) 
2:27,0. 2. Georgeta Mogoș (Metalul) 
2:31,2. 3. V. Arion (FL Roșie) 2:34.3. 
Disc: 1. Emilia Dumitru (Dinamo) 
31,07 m. 2. Letitia Stet (Metalul) 
28,86 m. 3. Paraschiva Gal (Voința) 
28,04 m.

CAT. II-a. 80 m. : 1. Miaria Zottu 
(Dinamo) 10,6 sec. 2. Xenia Miliutin 
(Progresul) 10,8 sec. 3. Doina Vințan 
(Arad) 11.0 sec. Greutaie : 1. Erika 
Scherer (Știința) 11,79 m. 2. Stef. 
Gheorghiade (FL Roșie) 10,09 m. 3. 
C. Donescu (Loe.) 9,23 m. înălțime :
l. Eva Mayer (Ft. Roșie) 1,52 m. 2. 
N. Barbu (Fl. Roșie) 1,35 m. 3. Ma
riana Roșea (Știința) 1,35 m. Lun
gime: 1. Doina Vințan (Arad) 4,8!
m. 2. Alexandra Stoica (FL Roșie) 
4,79 in. 3. Evia Kelemen (Voința) 
4,72 m..Disc: 1. A. Mateescu (Ști
ința) 30,84 m. 2. O. Bachner (Fl. Ro
șie) 29,95 m.

întrecerile continuă astăzi dimi
neață de la ora 8, după-masă de la 
ora 16.30 și mtine dimineață de la 
ora 9.

multe colective sînt criticate cu as
prime abaterile de la disciplină ale 
sportivilor. Intr-o serie de cazuri 
colectivele au luat măsuri de sanc
ționare a abaterilor, fără a se aștep
ta sezisările de la centru.

Apreciind această stare de fapt 
Comitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de Mi
niștri a hotărît să ridice cu înce
pere de la 21 August 1954 toate 
sancțiunile aplicate sportivilor pen
tru abateri de orice fel, cu excep
ția acelora care prevăd excluderea 
din viața sportivă.

Această hotărîre a Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport de 
pe lingă Consiliul de Miniștri tre
buie să reprezinte pentru asociațiile 
și colectivele sportive un îndemn 
pentru a lupta cu șl mai multă per
severență pentru educarea sportivi
lor lor. pentru lichidarea definitivă 
a actelor de indisciplină pe terenu
rile de sport, rămășițe ale unor 
mentalități putrede burgheze.

Se recomandă tuturor asoc'ațiilor 
și colectivelor sportive să dezbată 
măsura luată de Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport, cu toți 
sportivii și cadrele tehnice.

cat Vasiliu, Bădiță de la bucureș- 
teni, Danciu și Szabo de la clujeni. 
Arbitrul Paul Stroescu a condus 
următoarele echipe:

PROGRESUL BUCUREȘTI i 
Precup, Angelescu, Vasiliu, Dima, 
Dumitru, Bădiță, Popescu.

PROGRESUL CLUJ : Biro, Gyu- 
lay, Szabo, Cosma, Danciu. Kaa- 
siok, Ritzel.



Echipa baschet C.C.A a întrecut formația ,,1 August” (R. P. Chineză)
Miine seară, oaspeții joacă cu Dinamo București

Echipa de baschet a Casei Cen
trale a Armatei a debutat cu o vic
torie în întîlniri internaționale, în- 
vingînd joi seara formația „1 Au
gust" din Pekin cu 68—59 (30-22).

Meciul de alaltăieri ne-a oferit 
nu numai satisfacția unei frumoa
se victorii a unei echipe debutante 
în jocuri cu caracter internațional, 
ci, mai ales, pe aceea a „descope
ririi" unei formații care, se pare, 
a apucat pe drumul cel bun: C.C.A. 
Intr-adevar, între ceea ce a fost 
pînă acum echipa Casei Centrale 
a Armatei ți ceea ce a realizat ea 
în partida cu oaspeții chinezi e 
o mare diferență. Baschetbaliștii 
bucureșteni s-au prezentat ca o e- 
chipă care s-a decis să lupte cu 
adevărat și care formează un tot 
omogen, fiind clar că echipa C.C.A. 
s-a pregătit cu seriozitate pentru 
acest meci. Partea de contribuție a 
antrenorului Herold nu trebuie ui
tată.* Foarte potrivită s-a arătat 
numirea lui Fodor conducător de 
joc, după cum imprimarea unei cît 
mai mari iuțeli acțiunilor, insista 
rea ajupra simplicității lor, ca și 
încadrarea fanteziei creatoare a 
Iui Folbert în sistemul formației, 
sînt, de asemenea, elemente pozi
tive. Există însă ți ,,puncte slabe": 
echipa se angrenează, uneori, în 
jocul adversarului și nu sezisează 
momentele cînd situația scorului 
impune liniștirea acțiunilor. A fost 
un moment care putea fi decisiv, 
cînd oaspeții s-au apropiat la un 
punct diferență. S-a ajuns aci, toc
mai fiindcă baschetbaliștii de la 
C.C.A., care a ■'/■au 12 puncte dife
rență (min. 30), nu au creat mo
mentul de odihnă al jocului, mai 
ales cînd au observat revenirea pu
ternică a jucătorilor chinezi. In 
min. 33, scorul era 48—47 și nu
mai insistența de moment în atac 
a baschetbaliștilor noștri Ie-a re
adus diferența de puncte. Deci „un 
punct slab". Al doilea: loviturile 
libere. Din 48 lovituri libere de

Înaintea întîlnirii 
prietenești de haltere 
dintre reprezentativele 

ILR.S.S. și R. P. Romine
1 Prima întîlnire internațională 

de haltere dintre reprezentativa 
R. P. Romîne și echipa Uniunii So
vietice este așteptată cu un interes 

, deosebit. Sportivii din patria noas- 
tră cunosc valoarea excepțională a 
halterofililor sovietici care în toate 

I întrecerile internaționale au demon
strat în mod evident că sînt cei 

’ mai buni din lume. Halterofilii noș- 
I tri i-au văzut la lucru pe exce- 

lenții sportivi sovietici la olimpiada 
de Ia Helsinki, la Jocurile Mondiale 
Universitare de la Berlin și Bu
dapesta și la întrecerile sportive 
prietenești din cadrul Festivalului 
de la București.

In ultimii ani, performanțele ob
ținute la haltere de sportivi; noștri 
au crescut simțitor, aceasta fiind o 
urmare directă a sprijinului primit 
din partea tehnicienilor, prin inter
mediul manualelor de specialitate 
din Uniunea Sovietică, precum și în 
urma experienței căpătate în ulti
mele întreceri de peste hotare. Peste 
200 de recorduri republicane au 
fost depășite, iar la unele categorii 
recordurile țării noastre au fost îm
bunătățite cu peste 30 de kilograme. 
Frumoase succese au obținut Ilie 
lenciu, llie Dancea, Alexandru Cos- 
ma, Ion Birău, care au realizat 
normele de clasificare pentru cate
goria „maestru al sportului".

Recent, la întrecerile din cadrul 
Jocurilor Mondiale Universitare de 
Vacă de la Budapesta, echipa R, 
P. Romîne a avut o comportare 
meritorie, obținînd 7 recorduri ale 

' țării. Silviu Cazan a îmbunătățit 
cu 7,5 kg. recordul țării la catego

ria grea (de la 370 kg. la 377,5 
kg ), Ion Birău a corectat recordul 
ia categoria cea mai ușoară de la 
265 kg la 270 kg, iar Eremia Delcă 

• 1 obținut o valoroasă performanță 
a categoria semi grea : 342,5 kg.

Reîntors de la Budapesta, lotul 
Republican de haltere — din care fac 

bairte valoroși) sportivi Ion Birău, 
Al. Cosma, Ilie lenciu, Silviu Ca- 
an, Atilla Vasarhely, Gh. Mănăi- 
escu, Gh. Parcarea, I. Segal, Ere- 
nia Delcă și alții — se pregătește 
u deosebită sîrguință în vederea 
ntîlnirii prietenești cu minuna- 
ii halterofili ai echipei Uniunij So- 
*ietice. < 

care a beneficiat, echipa C.C.A. nu 
a transformat decît 24 (deci exact 
50 la sută), ceea ce este insufi
cient.

Echipa „1 August" a fost și ea 
o surpriză. Ne obișnuisem să-i ve
dem pe jucătorii chinezi atrași mai 
mult de latura spectaculoasă a 
baschetului, tentați mai mult de 
fente, ne pase date pe la spate 
într-un cuvînt, mai mult de artificii 
de tehnică. Trebuie să spunem insă 
că baschetbaliștii din R. P. Chineză 
au reușit să unească azi cum nu 
se poate mai bine caracteristicile 
jocului modern (viteză, eficacitate, 
forță), cu specificul stilului lor de 
joc. Nimeni nu poate spune că fru
musețea acțiunilor echipei chineze 
a scăzut cu ceva. Dar, fiecare din
tre ele este orientată către coș, 
către înscrierea cît mai multor 
puncte^ Am remarcat de asemenea 
Îmbunătățirea pregătirii fizice a ju
cătorilor oaspeți, care atacă acum 
cu mai multă forță, au mai mare 
rezistență. Din punct de vedere 
tactic, trebuie să învățăm de la 
oaspeții noștri ce înseamnă con
traatacul. Fără dribling, cu maxi
mum de iuțeală și pe drumul cel 
mai scurt, mingea ajunge la coșul 
advers. Iar în privința tehnicii, să 
ne facem un obiectiv dip a ajunge 
Ia o mînuire tot atît de corectă a 
balonului ca aceea a jucătorilor din 
Pekin, dintre care, în special. /«- 
Pan-Chi ne-a dat o adevărată 
lecție.

Cele 127 de puncte ale întîlnirii 
au fost marcate de: Folbert (24), 
Fodor (9), Stamatescu (3), Eordog 
(18), Testiban (5), Niculescu (4), 
Nedef (5) pentru C.C A. și de lu- 
Pan-Chi (8), Pan-S-Hou (1), U- 
T-Pin (15), Fan-Ciun-Iu (13), Chou- 
Ciun-Lin (13), Than-Min-San (2), 
Uan-Tan-Ia (7) pentru echipa ,.l 
August". Au mai jucat Stoicescu 
la C.C.A. și Lean-Uin-Cj la echipa 
„1 August".

Au arbitrat Petre Spiru și Vasile 
Bordeianu.

In meciul de baschet de joi, lupta sub panou a jost deosebit 
de dîrză, așa după cum se vede și din ilustrația de mai sus. In a- 
ceastă luptă, jucătorii chinezi s-au dovedit mai repezi și cu o detentă 

mai bună.

LOCOMOTIVA GRIVIȚA ROȘIE ÎNTÎLNEȘTE SWANSEA (TARA GALILOR) LA RUGBI
Din nou, iubitorii rugbiului vor 

avea prilejul să urmărească o în
tîlnire internațională. De data a- 
ceasta evoluează în Capitală o for
mație din Țara Galilor, Swansea, 
care este prima echipă engleză ce 
joacă pe un teren de rugbi din 
țara noastră. Adversari ai echipei 
Swansea au fost aleși jucătorii for
mației fruntașe a rugbiului nostru, 
Locomotiva Grivița Roșie.

Rugbiul englez se bucură de o 
faimă deosebită în întreaga lume, 
nu numai pentru că Anglia este pa
tria acestui sport, ci și fiindcă ara
reori echipele englezești pierd în 
întilnirile internaționale. Este sufi
cient să amintim că în tradiționalul 
turneu al celor'5, la care iau par

te Scoția, Irlanda, Țara Galilor, 
Franța și Anglia, reprezentanții 
rugbiului din Țara Galilor au reu
șit în acest an să ocupe primul loc 
la egalitate de puncte cu eihipa 
Franței. Echipa Swansea, care are

„1 AUGUST'1 (R. P. CHINEZA)— 
DINAMO-BUCUREȘTI

Mîine seară, tot pe terenul din 
incinta velodromului Dinamo, e- 
chipa „1 August" susține ultimul 
joc în Capitală în compania echi
pei noastre camptoane, Dinamo 
București.

Dinamoviștii au susținut, în ul
timii ani, o serie de jocuri interna
ționale, reușind unele comportări 
frumoase și performante de valoa
re. Așa, trebuiesc amintite rezul
tatele bune obținute în turneul în
treprins in R. P. Bulgaria (1953) 
și victoria din acest an asupra pu-t 
ternicei echipe Akademik din R. P. 
Bulgaria. Echipa Dinamo conduce 
și în campionatul din acest an al 
categoriei A.

In rîndurile echipei noastre figu
rează o serie de jucători valoroși 
ca Răducanu, Constantinide, Nagy, 
Dan Niculescu, Călugăreanu, etc., 
componenți ai lotului R.P.R.

Echipa „1 August" va căuta de
sigur să se revanșeze după singu
ra înfrîngere de pînă acum din tur
neul ce a întreprins tn țara noas
tră, înfrîngerea suferită în fața e-j 
chipei C.C.A.

Ne putem aștepta deci la o par
tidă disputată, care să ofere mo
mente de baschet spectaculos. Va 
fi interesant să urmărim în spe
cial întrecerea dintre jucătorii înal- 
ți ai echipei chineze și pivoții e- 
chipei Dinamo (Răducanu și Nagy).

In partida de mîine seară, echi
pa „1 August" va alinia lotul în
trebuințat în meciul cu C.C.A.

Dinamo București va folosi ur
mătorul lot: Constantinide (căpi
tanul echipei), Nagy, Răducanu, 
Dan Niculescu, Călugăreanu, Pe- 
troșan. Sorin Stroe, Miulescu, I. 
Anghel, Wilwert, Cojocaru, Giurca- 
lecu.

Intîlnirea, care va începe la ora 
20.30, va fi arbitrată de Corneliu 
Riegler și Petre Marin.

In deschidere, vor juca echipele 
feminine bucureștene Constructorul 
ți Progresul.

EFTIMIE IONESCU

Azi pe stadionul 23

6 internaționali, este printre frun
tașele rugbiului englez.

Urmărind antrenamentul echipei 
Swansea, am remarcat viteza de 
execuție a tuturor jucătorilor (ne 
referim în special la deschidere și 
la executarea paselor), mobilitatea 
liniei de trei sferturi, viteza cu ca
re grămada talonează baloanele și 
jocul excepțional al compartimen
tului deschiderii alcătuit din C. 
James și G. Morgan. De asemenea, 
ne-a impresionat jocul fundașului 
T. Davies, care degajează la fel 
de bine cu ambele picioare și se 
plasează foarte bine în teren. De 
altfel, acest jucător a apărat cu 
succes buturile echipei reprezenta
tive a Țării Galilor în recentul tur
neu al celor 5. Cei doi jucători de 
la deschidere fac parte din echipa 
națională dc juniori a Țării Galilor. 
In alcătuirea înaintării îrițîlnim jus 
cători internaționali, ca: W, O.

Echipa de lupte a Egiptului. — De la stingă la dreapta, antreno
rul Ahmed Mustafa și cei opt lup fători în ordinea categoriilor, în- 

coptod eu categoria grea
——--- - ★ *

Marți seara
Echipa de lupte a R.P.R. întâlnește 

reprezentativa Egiptului
Luptele sînt un sport care are. o 

tradiție milenară în Egipt. Pe mor
mintele vechilor egipteni au fost 
găsite inscripții și desene reprezen- 
tind diferite acțiuni la lupte. Astfel 
de desene au fost săpate și pe 
mormîntul datind de secole înain
tea erei noastre, al unui oarecare 
Beni Hassan de pe Ni'ul Mijlociu. 
O reproducere a acestor desene ne 
arăta cu firească mîndrie conducă
torul lotului de luptători egipteni, 
Mohamed Atta Hosmi, cînd ne vor
bea despre reprezentativa țării sale 
și despre valoarea luptătorilor egip
teni. Intr-adevăr, mulți luptători e- 
gipteni s-au distins cu prilejul di
feritelor competiții internaționale. 
Printre cei ce formează echipa care 
ne vizitează țara in aceste zile, ma
joritatea s-au evidențiat cu ocazia 
întrecerilor de mare tradiție pentru 
sportivii din țările arabe, și anume 
la jocurile panarabe și meditera
neene, unde au cîștigat locuri de 
frunte. Astfel, frații Esaoui, ca și 
Abd El Azy Badr sînt campioni ai 
jocurilor panarabe, iar Eid Esaoui 
a cucerit medalia de argint la jocu
rile mediteraneene din 1951. Sporti
vii bucureșteni au avut prilejul să 
urmărească la întrecerile Sportive 
Prietenești din cadrul Festivalului 
cîțiva tineri luptători egipteni, care 
au scos rezultate bune. Dintre ace
știa Abd EI Fattah Esaoui Gamil 
se află din nou în țara noastră. în 
formația Egiptului la categoria 
pană. De aceea este explicabil in
teresul manifestat față de prima în
tîlnire dintre echipele reprezenta
tive ale Republicii Popul ore Romîne 
și Egiptului.

Luptătorii egiptenii țin să repre
zinte cu cinste culorile țării lor și 
să nu dezmintă tradiția, de aceea

întreceri prietenești intre
In zilele de 22 și 23 August se 

vor desfășura la Giurgiu și Călă
rași tradiționalele întreceri spor
tive prietenești între sportivii din 
aceste orașe și sportivii bulgari 
din orașele Ruse și Silistra. In ve
derea acestor competiții, care vor 
avea loc cu ocazia sărbătoririi „Zi
lei Eliberării", sportivii noștri fac 
intense pregătiri. Peste 160 de ti
neri și tinere din raioanele Giur
giu și Călărași se antrenează pen
tru a fi cît mai bine pregătiți în 
ziua întrecerilor. Competițiile spor
tivilor romîni și bulgari se vor 
desfășura simultan în orașele Giur
giu și Călărași. Se vor dispute în-

August la orele 17,15

Viliams, W. D. Johnson, R. Stone 
și R. C. C. Thomas. Despre acesta 
din urmă, conducătorii rugbiștilor 
englezi și coechipierii săi afirmă că 
este cel mai bun jucător englez în 
postul de linia IlI-a aripă.

Jucătorii Locomotivei sînt cunos- 
cuți publicului bucureștean. Jucăto
ri ca Pircălăbescu, Viorel Moro.ru, 
Soculescu au apărat de multe ori și. 
cu succes prestigiul rugbiului nos
tru. Cunoscut este și arbitrul în
tîlnirii: Roger Taddei (Franța), 
care a condus și jocul internațio
nal dintre Italia și echipa țării 
noastre.

Jucătorii englezi vor purta urmă
toarele numere : Fundaș : T. Davies 
nr. 1. 3/4 aripi H. Phillips (stingă) 
nr. 2, T. Wiliams (dreapta) nr. 5, 
centri : G. Lawrence nr. 3, M. Mor
gan nr. 4, jumătate la deschidere: 
C. James nr. 6, jumătate la gră
madă: G. Morgan nr. 7, înaintare 

au făcut pregătiri intense în ve
derea aces'ui meci, pregătiri pe 
oare le-au continuat și după sosirea 
în Capitala țării noastre.

Ca și sportivii oaspeți, reprezen
tanții noștri s-au pregătit cu deo
sebită atenție, ultimele antrena
mente arătând că ei se găsesc, in
tr-adevăr, în formă bună. Perfor
manțele pe oare luptătorii noștri 
le-au realizat în ultimele întreceri 
internaționale la care au participat, 
cele șapte medalii cucerite la 
J.M.U.V., ne îndreptățesc să sperăm 
o comportare cît mai bună și să 
cerem reprezentanților noștri să 
depună toate eforturile pentru a 
contribui, odată mai mult; la ridi
carea prestigiului luptelor din țara 
noastră, la consolidarea gloTiei 
sportive a patriei noastre.

Echipa Egiptului va alinia urmă
toarea formație: cat. 52 kgr.: Eid 
Esaoui, cat. 57 kgr.: Muafi Mah
mud Saleh, cat. 62 kgr.: Abd El 
Fattah Esaoui. c<F. 67 kgr.: Mo
hamed Abdalah El Sakkari, cat. 73 
kgr.: Abd El Azy Badr, cat. 79 
kgr.: Iusef Abbas Iusef, cat. 87 
kgr.: Mohamed El Sarquaoui, cat. 
grea: Mohamed Amir Helal.

Reprezentativa R.P.R. va fi ailcă- 
tuită în cursul zilei de azi, din ur
mătorii luptători:

Cat. 52 kgr.: A. Ruzsi, Gh. Oni- 
ga, cat. 57 kgr.: M. Schultz, D. 
Pîrvulescu, cat. 62 kgr.: Fr. Hor
vath, V. Popescu, cat. 67 kgr.: D. 
Cuc, I. Hantu, cat. 73 kgr.: N. Po- 
povici, V. Popovici. cat. 79 kgr.: 
M. Belușica, V. Onoiu, cat. 87 kgr.: 
L. Bujor, I. Corneanu, cat. grea: 
A. Șuii, V. Constantinescu.

Intîlnirea se va desfășura marți 
24 august, începi nd de la ora 20, 
la centrul de antrenament No. 2.

sportivii romîni și bulgari
tîlniri de fotbal, baschet, volei șî 
atletism. Sportivii din Giurgiu se 
vor întrece cu sportivii bulgari din 
orașul Ruse, iar sportivii din Călă
rași cu oei din Silistra. Duminică 
sînt programate întilnirile de volei 
și baschet băieți și fete. In ziua de 
23 August, sportivii romîni și bul
gari vor defila împreună la de
monstrația oamenilor muncii, iar 
după-amiază vor avea loc întâlni
rile de fotbal, precum și întreceri 
atletice.

Sportivii romîni vor întoarce vi- 
Izita prietenilor bulgari la 9 septem

brie cu ocazia sărbătoririi Zilei 
Eliberării Bulgariei, (Agerpres)

— linia I-a : W. O. Wiliams nr. 8, 
T. Petherbridge r.r. 9, G. Rees, nr. 
10, linia a II-a: J. Rees nr. II, 
D. Bruce-Thomas nr. 12, linia a 
IlI-a: W. D. Johnson nr. 14, P. 
Stone nr. 15 și R. C. C. Thomas 
(căpitanul echipei) nr. 16.

Echipa Locomotiva Grivița Roșie 
va fi formată din următorii jucă
tori : fundaș : A. Penciu, 3/4 aripi: 
D. Ghiuzeela, . I. Dobre, centri; 
Nanu Radu, C. Kramer, jumătate la 
deschidere: R. Chiriac, jumătate la 
grămadă : D. Ionescu, înaintare- li
nia I-a : G. Pircălăbescu (căpitanul 
echipei), G Soculescu, Stan Luric, 
linia a II-a: S. Mehedinți, A. .Ma- 
rinache, linia a IlI-a: A. Paloșa- 

nu, V. Moraru, Emil Dumitrescu.
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înaintea întâlnirilor întemaț’onale de fotbal 
din capitala țării noastre

In preajma campionatelor europene 
de atletism

In doua zile, joi și vineri, capi
tala țării noastre a primit nu

meroși oaspeți sportivi de peste 
graniță. Alături de luptătorii egip
teni și de rugbiștii din Țara Ga
lilor, a poposit la București un 
foarte numeros grup de fotbaliști.

Așteptată cu nerăbdare, delega
ția fotbaliștilor, sovietici din echi
pa „Rezervele de Muncă" - Lenin
grad a sosit ieri pe calea aerului.

Optsprezece tineri fotbaliști au 
coborît din avionul de Moscova. 
Ei sînt reprezentanții celei mai ti
nere asociații sportive din Uniunea 
Sovietică. Formația Rezervelor de 
Muncă din Leningrad a fost con
stituită chiar la începutul acestui 
an, dar rn scurta sa activitate a 
și reușit să se impună printr-o 
serie de succese remarcabile. Ac- 
tivind în prima categorie a cam
pionatului unional de fotbal, Rezer
vele de Muncă ocupă, după 22 de 
jocuri, locul patru în clasament, cu 
24 de puncte. Printre învinșii ei 
se numără și actuala fruntașă în 
clasament, Dinamo Moscova, pe 
care a-u învins-o în tur cu 3-2. Pe 
fosta campioană unională Ț.D.S.A., 
fotbaliștii din Leningrad au în
vins-o în primăvară cu 2-0.

Asociația sportivă Rezervele de 
Muncă își recrutează cadrele din 
rândurile tineretului școlilor medii 
tehnice. Printre echipele sale 
fruntașe se numără echipa de fot
bal, care prin recenta sa afirmare, 
pe plan unional, constituie mîn- 
dria asociației. Fotbaliștii Rezer
velor de Muncă din Leningrad al
cătuiesc o echipă tînără, plină de 
avint

Imediat după sosirea lor în Ca
pitală, fotbaliștii sovietici ne-au 
împărtășit multe din noua lor ac
tivitate competiționaiă. Ultimul joc 
'■au susținut acum o săotămînă la 
Harkov, unde au făcut 1-1 cu 
Lokomotiv. -

Antrenorul G. S.. Lasin și-a a- 
mintit că pe același măreț stadion 
„Kirov" din Leningrad, pe care 
echipa își jo-acă meciurile acasă, 
i-a văzut acum un an pe fotba
liștii reprezentativei R.P.R., în în- 
tîlnirea cu Zenit. El are cuvinte 
ci laudă pentru sportivii romîni.

Conducătorul lotului fotbaliștilor 
sovietici, N. A. Nikiforov-Denisov, 
ne-a făcut următoarea declarație: 
..Siztfem foarte feric'ți că am venit 
în capitala R. P. Romine tocmai 
:n aceste zile sărbătorești, cînd 
este aniversată eliberarea (arii 
voastre. Aduc din partea sportivi
lor sovietici o caldă felicitare po
porului romîn și urări de noi suc
cese pentru viitor. Sperăm că vom 
reuși la București să furnizăm un 
ioc frumos, mai ales că este pen

Programul manifestațiilor sportive
în cinstea zilei de 23

SIMBÂTĂ 21 AUGUST
FOTBAL : Bănie Ostrava (R. 

Cehoslovacă) — Selecționata Ti
neretului din R.P.R., stadionul 
^23 August", ora 15.30.

RUGBI : Swansea (Țara Ga
felor) — Locomotiva, stadionul 
„23 August", ora 17.15.

DUMINICĂ 22 AUGUST
FOTBAL: Motor Zwickau

I (R. D. Germană) — Selecțio-
j nata Știința, stadionul „23 Au-
] gust", ora 15.
t FOTBAL : Rezervele de Mun- 
! că Leningrad (U.R.S.S.) — Se-
| lecționata București, stadionul

„23 August", ora 17.
’ — In pauza dintre cele două

jocuri va avea loc pe stadion 
sosirea ștafetei „Cea de a X-a 
aniversare a eliberării patriei 
noastre".

BASCHET: „/ August (R. P 
Chineză) — Dinamo București. 
terenul Dinamo ora 20.30.

LUNI 23 AUGUST
Defilarea coloanei sportivilor

Dinamo K?ev— Reprezentativa R. P. Bulgaria 1-0 (1-0)
KIEV, (Agerpres). — TASS 

Uansmite:
Pe stadionul „Hrusciov" din Kiev 

s a desfășurat la 19 august întîl- 
n rea internațională prietenească de 
fotbal dintre echipa selecționată a 
” P Bulgaria și echipa Dinamo 
Kiev.

Pes’e 60.000 de spectatori au fost 
prezenți în tribunele stadionului, 
care erau frumos împodobite cu

tru prima oară că echipa noastră 
se deplasează peste hotarele pa
triei".

Tot pe calea aerului a sosit joi 
în București echipa Banik Os
trava (R. Cehoslovacă). Fotbaliștii 
cehoslovaci sînt denumiți pe drept

Duminică 22 august, în jurul 
orei 17,55 se va transmite de la 
Stadionul ,,23 August” din Ca
pitală desfășurarea reprizei a 
doua a întîlnirii internaționale 
de fotbal dintre echipele Rezer
vele de Muncă-Leningrad și se
lecționata- București.

Transmisia se va face pe sta
țiile de radio cu lungimile de 
undă de 351, 285, 397 și 261 m.

cuvînt performerii campionatului 
categoriei A din țara prietenă, da
torită rezultatelor foarte bune ob
ținute. în ediția din acest an. Ei 
au reușit să întreacă formații ru
tinate, cu jucători experimentați,

Ii veți vedea pe
formajile probabile și efec- 
echipelor în întrecerile 

încep astăzi și al căror

lată 
tivele 
care 
program îl publicăm mai jos:

REZERVELE DE MUNCA LE
NINGRAD, (tricouri albastre, chi
loți roșii): Farîkin - Varnakov, 
Donțov, Zonin - Bogomolov, Go- 
rohov - Țvetkov, Kolobov, Solo
viev, Teneaghin (căpitanul echipei), 
Socinev. Rezerve: Pestov (portar), 
Siraev, Siskov, Sestakov, (fundași), 
Karpov (mijlocaș), Voroșiloiv, Fo
min (înaintași). Antrenori: A. K. 
Abramov și G. S. Lasin.

BANIK OSTRAVA : (tricouri al
bastre cu dungă verde și neagră, 
chiloți albaștri). Benedikt-Ondracka, 
Michna (căpitanul echipei), Souse- 
dik-Sajer, Crlik-Siuda, Viecek, Kri
zak, Micek, Sedlacek. Rezerve: Ko- 
jecky (portar), Hahn, Vludika 
(fundași), Proutek, Drga (înain
tași). Antrenor : iaroslav Simonek.

SELECȚIONATA SOFIA: (tri
couri roșii, chiloți albi) Mincev- 
Hajdev, PanaiotOv, Apostolov (că
pitanul echipei)-Eniseniov. Il'ev- 
Tașkov, Dimitrov, Milanov I, Ma- 
nolov, Blagoev. Rezerve: Marinov, 
Trifonov, (portari) Donev, Patev, 
Hristov, Petkov, Șvetanov, Ivanov, 
(mijlocași), Ignatov, Nicolev, To- 
dercv, Ahtimov, Stoicev, Gugalov. 
Antrenori : Ormandjev și Anghelov.

din cadrul demonstrației oame
nilor muncii din Capitală, va 
porni din Piața 28 Martie spre 
Piața Stalin.

MARȚI 24 AUGUST

LUPTE : Reprezentativa E- 
gipt — Reprezentativa R.P.R., 
terenul Centrul de Antrenament 
nr. 2 (fost Doherti), ora 20.

MIERCURI 25 AUGUST
RUGBI : Swansea (Țara Ga

lilor) — Locomotiva, stadionul 
„23 August", ora 15.30.

FOTBAL : Selecționata Sofia 
— Selecționata București, sta
dionul „23 August", ora 17 Jocul 
este organizat sub patronajul Co
mitetului Permanent pentru A- 
părarea Păcii din R.P R., și 
Comitetului Național pentru Ă- 
părarea Păcii din R. P. Bul 
garia, . precum și de organele 
de presă ale sfaturilor popu
lare din R.P.R. și R. P. Bul 
garia. In cadrul acestei mani
festații sportive prietenești de 
reciprocitate, la 9 septembrie

drapelele de stat ale U.R.S.S. și 
R.P. Bulgaria.

Din primul minut, jocul a căpă
tat un caracter foarte disputat. In 
minutul 8, echipa bulgară a avut 
o ocazie clară de a deschide sco
rul. dar, în ultimul moment, unul 
dintre apărătorii echipei sovietice a 
degajat de pe linia porții. In mi
nutul 39, la un atac al dinamoviști- 

datorită unei pregătiri foarte bune 
și sistemului modern de joc pe 
care-1 practică. Interesant este că 
echipa din Ostrava, ca urmare a 
formei excelente în care se află, 
a dat o serie întreagă de jucători 
reprezentativeior naționale. Nu mai 
puțin de cinci jucători (Krizak, 
Viecek, Crlik, Siuda, Michna) sînt 
internaționali.

Iată ce ne-a declarat căpitanul 
‘echipei cehoslovace, Milan Michna: 
„In numele sportivilor și al tutu
ror oamenilor muncii din „inima 
de oțel" a Cehoslovaciei — așa 
cum e numit la noi orașul Os
trava — transmitem un prietenesc 
salut sportivilor și întreg poporu
lui romîn cu prilejul celei de a 
X-a aniversări a eliberării patriei 
voastre de către glorioasa Armată 
Sovietică. Echipa noastră va căuta 
să reprezinte cu cinste fotbalul 
cehoslovac în întîlnirea cu repre
zentativa de tineret a R.P.R., care 
a repurtat recent un răsunător 
succes în cadrul J.M.U.V. de la 
Budapesta".

terertnl de fotbal
MOTOR ZWICKAU : Baumann, 

Sippmann, Wilings, Marotzke, Hei
ner, Bauschner, Schneider, Unger, 
Meinhold, Schnieckee, Meyer, Koch, 
Kaiser, Witzger, Wirth, Leitzsch, 
Eilitz.

SELECȚIONATA BUCUREȘTI 
(tricouri roșii, chiloți albi) : To- 
ma-Zavoda II, Apolzan, Băcuț I-Că- II 
linoiu, Serfuzo-Paraschiva, Nicușor, 
Ozon, Petschowski, Suru. Rezerve: 
Birtașu (portar), Androvici, Far- 
inati (fundași), Onisie (mijlocaș), 
Marian, Vaczi, (înaintași). Antre
nori : Gică Popescu, Angelo Nicu- 
lescu, Ștefan Dobay.

SELECȚIONATA TINERETULUI 
DIN R.P.R. (tricouri roșii, chiloți 
albi) : Voinescu-Ivănescu, Dușan, 
V. Dumitrescu-Hidișan, Peretz- A- 
lexandrescu, Neagu, Ene (căpitanul 
echipei), Avasilichioaiei, Avram. 
Rezerve: Dungu (portar) Pahonțu 
(fundaș), Știrbei, Bone (mijlocași), 
Tătaru (înaintaș). Antrenori: Aug. 
Botescu, Em. Vogi, E. Mladin.

SELECȚIONATA ASOCIAȚIEI 
ȘTIINȚA (tricouri albastre, chiloți 
albi): Curcan-Zbîrcea, Brînzei (că
pitanul echb ei), Do>resc'i-Moldo- 
van, Zeană-Urcan, Copil, Dinu- 
lescu, Geoigescu, Dragoman. Re
zerve : Todor (portar), Szekely 
(fundaș), Roman (mijlocaș), Lutz, 
Ciosescu, Suciu (înaintași). Antre
nori : P. Rădulescu și Șt. Covaci.

internaționale 
August
— ziua eliberării Bulgariei —■ 
se va desfășura la Sofia o în- 
ttlnire între fotbaliștii bulgari 
și cei romîni.

FOTBAL: Bănie Ostrava (R. 
Cehoslovacă) — Locomotiva, 
stadionul din Constanța, ora 17.

★

Biletele pentru manifestațiile 
sportive internaționale au fost 
puse în vînzare la următoarele 
case : STADIONUL „23 AU
GUST" (casele din Bd. Muncii, 
Șos. tancului, Bariera Vergu- 
iui). STADIONUL REPUBLI
CII (casele din Str. B. P. Hai- 
deu și Izvor), STADIONUL 
DINAMO (Șos. Ștefan cel Mare) 
și AGENȚIA C.C.A. (Bd. 6 
Martie). De menționat că ia 
jocurile din ziua de 21 august 
de pe stadionul „23 August" 
sînt valabile biletele cu seria F, 
iar ’a cele din 22 august de pe 
același stadion biletele cu se
ria H-6.

lor, mijlocașul echipei bulgare, 
Boșcov oprește mingea cu mina în 
careul de pedeapsă. Lovitura de 11 
m. este transformată de centrul a- 
tacant al echipei din Kiev, Serghei 
Zazroev și scorul devine 1—0.

După pauză, nici una din echipe 
n-a reușit să modifice rezultatul, 
astfel că întîlnirea a luat sfîrșit cu 
scorul de 1—0 în favoarea echipei 
Dinamo Kiev.

FAOUG, 20 (prim telefon).
Sîntem în Elveția de cîteva zile 

și deși la început ne bucuram de 
vfemea frumoasă, prielnică con
cursurilor de atletism, începînd de 
ieri bucuria noastră a fost mai 
mică deoarece vremea a devenit 
ploioasă.

Joi după-amiază, întreaga dele
gație de at'eți romîni s-a deplasat 
la Berna pentru a face primul an
trenament. Pe stadionul Wanks: 
dorf, același pe care, cu puțină 
vreme în urmă, s-a disputat finala 
campionatului mondial de fotbal, 
am avut plăcuta surpriză de a 
găsi la antrenament pe prietenii 
noștri, atleții sovietici. Delegația 
atleților sovietici este foarte nu
meroasă. Uniunea Sovietică va fi 
reprezentată la fiecare probă mas
culină de cîte doi concurenți, iar 
la probele feminine de cîte trei 
concurente. Așa că vă puteți ima
gina ușor numărul mare aii atle
ților sovietici care, joi după- 
amiază, ne-au fost tovarăși de an
trenament, timp de trei ore.

La antrenamentul făcut de e- 
chipa noastră, într-o formă deose
bită s-au arătat a fi Ilie Save!, 
Melania Velicu și lolanda Balaș.

Astăzi (N. R. vineri) am făcut 
cu toții o plimbare frumoasă la 
Lausanne și Montreux, vizitând 
împrejurimile pitorești ale acestor 
două orașe și făcînd, totodată, o 
plimbare cu vaporașul pe lacul

Atleții maghiari și cehoslovaci au plecat la Berna
ucii/A. E,. i A, (Agerpres). — 

MTl transmite :
Miercuri seara a părăsit Buda

pesta, plecînd la Berna, echipa se
lecționată de atletism a R. P. Un
gare care va participa la campio
natele europene.

Lotul sportivilor maghiari se 
compune din 32 atleți și 11 atlete, 
printre care: Csermak, Nemeth, 
Olga Gyarmati, Klics, lharos, 
Foeldessy, Kovacs, Adamik, Homo- 
nay, ș.a.

PRAGA, (Agerpres). — CETEKA 
transmite :

La 21 august va pleca în Elveția 
tin gruio de atleți cehoslovaci care 
va participa la campionatele eiro-

Noi recorduri ale
MuSCuVA, (Agerpres). —TASS 

transmite:
In cadrul competițiilor sportive 

din ultimul timp, sportivii sovietici 
au stabilit o szrie de noi recorduri 
ale U.R.S.S. la ciclism, bărci cu 
motor și săritura cu parașuta, 

. La proba ciclistă de semifond, 
desfășurată pe distanța de 100 km., 
o echipă din Moscova, formată din 
cicliști care au participat anul a- 
cesta la „Cursa Păcii”, a parcurs 
distanța în timpul de 2h 21’10”, 
întrecînd vechiul record unional cu 
peste patru minute. In proba re
zervată fetelor, pe distanța de 25 
km. (cu start individual), ciclistă 
Tamara Novikova (regiunea Mosco
va) a obținut un nou record al pro
bei, parculgînd distanța în 39’21”. 
Vechiul record era de 40’41”. Nu
mai la o zi după stabilirea acestui 
record, Tamara Novikova a concu
rat alături de V. Murkina, M. Ta
ranova și N. Sadovaia la întrecerile 
pe echipe desfășurate pe aceeași dis
tanță. Ele au parcurs distanța în 
timpul de 36’29” 4/10. Această per-

Fotbaliștii maghiari din
STOCKHOLM. — (Agerpres).
Echipa maghiară de fotbal „Hort- 

ved’’ Budapesta, care întreprinde 
un turneu în Suedia a jucat joi

Scurte știri externe
MOSCOVA, (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 18 august a părăsit Moscova, 

plecînd în Germania occidentală, 
o delegație de sportivi sovietici. 
Din delegație fac parte Rostislav 
Vargașkin, care va participa la 
întrecerile din cadrul campionate
lor mondiale de ciclism, Alexei 
Kuprianov, președintele . Secției 
unionale de ciclism, și Leonid Se- 
leșnev. Sportivii sovietici vor lua 
parte și la lucrările congresului Fe
derației internaționale de ciclism.

• PRAGA, (Agerpres). — CE
TEKA transmite:

La 18 august au plecat în Ger

Leman. După-amiază, 14 dintre noi 
s-au deplasat din nou ta Berna 
pentru a face un ușor antrena
ment. De această dată ei au găsit 
pe stadion atleții și atletele din 
R. P. Polonă care sosiseră cu o 
zi înainte la Berna.

Stadionul Neufeld, pe care se 
vor desfășura întrecerile celei de 
a V-a ediții a campionatelor eu
ropene de atletism, este un stadion 
mic, avînd tribune cu o capacitate 
redusă. Pe stadionul Neufeld, 
toate pregătirile sînt făcute în ve
derea acestei mari întreceri spor
tive internaționale. Deși ne aflăm 
în preajma unui mare eveniment 
sportiv internațional, opinia publi
că sportivă elvețiană este totuși 
foarte mult preocupată de apro
piata întîlnire de atletism dintre 
reprezentativele Elveției și Star
ului. Acest meci atletic se va des
fășura sîmbătă și duminică în lo
calitatea Turn.

In ceea ce privește programul 
campionatelor europene de atletism, 
el nu s-a modifioat cu nimic, așa 
îneît miercuri după-amiază va a- 
vea loc pe stadionul Neufeld din 
Berna deschiderea oficială a celei 
de a V a ediții a acestor cam
pionate

ZF.NO DRAGOMIR
Și

IOAN SOTER 
maeștri a‘ sportului

pene organizate la Berna intre 25
și 29 august. In vederea acestor 
campionate a fost selecționat un 
lot de 29 de atleți și 14 atlete.

Componenta lotului este următoa
rea : Bărbați : Bednar, Broz, Bali- 
ca, CikeI, Dadak, Dole z al, Fikejz, 
Hlidek, Horcic, Janecek, Jungwirth, 
Kovar, Krejkar, Krul, Lansky, Lis- 
ka, Maca, Maly, Martinek, Mora
vec, Rehak, Skobla, Stoklasa, San- 
triteek, Simanek, Stefkovic, Vra- 
bek, Zatopek și Zvolensky.

Femei : Riglova, Fendricova, Ho- 
lorkova, Kovarikova, Kritkova, 
Mertova, Madrachova, Muelerova, 
Ptackova, Rabova, Stejckova, Tis- 
lerova. Vohorilova si Zatopkova.

sportivslor sovietici
tormantă corectează vechiul record 
cu 2'20” 4/10.

In cursa individuală desfășurată 
pe 100 km., tînărul ciclist Nikolai 
Lușkin din Republica Autonomă 
Udmurtă a înregistrat timpul de 
2h36’18”, care constituie un' nou 
record al LÎ.R.S.S. la ciclism-șosea. 
Vechiul record era de 2h. 41’30”
8/10.

Alte trei recorduri unionale au 
stabilit sportivii sovietici în com
petițiile de bărci cu motor. Dintre 
acestea se remarcă cele obținute de 
sportivul Vasili Jirov din Moscova 
care, pa o barcă cu motor de con
strucție proprie (motorul cu capa
citate de 175 cmc.), a realizat pe 
distanța de 10 km. o viteză de 
50,056 km. pe oră.

Un nou record feminin unional 
la săritura cu parașuta cu ateriza
re la punct fix (de la înălțimea de 
600 m.Ț a fost stabilit de studenta 
Ala Makarina de la Institutul avia
tic din Moscova. Ea a aterizat la 
o distanță de 22,175 m. față de 
punctul fixat.

nou învingători in Suedia
seara, la Malmoe cu selecționata 
orașului.

După un joc foarte disputat, fot
baliștii maghiari au obținut victx>-‘ 
ria cu scorul de 2—1 (1—0).

mania occidentală cicliștii ceho
slovaci care vor participa la cam
pionatele mondiale de ciclism. Din 
echipa cehoslovacă fac parte Klich, 
Krivka, Nesi, Malek (fondiști), Ma- 
chek, Foucek, Nost a, Opavski (pis- 
tarzi).

KIEV, (Agerpres). — TASS 
transmite:

Pe stadionul „Dinamo" din Kiev 
s-a desfășurat la 18 august întîlni
rea internațională de baschet din
tre echipele „Lyon” (Franța) și 
„Jalgiris" (R.S.S. Lituaniană). Vic
toria a revenit baschetbaliștilor so
vietici cu scorul de 79—38.
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