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SPRE NOI VICTORII

Pregătirile febrile ce se fac in 
toată țara, haina sărbătoreas
că !â însăilarea căreia par a 
lua parte nu numai oamenii 
dar și natura, vestesc apro

pierea dimineții în care sute de mii 
de oameni vor ieși, purtînd drapele 
roșii, și tricolore, portretele conducă
torilor iubiți ai clasei muncitoare șl 
panouri cu realizări, pentru a sărbă
tori a 13-a aniversare a evenimentu
lui care a însemnat pentru întreg 
poporul nostru deschiderea unei porți 
largi spre un viitor fericit: Ziua eli
berării patriei de sub jugul fascist.

Se împlinesc 13 ani și totuși eveni
mentele din acel fierbinte august 1944 
ne sînt încă prezente în minte. îna
intarea vijelioasă a armatelor sovieti
ce glorioase alungase hoardele fas
ciste de pe teritoriile sovietice vre
melnic ocupate. In toată țara se sim
țea adierea libertății, dorința fierbinte 
oa un conducător iscusit să se pună 
în fruntea poporului pentru a izgoni 
și de pe meleagurile noastre fiara bru
nă care întunecase atîtea tinereți, care 
©urmase firul atîtor vieți. Și cit de 

are ne-a fost bucuria cînd acest în
ecat conducător. Partidul clasei
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Vă mai amintiți?
Incursiune în Istoricul 
Jocurilor Balcanice 
atletism
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Ultimele știri 
sportive din fără 

și de peste hotare

Victor Tulbure

eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist!

Trăiască 23 AUGUST, 
marea sărbătoare națio
nală a poporului nostru, 
ziua

★ 8 pagini 25 bani!

muncitoare, a dat semnalul insurec
ției armate împotriva ocupanților fas
ciști și a clicii pusă de ei in fruntea 
țârii! Zadarnice au fost ultimele zvîr- 
coliri ale hitleriștilor. zadarnic au bă
tut ei zile de-a rindul, cu tancuri, 
tunuri și avioane la porțile Capita
lei, zadarnice au fost sălbaticele bom
bardamente. Ele au însîngerat Capi
tala, dar n-au frâit rezistența eroici
lor ei apărători. Mersul istoriei nu 
putea fi întors. Forțele patriotice în 
frunte cu Partidul Comunist Romîn 
au iz&nndit și au făcut o primire tri
umfală trupelor sovietice a căror îna
intare victorioasă crease condițiile iz- 
binzii insurecției armate din țara 
noastră. Din acest moment. întregul 
popor și-a închinat forțele luptei ho- 
tăritoare împotriva fascismului, iar 
faptele de arme ale diviziilor romî- 
nești care s-au acoperit de glorie, a- 
I at uri de trupele sovietice, în lupta 
pentru eliberarea Ungariei și Cehoslo
vaciei, numeroasele ordine de zi prin 
care au fost citate izbînzile romînești 
pe frontul de Vest, sînt o mărturie a 
elanului și abnegației cu care armata, 
sprijinită de întregul popor, a pornit 
pe noul drum deschis de 23 August 
1944.

Sînt file de istorie care vor rămîne 
de-a pururi în mintea poporului nos
tru și vor înflăcăra întotdeauna tine
retul în tendința sa firească spre mai 
bine. Ele au constituit pentru patria 
noastră începutul încadrării ei firești 
în familia țărilor socialiste, primii 
pași pe drumul greu dar plin de atî- 
tea satisfacții spre luminosul viitor 
socialist. Ciștigindu-și pentru prima 
oară în zbuciumata sa istorie adevă
rata independență și suveranitate na
țională. bucurindu-se de sprijinul fră
țesc, dezinteresat, al marii Uniuni So
vietice și de conducerea înțeleaptă, 
fermă, a Partidului clasei muncitoa
re poporul romîn pornește pe calea 
afirmării sale, pe măsura capacității 
și minunatelor sale calități naturale. 
Evenimente care altă dată ar fi părut 
din domeniul fanteziei au devenit as
tăzi realități. Chiar în preajma celei 
de-a 13-a aniversări a Zilei Eliberării 
am primit, plini de satisfacție, vestea 
intrării în funcțiune a reactorului ato
mic romînesc. Oare ce dovadă mai 
concludentă decît intrarea patriei 
noastre în rîndurile puținelor țări din 
lume care experimentează forța ato
mică în scopuri pașnice, este necesară 
pentru a ilustra victoriile noastre? Noi 
fabrici, noi uzine, noi construcții au 
răsărit pe tot întinsul țării și numai 
succinta lor enumerare ar fi sârficientă 
pentru a completa spațiuJ rezervat a- 
cestor rînduri. Tot mai mu Iți țărani 
muncitori se unesc în lupta pentru re
coltele bogate și am salutat cu bucurie 
vestea cooperativizării în întregime a 
primelor regiuni. Succesele științei, ar
tei șl culturii romînești în marea com
petiție a popoarelor spre progres sînt 
prea bine cunoscute pentru a insista 
asupra lor, iar înfăptuirea Hotărîriior 
Partidului și Guvernului duce la ri-

OȘTEANUL
DIN CIMP*)
Lătrat de mitralierele din 

dimb, 
Pe glie s-a plecat, ca pe o 

vatră. 
Și a rămas oșteanu-aici în 

cîtnp 
Și amintirea i-am săpat-o-n 

piatră.

Zdrobind vrăjmașii-n crîn- 
cenul atac, 

Zvîrli cu sete ultima-i gre
nadă. 

Era un biet rumin. Țăran 
sărac. 

Pe-aceste plaiuri i-a fost 
dat să cadă.
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Indestulind hambare de 
boieri, 

La curte argățind viața-n- 
treagă, 

A jinduit cîndva din răspu
teri 

Un dram de pîine-n goala 
lui desagă.

Din trupul lui azi crește 
griu fi orz 

Cu bobul plin cum n-a mai 
fost vreodată. 

Combina intră-n lanul mă
tăsos 

Și ride pe combină sus o 
fată.

Cînd umbra serii trece prin 
văzduh 

Iar cîmpul larg cu liniști 
se-nvețmîntă, 

Ttrziu. în noapte, focul 
prinde duh 

Și-n jurul lui, flăcăi ți fete 
eîntă.

Se-nalță-n slavă glasul le
gănat: 

Slăvită fii, tu, patrie, bo
gată! 

Sub griu, oșteanul doarme 
împăcat... 

In piatră amintirea i-e să
pată.

*) Din volumul „Lauda 
Patriei”
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MARIUS BUTU.VOIU : Grup central al machetei pentru Monumentul ostsșsy 
țil-jr ro-niru -iz..' in războiul pentru eliberarea patriei de sub jugul fascist"

PREZENȚA ROMINEASCA
IN ARENA SP0RT1 VA

INTERNAȚIONALA
Prezența sportului romînesc se fa

ce tot mai mult simțită rn arena 
internaționala. De la palidele începu
turi din primii ani de după elibe
rare, mișcarea noastră de cultură fi
zică s-a dezvoltat vertiginos, obți- 
nînd progrese ou totul remarcabile. 
Nenumărați oaspeți străini ne-au vi
zitat cu prilejul marilor competiții 
pe care le-a găzduit țara noastră, 
după cum numeroase delegații sporti
ve romînești au concurat pe stadioa
nele și terenurile de sport din stră
inătate. Realitățile sportului din Ro
mînia populară, creșterea măiestriei 
sportivilor romîni, succesele lor, nu 
au trecut neobservate, iar aprecierile 
și elogiile specialiștilor și presei de 
peste hotare au însoțit în mod con
stant victoriile noastre pe terenurile 
de sport.

Spicuim cîteva opinii despre spor
tul și sportivii romîni, în lumina ul
timelor lor rezultate.

„Dintre țările mici, Romînia a a- 
vut cea mai frumoasă comportare la 
cea de a XVI-a ediție a Jocurilor O- 
limpice".

(FRANCE PRESSE)

„Aplauzele pe care spectatorii bucu- 
reșteni le-au adresat după meci echi
pei de rugbi a Londrei vor rămîne 
pentru mine una din cele mai fru
moase amintiri ale primei mele vizite 
la București. Am fost impresionat de 
asemenea de faptul că 35.000 de oa
meni au rămas sâ vadă meciul, in ciu-

I 
da ploii... Aceasta dovedește că rngsw 
biul se bucură actualmente de mar* 
interes în Romînia".

(VIVIAN JENKINS —
redactor de rugbi la săptă-w 
mînahri .(Sunday Times" ;

Londra)

„Olimpiada de la Melbourne a r9» 
dicat pe cele mai înalte trepte al» 
consacrării pe canoiștii romîni, ctș-» 
tigători a trei medalii de aur. Pro
bele de canotaj au permis să se con* 
state regresul nordicilor și progresul 
țărilor din est, care au câștigat cel» 
mai multe titluri. In mod deosebi^ 
trebuie sa remarcăm maniera în car» 
au dominat romînii probele de ca-* 
noe. Leon Rotman a condus de 1A 
pleoare pînă la sosire și a cîștiga® 
fără să fie stingherit". j

(LES SPORTS — Bruxelles) j

„Surprinzătoarea formație de gincț» 
nastică a romîncelor, perfect antre*j 
nată și dinamică, s-a clasat pe locul 
trei, (La J.O. N. R.J. Progresul loc 
tehnic este incontestabil. Gimnastei» 
romînce și-au îmbunătățit mult exef 
cuția față de anii trecuți". (i

. (L’EQUIPE — Paris)

(Continuare în pag. a 7-a)

lolanda Balaș
a sării 1.73 m. la Inăiiian

cea mai bună performanță 
mondială a anului 19571

iReportajul in pag. a 6-a±



Toată povestea începe de la un articol pe care-l făgăduisem 
„Sportului popular" pentru numărul de 23 August...

După trei zile de muncă intensă nu era gaia nici 
măcar introducerea; rămăseseră abia citeva ore pină la ter
menul stabilit, iar eu continuam să privesc cele unsprezece 
rinduri și jumătate de pe pagina primă, tind sfidător, tind 
indignat, tind pur si simplu foarte amarii.

Observind că această operație nu-i tocmai productivă, m-am 
ridicat, mi-am luat haina pe umeri și-am pornit-o hai-hui prin 
oraș, ia voia nopții și-a întîmplării. Picioarele m-au purtat sin
gure pe un traseu familiar; m-am pomenit intr-un tlrziu pe 
stadionul din Dealul Spirit, la tribuna acoperită. Nu mă-tdrebați 
cum ajunsesem acolo, cum am intrat, ce rost avea această 
escapadă nocturnă — pentru că habar n-am. Știu doar că 
se răcorise binișor, iar semiluna in scădere cobora lin spre
apus. Vedeam iniția oară o arenă pustie sub pulbere selenara.
Înconjurat de șiruri de bănci goale, de micul grilaj verzui și
de pista cărămizie, gazonul în lumina lunii avea un luciu
metalic. Mi s-a părut ciudată prezența celor două porți de 
fotbal, care așteptau parcă să se ivească din pămint 22 de 
pitici cu bărbi de cîlți și iichiuțe multicolore și să înceapă o 
partidă fantastică înir-una din ultimele nopți ale verii—

In această atmosferă de reverie îmi sună în auz un vag 
murmur de glasuri. Uitîndu-mă atent împrejur, am distins în 
lumina difuză citeva siluete ce se apropiau cu pași mei, căi- 
tind parcă pe vată. Odată ajunse tn fața mea, se opriră șt 
putui să le disting trăsăturile. Erau patrudoi bărbați, un 
copil și o femeie tînără, în rochie de muselin alb.

— Ei, băiețaș, — zise bărbatul mai vîrstnic — mărunt, cor
polent, avînd o cămașă galbenă în carouri și o chelie impresio
nantă, de savant sau de general în retragere — ei, bine, îți 
place cum arată ANEF-ul acum, după bombardament 2

11 fixai cu stupoare. Crezusem mai întîi că vorbește cu 
puștiul pe care-l ținea de mină, dar gesturile sale precise mă 
convinseră că în accepția respectivului, „băiețașul" eram eu.

— Cum adică 2 — îngîimai, jenat intru citea; ce creți să 
spuneți cu ANEF și cu...

Atunci se amestecă în vorbă tinărul blond, cu umeri lăți 
și mustăcioară fină, care-o ținea de braț pe ființa fotogenică 
In rochie vaporoasă.

— Lasă-l, domnu' Mitică — făcu el ca bRndă superioritate 
— bietul băiat pare să fie cam năuc — na vezi ce rău 
arată 2

Toți patru mă priviră compătimitor, âteoa clipe; pe armă 
se așezară pe bancă și începură să disrate fără a-mi mai da 
vreun semn de aienție.

Auzeam perfect fiecare cuvint și pe măsură ce conversația 
se desfășura, simțeam cum mă străpung junghiuri de gheață: 
fără doar și poale, indivizii scăpaseră dinir-o casă de sănă
tate I Atinși probabil de suflul anei explozii acum 13 atu, 
poate aicea chiar, în adăpostul ce se afla sub peluza vechiu
lui stadion, ei suferiseră desigur tn șoc violent, rănămnd 
apoi, pentru totdeauna cu imaginile și noțiunile pe care le 
posedau la acea dată. Discuția lor plutea exclusiv în domeniu! 
sportului, iar la un moment dat deveni extrem de interesantă 
pentru mine, în ciuda situației grotești in care mă găseam.

— Zău așa, dom’le Maximus, păcat de terenul ăsta I — se 
căina rotofeiul Mitică, ștergîndu-și cu baiisia chelia transpi
rată. Phii, ce meciuri am văzut eu aici — meciuri dom’le, nu 
jucărie I Fotbalu, mu-nțelegi, este singurul sport pe lumea 
asta...

— Pardon, nea Mdică, — izbucni fericitul posesor al nu
melui „Maximus" — d-ta ne jignești, și pe mine și pe 
doamna Coteanu. Adică tenisul ți se pare un fleac 2 Yachtin- 
gul, călăria, jocul de* crichet — astea nu contează la d-ia?

— Păcatele mele — se apără dl. Mitică ridicând brațele 
'scurte spre lună, ca și cum ar fi implorat-o să-l ajute — am 
spus eu una ca asia 2 Eu zic numai atit: trebuie să dovedim 
că sîntem o forță dom’le, o forță mare — și asta numai prin 
fotbal se poate I Var, ie întreb — ce ne lipsește 2 Prea 
puțini jucători străini — aici e toată chestia, mă-nțe!egi? 
Dă-mi acolo tiieva milioane de lei, și să vezi tn doi ani ce 
națională îți irîntesc : X’under team, dom’le I

Domnul Mitică rosti cuvintul consacrat cu o intonație sui- 
generis : „Wunder-te-am" — cum ar fi zis „pilaf ie jac" sau 
ceva cam pe-acolo.

— Bine, tăticule, — îndrăzni să se-amestece băiețașul cu 
ochii negri și lăbuțe heasiimpăraie, pătate de cerneală — 
dar dumneata ziceai că trebuie să fac atletism...

— Vaierică, vezi-ți de treabă I Te-a-ntrebat cineva2 îl br af
lai scurt dl. Mitică. Atletismul merge, nu zic, pentru copil 
— dar ce rost are, vlăjgani în toată firea să-l vezi că ttzvîrle 
prin aer cu toate drăciile ori atîrnă-n slava cerului pe un 
vârf de prăjină 2

— Hi, hi! — zise subțirel Valorică.
DI. Maximus făcu și el „ho, hol", dezvăluind unele cali

tăți de bariton.
Doamna Coteanu zîmbi distins și crezu de cuviință să spună 

și dînsa un cuvinte!.
— Vai, musiu Demetriu, tind v-aud exprimând asemenea opinii, 

simt, nu știu cum, ■— o sfârșeală... Ceda me Sait mad, t'as 
cnmpris, toi ? ciripi apoi în continuare tniortind spre Maximus 
o pereche de ochelari cu enorme lentile albastre.

Tinărul își scutură coama blondă,- consolator. Dl. Mitică 
încremeni încurcat, cu palmele pe genunchi.

— Pentru că, vedeți, — urmă doamna, distracțiile dvs. sini 
afît de... cum să vă spun ? — atit de balcanice 1 Fotbal, 
sărituri, dezlănțuire primitivă, lipsă de rafinament — voila 
toutl Pe tind la noi, la YMCA, la Ford, pe malul lacului...

— Mie-mi place boxul — sări inoportun Vaierică.
— Oh, ce oroare l se zburli grațios madame Coteanu. -
— Doamna Armanda are absolută dreptate! constată mustă

cioara bălaie. Deși — mă iertați scumpă doamnă — și în 
spusele lui Mitică este ceva rezonabil. El a sezisat esența 
problemei și anume aă neamul ăsta carpatic e structural 
incapabil de sport în sensul britanic al cuvântului...

— Haida-de f_ mi-am jug e-; npticunbulii au devenii
agresivii /

d e
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— ,.Nă rog să observați numai tn ce domenii ne-am afir
mat noi pină azi 2 In fotbal, două-trei rezultate meritorii. 
In pugilism; această barbarie medievală, un oarecare Po
pescu...

— Nene Georgică, și Toma Aurel l-a bătut pe Cattaneo, 
și Zigotto pe Angelman...

Un ghiont bine plasat reteză sec perorația junelui Vaie
rică. Domnul Mitică manifesta virtuți de tată roman...

— Dar in rest — ce avem 2 urmă Georgică, fătindu-se 
că ignoră incidentul. Poftim — în atletism ne bai pină și 
grecii, la balcaniade, cit despre recorduri, să nu mai vorbim I 
A, nu, hotărit lucru: niciodată n-o să ajungă rominul la 
nivelul performanțelor din apus I

(Ei, comedie, dar ăștia nu-s nici un fel de evadați din 
ospiciu: sint, mult mai simplu, niște fantome binecunoscutei)

— Domnilor — zisei brusc — mai cttrind amuzat dedt 
alarmat de constatare — dos. ați auzit cumva de Ioianda 
Balaș, de Savel, Raica, Maria Dili 2

— Pardon? Ce tot îndrugi acolo, tinere? se minună Geor
gică Maximus. Ce-i aia, 1 olanda Balaș 2

— Recordmana Romlniei și a Europei, prime, din lume care 
a sărit 175 la înălțime.

— O femeie 2 strigă stupe fiolă doamna Armanda.
— 175 ? tună vajnicul Maximus, la același diapazon. Dră

guță, dumneata ai febră, delirezi F Asia-i a treia performanță 
a noastră la seniori.

— Lasă-l, nene Georgică, singur spuneai ci d-lui na o/n.’ă 
bine — puse Vaierică o vorbă pentru mine^.

— Da" de unde, mă sân: admirabil! căutai eu să-l liniș
tesc. Pe urmă, ii avem pe Raica, 17,42 U greutate—

— Record mondial 1 — exclamă Vaierică.
— -Pe Savel, 517 ia 400 garduri-
— Record european ' se suiod Maxsmus.
— .-Pe Rășcănescu 6274 ia ciocan—
— Peste 60 de metri? Mai tare ca Blask? împătimi I afir

mară In cor Georgică, Mitică și Vaierică.
— Imposibil! repetă Armanda, ea un ecou.
— Doamneior și domnilor, vă previn ci folosiți mște ex- 

preaii mai demodate deci! malucovul bunicel or dos I De 13 
ani termenul „imposibil" na se mai poar:i tn sportul româ
nesc. Acum, de pildă, e foarte la modă cuvtniul „numai"—

— Cum vine asta „numai" ?
— Vine destul de drăguț! Uite, Angzlica Roaeanu cuce

rește de șase ori ccisecmie tMui suprem la ping-pong In
de simpla. Iar noi. tind căim in „Sportul" ci n-a mai 

riști gat și a șaptea oară, exclamăm, adresindu-ne vecinului: 
,/im, ai văzui? Ce păcat: numai de șase ori!"

_ Acum cinci ani, ia Heisirud, ne bucuram grozav și de un 
ioc VI: medalia lui Sirb* — ce vreți, primaI a fost ceva 
senzațional. Anul trecut puteai să-auzi conversații cam In 
genul ăsta: „Ce zici de boxerii noștri 2 Patra oameni — 
petra medalii!" (Medalii olimpice, nota bene!). Și, In re
plică : ,fl da, patru, Lnsd numai a lui Linca de aur..." 
Sau : „Grozav l Oi ga Orban pe locul II la floret ă!". „Locul 
II2 Vasâzicâ a luM numai de argint—"

Cum o să pricepeți dvs. ce savuros, ce modem stuiă acest 
„numai"!

— Mare lucru 1 zimbi acru doamna Coteanu. O medalie tn- 
tr-un concurs oarecare, acolo, la canguri!

— La Olimpiadâ, coniță, ia a XVI-a Olimpiadă!
— A XVl-a? Ținere, află că scai mafrabil na numai cu 

nervii, dar șl cu calendarul. Deocamdată nici a XlV-a au s-a 
ținut, din cauza războiului — afirmă Maximus, încețdnd să 
se indigneze.

— Mi se pare că băiatul are halucinații! șoștti misterios 
Mitică la urechiușa cu piatră străvezie a Armandei.

— Interesant, — opină dumneaei — cred că ar fi un ban 
medium pentru ședințele noastre de spiritism!

— Nu simt o atracție deosebită — o asigurai păBticos. Șe
dințe avem și noi, aici, berechet!

•— Ce-ți spuneam 2 jubilă Armanda către Muică. Georges, 
lasă-l te rog să vorbească în voie: poate că știe să prevadă 
viitorul I

Maximus consimți, deși nu tocmai vesel.
— Să prevăd viitorul 2 murmurai, căzind pe guduri. Nu 

zău, la așa ceva nu mă pricep... Cine ar fi îndrăznii să-i 
prezică acum 13 ani unei fetițe din Tg. Mureș, care abia 
rostea primele vorbe, că se va număra astăzi printre cele

Desen de MATTY

mai bune înotătoare din lume 2 Șl totuși, așa s-a IntirnșMt 
cu Maria Both...

— Talent înnăscut! șuieră veninos Coteanca.
—Parcă eu ce spun ? Și bazin acoperit la Floreasca, 

antrenor de stat, cantonament, organizație de pionieri...
Dar lui Ismailciuc și Alexe, acum 13 ani tind umblau d»fA 

ouă de lișiță prin cotloanele Deltei, le-ai fi poorocit dumneatt. 
două medalii de aur la Melbourne 2 Sau meșterului MicoroidU 
care acum 13 ani nu știa cum se ține în mină o bilă (tt 
popice — titlul de campion al lumii în 1957 la Viena 2

— Auzi, popice l se strîmbă Maximus, superior.
— Dumneata îți bați joc de noi! vocifera violent doaf 

Mitică. Drept cine ne iei, puișortde 2
— Drept cine sînteți, dom’ Mitică: niște fantome jalnici 

fi dezumflate!
— Fantome, noi 2 Dezumflate 2 Bagă de seamă, fiecăruia l 

Cum îndrăznești 2
Cei trei (copilul ședea mai la o parte, delectîndu-se parcă 

eu ceea ce vedea) își ieșiseră cu totul din sărite și agitau 
spre mine brațe amenințătoare.

— Luați-o încetișor, arătărilor! — le strigai cocoțîndu-mă pu, 
o bancă cu două rinduri mai sus. M-am săturat di schimoa 
noselite voastre : lipsă de rafinament, nație structural inca
pabilă, superioritate occidentală șl alte de-aslea... Auzi coloi 
structural incapabilă! Dumneata, Maximus Georgică, de cd. 
ai fost capabil 2 De o partidă de tenis pentru menținerea 
siluetei 2 De alta, pe urmă, de bacara 2 De un „pârtii" M 
Y MC A, pe lingă fustele madamei Armanda 2

— Etre vuigaire !
— Ei, ași Dar nu mă întrerupe! In timpul ăsta Dind 

Crist ea, care ar fi fost — pot'să jur! — capabil să-l anttti- 
peze cu 15 ani pe Zaiopek, bătea cu ciocanul, la Malaxa, 
minca la 3 o ciorbă și-o lahnie — pe urmă își punea cipiâi 
și fugea 10 km. pe zi, ani de zile, ca să aducă Romlniei un 
titlu balcanic. Cind l-a adus — dumneata h-ai fost capabil 
să te afli măcar în tribună — nici dumneata, de altfel, dorrf 
Mitică, pentru că singurul lucru de care ai fost extrem de 
capabil era huiduiala — ori, tind fugea nea Dinu, ce haz at 
fi avut 2

— II cotonogesc! — zbieri vînăt de furie dom’ Mitică,
agitînd în mină o sticlă goală de suc pe care o găsise sub 
banchetă. a

— Dar dumneata nu huiduiai oricum, ci ca sistem ! AstfelA 
Baratki, maghiar de origină, juca centru la C.F.R.... Cînd 
C.F.R.-ul se tnlîlnea cu Venus, dumneata, ,jvenusist", urlai: 
Huo, Baratki! Afară din Ronunia! Cină juca Rominia — să 
zicem cu Suedia — tot dumneata, „naționalist", strigai rină 
ce răgușai: Bravo, Baratki / Arde-l pe suedezu!

— I! măninc de tiu! — continuă ca mai sus dom’ Mitică.
— Urîiule — zic — să nu țipi la mine! înțelege odăii 

că ești mort și îngropat — altminteri ar trebui să te cheme 
Niță Scandal!

Cînd l-am luat așa — s-a liniștit ca prin farmec.
— Structural incapabili 2 Ei, da, domnilor, — a fost cevk 

în genul ăsta aici, în Rominia, pină acum 13 ani...
— Te rog, isprăvește cu cifra asta! gemă livid tenismanul 

Georgică Maximus. Ce tot dai zor „acum 13 ani, acum 13 
ani" 2

— Acum 13 ani, Maximusule, in toi Bucureștiul erau maxi* 
mam 80.000 de locuri pentru toți spectatorii tuturor competi
țiilor sportive la un loc...

Singur stadionul cel nou, pe care l-am construit în cinci 
Iară, așa, dintr-o ambiție, acolo, în fosta groapă a Verguiui, 
primește astăzi ceva rriai mulți. Ne-ați lăsat un maidan: am 
rid'ca: o arenă de talie internațională. Ne-ați lăsat . M 
groapă cu gunoaie — am făcut parc cu teatru și lac și /înț 
tini țișnitoare. lată simbolul general valabil al acestor 13 ani. 
Și numele' trebuia să fie simbolic; deci l-am numit ^3 

’August"...
— Ce înseamnă 23 August 2 bîigui Armanda, tiătinindu-s» 

ta o tulpină seacă în bătaia crivățului.
— Data la care se termină epoca .imposibil" și .incapabil", 

epoca lui Georges, Armanda, Mitică & Comp. Pentru sportul 
românesc ea a însemnat evul mediu.. La aceeași dată ,fatali
— a început era modernă, despre care am încercat — nici ea 
nu știu de ce — să vă dau citeva noțiuni. Dacă vreți, mai 
poftiți uneori, tot așa, intr-o noapte ie august... Dar, ce zic 
eu: dacă vreți 2 Trebuie să veniți nepărat, venerabile umbre;
— interesante, instructive, prețioase fantome! Nu vă mirați,
nu glumesc: ar fi însă foarte rău aacă o-am pierde din 
raze memoriei! Atunci s-ar putea ivi pericolul să vă reîntru
pați— Revenind așa, ca niște fantasme de treabă, veți afâd
mereu noutăți de necrezut: că un rortin a tiștigat suta de
metri la olimpiadă, că echipa noastră s-a clasat prima tn
Turul Franței, că i-am bătut la scor pe brazilieni intr-un
meci de fotbal la Rio de Janeiro—

Cine o să facă toate astea 2 Nu pot să dau nume, deo
camdată sin! secrete. Autorii acestor isprăvi viitoare sînt pină 
una alta niște puștani simpatici — unii dintre ei. eventual, de 
13 ani... Așa arătau. Ia primul 23 August, majoritatea campio
nilor noștri de azi: copii de vîrsta lui Vaierică... Apropo, 
să nu uit: Vaierică, băiete .— ce cauți tu printre antichi
tățile astea 2 Haide, dă-mi mina și treci încoace, în epoca 
modernă!

— Astâmpără-te, diavole 1 Lasă-l în pace, e copilul meu...
— O fi — dar nu e vina lui! Adio, dom' Mitică!
Cele trei arătări încercau să mai protesteze, să amenințe f 

vocile lor răgușit: se topeau în aerul proaspăt dinaintea z& 
rilor. Siluetele pieriră repede ca un abur risipit de vini. Bă
iatul rise și sări voios lingă mine.

— Ei, așa! — murmurai, bătîndu-l pe umeri (e cam slăbuț 
•— mă gjndii, dar, cine știe 2 Poate că peste 13 ani tl 
vedem recordman la ciocan...). Așa. băiete, aici e de noi, altă, 
unde tot ce-i frumos a devenit posibil: lipoveni cu titluri olim
pice, eleve cu medalia de aur, meșteri strungari campioni ai 
lumii — ce mai încolo-încoace, pută și faptul — cel mai ui
mitor 1 — că o să predau la timp articolul ăsta, de la 
care se trage toată povestea—



Glorie și recunoștință vitezei armate romîne, ostașilor ei care au întors armele împotriva g 
f cotropitorilor hitleriști și cot la cot cu armata sovietică și * au vărsat sîngele pentru $ 
| eliberarea patriei nostre ! »
î> (Din chemările Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn la a XIII-a aniversare a eliberării patriei) >>

„Visete tinereții mele se realizează azi intra totul”

1NTILNIRE LA CLUJ 
CU ALBIN MORARIU 
fost campion al țării la gimnastică

REPORTAJ LA HĂLCHIU

Era numai la citeva zile după 
23 August 1944. Trupe răzlețe de 
hortiști și hitleriști în retragere prin 
Ardeal, ; acționau prădalnic în fuga 
lor. O unitate hortistă, cam de vreo 
150 soldați, înarmată pîrfă în dinți, 
cu puști, mitraliere și tunuri, trecînd 
culmaa muntelui Rece din apropierea 
Clujului a zărit în v.ale o mică așe
zare: uzina electrică de la Someșul 
Rece. Impresurînd uzina, au în
ceput să tragă asupra ei. Dar, au ră
mas uluiți: nimeni n-a ieșit cm vreun 
steag alb, nimeni n-a deschis por
țile. Dimpotrivă. Asupra lor s-au a- 
bătut plumbi șuierători/ S-a încins 
o luptă crincenă. Muncitorii de Ia 
uzina împreună cu familiile lor, cu 
'toții cam vreo 40 de persoane, apă
rau cu înd-îrj-ire uzina lor, taina 
lor.

Lupta a durat mult, aproape o zi. 
Hortiștii nu știau câți adversari au. 
Hărțuiți, atacați continuu, spre lăsa
rea serii devenind din încercuitori, 
Incercuiți, au capitulat lăsând 5 morți 
și 105 prizonieri. Și ca în cunoscu
tele pagini de istorie a luptei lui 
Sobieski cu plăieșii, au văzut cu 
stupoare că cei care îi făcuseră pri
zonieri, erau o mină de oameni cu 
câteva puști și două mitraliere.

Cei care ne-au relatat aceste fap
te, muncitori și salariați ai întreprin
derii de electricitate Cluj și ai uzi
nei de la Someșul Rece, vorbesc și 
azi cu emoție, după scurgerea a 13 
ani. despre eroismul subinginerului 
Albin Morariu, al muncitorilor Gheor
ghe Coman, Gheorghe Lăpușan, 
Gheorghe Crișan, Peire Pleșa și alții, 
care lucrează și acum în cele două 
uzine.

D:n înșiruirea acestor nume îl re
ținem ca să vi-1 prezentăm pe cel 
al lui Albin Morariu, nume desigur 
binecunoscut unora dintre cititorii 
ziarului nostru, mai ales celor mai 
yîrstnici.

TIMP DE 6 ANI CAMPION 
DE GIMNASTICA AL ȚARII

Albin Morariu este unu! dintre cei 
opt copii ai oficiantului P.T.T. Vasile 
Morariu.

Urmi nd cursurile școHi tehnice su
perioare, în 1922, la vîrstă de 17 
ani, el este atras în activitatea spor
tivă de fratele său mai mare, Vasile. 
Peosebit de înzestrat și perseverent, 
în numai doi ani devine campion al 
pfujului la pentatlon. Din 1926 și 
pî«ă în 1932 deține neîntrerupt titlu! 
de campion de gimnastică al țării, 
ia inele și paralele.

* Numele lui devine din ce în ce 
mai cunoscut în lumea sportivă de 
atunci, demonstrațiile și îndemânarea

Cifre și fapte...
• IN COLECTIVELE sporti

ve sînt înscriși 991.688 sportivi, 
dintre care peste un sfert de 
milion de fete. Aproape 425 
de mii sînt tineri din mediul 
sătesc, iar numărul fetelor de 
la sate înscrise în colectivele 
sportive se ridică Ia aproape 
100.009.
• FAȚA de 25.000 clasificări 

sportive realizate în anul 1951, 
la sfîrșitul anului 1956 se efec
tuaseră 228.202 clasificări. Peste 
36.000 de clasificări au fost fă
cute tinerilor de la sate.
• TRIBUTARI altă dată stră

inătății în privința materialelor 
șl echipamentului sportiv, fabri
căm azi în țară tot ce avem 
nevoie în acest domeniu. Pro-

( ducția de material și echipa- 
> ment sportiv crește de la an |a 
, an, perfecționîndu-se totodată. 
' Una din expresiile acestei dez

voltări este valoarea comparati
vă a vânzării de materiale spor
tive: ce la 38.000.000 lei în 
1950, Ia 117.000.000 lei în 1956. 
In viitor, cumpărarea de mate
rial și echipament sportiv va fi 
și mai mare, datorită recentelor 
reduceri de prețuri la unele ar
ticole de sport. 

lui Albin Morariu fiind apreciate pre
tutindeni unde evoluează. Se pregă
tește intens pentru Olimpiada din 
1932 de la Los .Angeles, Ce folos I 
Neavînd bani și nefiind ajutat în 
nici un fel de către Stat, eâte nevoit 
să rămînă acasă.

Maghiarul Ștefan Pelle, campionul 
mondial și olimpic de gimnastică de 
pe timpul Olimpiadei de la Los An- 
geles a declarat că Albin Morariu 
ar fi avut șanse considerabile sâ 
devină campion mondial și olimpie 
la inele, dacă ar fi participat la O- 
limpiarfă.

In decursul activității sale de spor
tiv activ, Albin Morariu a cucerit 187 
de medalii, numeroase cupe și plache
te. Din 1924 șî pînă ta 1947 eâ a fost 
un neobosit activist pe tărimul spor
tului, ajutînd și îndrumind numeroa
se promoții de sportivi. Printre cei 
pe care i-a ajutat și cu care a cola
borat pot fi enumerați actualul an
trenor de gimnastică Albert. Maxim 
Bindea, fost campion de patinaj ar
tistic, antrenorul de atletism Amăut 
Ion Moina.

CAPITAN AL ECHIPEI NA
ȚIONALE DE TENIS DE 
MASA

Pentru competența sa sportivă, cât 
și pentru prestigiul de care se bucu
ra, Albin Morariu a fost numit ta 
1936 căpitanul reprezentativei de 
tenis de masă a țării și în această 
calitate a condus pe jucătorii romîni 
la Praga, unde aceștia au obținut 
succese răsunătoare. Selecționata 
masculină a României a realizat ne
numărate victorii, printre învinșii 
ei numărîndu-se și celebrii jucători 
maghiari deținători pînă atunci de 9 
ori consecutiv ai Cupei Swaythling. 
Romînia s-a clasat pe locul 2, pier
zând în finală în fața Austriei cu 
4—5, după o tatîtaire memorabilă. 
Tot cu acel prilej s-a afirmat pen
tru prima oară pe plan internațional 
și Angelica Rozeanu, pe atunci ta 
vîrstă de 14 ani.

INIMIOARA MEA-
L.am reîntîlnit pe Albin Morariu a- 

cum citeva zile. Mărturisesc că ceea 
ce m-a îndemnat să-l revăd a fost 
în mare parte și curiozitatea profe
sională. Știam că lucrează de 28 de 
ani în același loc, la întreprinderea 
de electricitate Cluj, unde este șeful 
sectorului stații de transformare șl 
rețele a orașului. Și auzisem că în 
1952 a fost decorat cu „Medalia 
Muncii", iar că in ultimii doi ani a 
realizat șase inovații.

Albin Morariu, priceput subingi- 
ner electrotehnic, este, înainte de toa
te, un om de suflet, entuziast, săritor 
și cu spirit de abnegație.

„— E im adevărat om de inimă 
Albin Morariu, îmi spunea tov. De- 
zideriu Schwartz, membru în biroul 
organizației de baiză a întreprinderii. 
Știți cum e numit în întreprindere? 
adaogă tov. Dezideriu Schwartz. 
„Kicsiszivem" — Inimioara mea". 
Spune și dumneata, după cele câte 
ai aflat despre el, nu-i așa că po
recla i se potrivește?

In după-amiaza aceleiași zile, cum 
aveam câteva ore de răgaz, am dat 
o raită și pe la terenurile de tenis 
ale fabricii Janos Herbak, pe care 
mulți clujeni mi le lăudaseră.

Am fost atras de jocul elegant și 
dezinvolt al unui tînăr cam de vreo 
17 ani. M-am interesat cine e și mi 
s-a spus că este campionul juniorilor 
clujeni.

— Vă place cum joacă tînărul? 
auzii în spatele meu o voce parcă 
cunoscută . M-am întors. Cel care mi 
se adresase era... Albin Morariu.

— E băiatul meu: Mircea. Și în 
vocea luî Albin Morariu am simțit 
pentru prima oară o nespusă mulțu
mire și mîndrie. Ne am așezat toți 
trei într-un colț mai umbros.

II priveam cu interes pe Albin Mo
rariu. N-ai fi spus că are 52 de ani. 
Un om nu prea înalt de stat, dar bine 
legat și cu o deosebită vioiciune în 
mișcări. Mi-a mărturisit că acum nu 
mai face sport, în schimb fiul Iui, 
în aîară de tenis de cîmp, a îndră
git voleiul, fotbalul și tenisul de 
masă, Preocuparea de căpetenie a

Anlrename ni al a fost reușit! .Mo
rari* senior zlmbește șa: is for ut alături 

de Morari a junior 

iui Mircea este in»ă acum pregătirea 
pentru intrarea ta facultatea de 
medicină.

— îmi place că băiatul meu face 
sport și sînt fericit că ano apucat 
vremuri în car» sportul cu învăță
tura se pot îmbina atît de bine, re
gimul nostru democrat-popular asi- 
gurînd condiții excelente î® toate 
domeniile de activitate. Ctod mă 
gîndesc Ia cite competiții n-am putut 
participa din „lipsă de fonduri"I Ce 
diferență enormă între începuturile 
mele în sport și cele ale fiului meu. 
Dacă aș fi avut și eu numai o păr
ticică din condițiile pe care regimul 
nostru ni le pune aas la îndemână... 
De multe ori nici nu mi vine să 
cred că visele tinereții mele s-au rea
lizat azi întru totul... atît e de fru
mos !.„

Ai făcut bine, tovarășe Aâ>ta Mo
rariu, cînd cu arma în mină, la 
Someșul Rece, nu ți-ai precupețit 
viața și ai apărat uzina împreună 
cu ceilalți tovarăși piaă la ultima 
picătură de energie.

Ai toate motivele, tovarășe .Albin 
Morariu, ca zi de zi h uzina în care 
lucrezi, să depui o muncă însufle
țită și creatoare.

AI avut dreptate, tovarășa Aibta 
Morariu, cînd ți-ai educat copilul 
într-un ap irit disciplinat șl sănătos, 
pregătind un cetățean conștient de 
îndatoririle pe care le are.

Acum, după 13 ani, de Ia primul 
23 August, poți să privești cu mul
țumire înapoi ta aceri răstimp șl 
cu încredere înainte.

Și toate acestea datorită acelui lu
minos 23 August 1944.

C. SEVEREANU

Rînduri despre

Veșnic tînărul 
DINU eRîSTETl

Duminică seara, când ta redacția 
noastră, munca era In toi a apărat 
ca un iureș Dinu Cristea I

— .„Mda băieți, v-ou venri rezulta- 
tele juniorilor de la Cluj?— Na știți 
ce-a făcui fl-meu, Marin, la 1.500 
m ?— De, rezultatul na e prea rău, 
dar ar fi putui ocupa un ioc mai 
bun! Dar nu-l nimic, învață el, ți 
o să-l vedeți peste cițiva ani. 11 
pregătesc să-mi ia locul 1 Vreau ca 
din fondul romlnesc sd na lipească 
numele familiei lui Dinu și tare mă 
voi bucura cind voi fi moșneag, să 
aflu că fi-meu se străduiește să ducă 
mai departe fot ceea ce am înfăp
tuit eu, in alifia și attția ani de 
muncă'.

Dinu Crîstea este un nume mare în 
atletismul nostru. Un nume de care 
se leagă o bună parte, poate chiar 
cea mai mare, din istoria alergătorilor 
de fond din țara noastră. Fiul unui 
țăran din comuna Vasilați, a cunos
cut de mic necazurile vieții și întu
nericul în care a fost ținută de vea
curi lumea satelor noastre. Cu mai 
bine de un sfert de veac în urmă (ci
tiți bine: mai bine de un sfert de veac 
lui Dinu Cristea i-A venit sorocul de

Intrând în biroul inginerului loan 
Enescu de la Gospodăria Agricolă 
Colectivă „11 Iunie" din comuna Hăl- 
chiu (regiunea Stalin) l-am găsit pe 
acesta discutind cu un tovarăș mai 
în vîrstă despre producții medii la 
hectar, zile muncă, venituri, popu
lația gospodăriei... Vorbeau cu însu
flețire și chipurile lor parcă se lu
minau din oe in ce.

„Actul de naștere al gospodăriei 
l-nu semnat 51 de familii. Era in anul 
1950. Astăzi slntem 32S de familii — 
sau una singură, ca să fiu mai exact 
— și.,.' Am deslușit în cifrele ingi- 
nerutai Enescu tot drumul parcurs 
în anii aceștia de colectiviști.

Pe ogorul lor mare griul a rodit 
ca niciodată, ajungând de la o medie 
de 1.858 kg. la hectar la una de 
2.700 kg. Intre aceste două cifre este 
cuprinsă o perioadă de șapte ani de 
zile în care valoarea zMei muncă a 
crescut de la 33 la 52 lei, în care ve
niturile anuale ale acestei gospodării 
au atins citra de 2.558.073 lei, î«i care 
colectiviștii au început să dureze case 
noi, fața satului să se schimbe, să
răcia și necazurile să se piardă iu 
apele învolburate ale Văltăniței.

Ioc Diaconu, ca și Petre Lazăr, 
Richter Waldemar, Ion Mooser și 
Gutt Martin solicitau cu 13 ani în 
urmă de la primărie acte de pauper
tate ca să poată să-și ducă un 
copil sau altul la spital, la oraș. As
tăzi Ion Diaconu are lumină elec
trică în casă, a băgat astă toamnă 
în hambare 4.490 kg. de griu și 2.24S 
kg. de orz, a adunat în saci 5.132 
kg, de cartofi și vrea să-și cumpere 
bicicletă și aparat de radio.

In ziua în care Gheorghe Boghez 
și-a încărcat toate lucrurile ta căruță, 
nici nu putea să spună exact ce sim
te. Necazurile de peste ani erau to
tuși o viață trăită ta căsuța 
aceea cu pereții crap ați, eu aco
perișul desfăcut. I-a fost mai greu 
pînă ce a ajuns cu căruța ta drum, 
Atunci a dat un chiot de s-au zgu
duit tăriile liniștite ale cerului. 
Gheorghe Boghez se muta în casă 
nouă, din cărămidă, cu ferestre mari, 
luminoase...

Anii mai de demult și restriște* 
războiului i-au făcut pe oameni să 
se închidă ta pereții casei și ai tai- 
mii. Primele manifestări sportive din 
1946 și apoi marile competiții popu
lare i-au adunat din nou pe tineri 
laolaltă, le-au dat sentimentul tăriei, 
unui colectiv. A fost contribuția spor
tului la marile transformări sociale 
de mai târziu din viața Hălchiului.

Cînd oamenii și ogoarele s-au unit, 
□umărul sportivilor din Hălchiu a 
prins să crească neîncetat.

Patru echipe masculine de handbal 
instruite de învățătorul Frantx Hans, 
două echipe feminine, puternice sec
ții de fotbal, natație, atletism, șah, 
tente de masă, popice și ciclism, au 
adunat pe terenurile de sport, 1a ba
zinul de înot și în sălile special ame
najate de ta dub peste 200 de tineri 
șa tinere. FM de țărani colectiviști 

armată. Aici, unii i-au vorbit despre 
o activitate căreia i se zice: sport, 
atletism. ^Apdi, dacă ăsta este atle
tism, atunci ți eu sini atlet, ci in 
sat la mine nici unul dintre flăcăi 
nu m-aa bătui nid odată la alergare' 
le-a zte Dinu Cristea.

sau tractoriști la G.A.S., romîni, ger-t 
mani sau unguri, tineri sau vârstnici; 
pe toți i-a cucerit sportul. De aici 
s-au ridicat valoroasele jucătoare de 
handbal Reip Gerihinde și Maria 
Scheip. Tot aici am întîlnit-o pe juni-, 
oara Frantz Traude, un autentic ta^ 
lent la ciclism și atletism.

...La plecarea din Hălchiu, după ce 
vizitasem frumosul bazin de înot, 
turnat în beton, după ce văzusem 
hotelul amenajat într.o splendidă clă
dire din piatră sub formă de cabană, 
cinematograful, trotoarele pavate, ze
cile de antene de deasupra caselor, 
frumosul teren de sport dintr-un ad
mirabil parc, elegantul restaurant, am 
rămas puțin descumpănit. Tovarășii 
de la redacție mi-au cerut să scriu 
un reportaj dintr-un sat. Și eu nime
risem într-un veritabil orășel: fru-t 
moașa așezare a colectiviștilor din 
Hălchiu.

FLORIN ȘERBAN >

Gîndul meu
Scriu aceste rinduri, cu pu

ține ore înainte de plecarea 
la Gând

Eu și ceilalți sportivi var» 
participăm la campionatele eu. 
ropene de caiac.canoe vom săr
bători într-un mod mai neobiș
nuit ziua de 23 August: vi
neri vom lua startul in pro
bele atît de dificila ale între
cerii pentru supremația euro
peană!

Ne vom îndeplini toate spe
ranțele legate de acest con
curs ?

Vom adăuga titlurilor olim
pice ți pe cele europene ?

Greu de spus...
Știu însă că vom lupta cu 

toată energia, că ne va anima 
puternic gîndul sărbătoririi Iul 
23 August prin victorii spor
tive de răsunet, victorii ale 
noastre, ale sportului nou, ale 
vieții noi ce se făurește de 
13 ani în patria noastră.

Vom fi nespus de bucuroși 
dacă victoriilor în diferite dome
nii de activitate închinate de 
alții lui 23 August le vom 
putea adăuga și noi o victo
rie sportivă de mare presti
giu.

LEON ROTMAN 
campion olimpic

Și cu dîrzenia care-i este caracte
ristică, Dinu și-a pus în cap să-i bată 
pe toți la alergare; și ca să nu pară 
lăudăros, i-a bătut „măr", așa cum 
îi place lui însuși să spună. In scurt 
timp de la „debutul" său oficial ca 
atlet, Dinii Cristea a devenit campion 
al țării, apoi internațional, campion 
și recordman balcanic, „spaima" unor 
atleți celebri ca grecii Ragazos șî 
Kiriakides.

De atunci, mai bine de un sfert 
de veac, Dinu Cristea a alergat, fără 
să cunoască oboseala, de la 800 ab
ia maraton, stabilind recorduri și ob
ținând victorii peste victorii.

Dar, pentru Dinu Cristea, adevăra
tul atletism a . început după 23 Au-j 
gust 1944, cînd deși nu mai era la 
prima tinerețe sportivă a înregistrat 
de departe cele mai bune rezultate ale 
sale. Este suficient să spunem că în 
acest an Dinu Cristea a înregistrat 
cel mai bun rezultat al său pe 5.000 
m ! 1

Viața și activitatea lui sportivă pot 
constitui un minunat exemplu pentru 
tineretul de azi.

Ieri, „nea Dinu" a împlinit 46 de 
ani I lntilr.indu-1, unul din colegii 

noștri de redacție a riscat o întreba
re : „Ciți ani o să mai alergi?"

„Eu nu alerg după am eu alerg 
cit voi vutea alerga bine Mă simt 
încă atît dl tînăr, șt anoi, Mfin, 
o să mi ia locul. Dar despre asta 
vom verb' atunci cind voi împlini 
50 de ani 1“ ,



Vă mai amintiți?
Nu de puține ori s-a scris și s-au purtat discuții despre paralelis

mul care există între Jocurile Olimpice și cele Balcanice, aducîndu-se 
ta sprijinul acestei afirmații tot felul de argumente, unul mai convingă
tor ca altul: au avuit aceeași țară de origine (Grecia), mai mult, au 
«vut ca leagăn același stadion (Ave roff), au favorit din aceeași idee 
fi au avut aceeași semnificație, etc. etc. In felul acesta au fost scoase în 
lumină numeroase puncte de apropiere între aceste două mari competiții 
■portive.
Anul trecut J.O. — care, prea bi

ne se știe, se desfășoară din 4 în 4 
ani — au sărbătorit aniversarea edi- 
tei a XVI-a. Este rîndul balcaniade

le să împlinească și ele peste cîteva 
știe aceeași vîrstă. Nu este cîtușî 
de puțin un paradox faptul că totuși 
3.B. pri.n sistemul lor de desfășurare 
anual, ar fi trebuit să fie ou mult 
mai bătrîne, deși în actul lor de
paștere este înscris 1930 (cu 34 
•ni mai puțin decît olimpiadele mo
derne) 1... Ce s-a întîmplat totuși 
că socoteala aceasta pare atît de 
Încurcată? Să ne permiteți o mică 
explicație: la numărătoarea J.O. au 
Intrat și acele ediții care, din cauza 
războiului, nu s-au putut desfășura 
(Berlin 1916, Tokio 1940, Helsinki 
1944), pe cînd numeroși ani de în
trerupere care există în șirul halca- 
«•iadelor (1940—1953) nu au mai fosl 
•bați în considerare. De altfel nici 
«ele două concursuri balcanice (Ti- 

1946 și București 1947) nu au 
înglobate la totalul edițiilor

Acum, circi ne pregătim pentru a 
•Srbăiori aniversarea totuși bătrîne- 
k>r Jocuri Balcanice, gîndul zboară 
firesc cu ani în urmă și fie-i îngă
duit să poposească in amintirile a- 
■ului 1937 cînd țara noastră a avut 
Cinstea organizării acestor întreceri. 
Stadionul A.N.E.F. (actuakil stadion 
•1 Republicii) a fost gazda concursu
rilor balcanice. In tribunele sale au 
luat loc cîteva mii de spectatori, re
cord pe atunci. Comportîndu-’se ex
cepțional reprezentanții țării noastre 
•u fost cit pe aici să producă marea 
•urpriză și să ocupe primul loc în 
■iasamentul pe echipe. Trebuie sâ

O zi „plină” la ciclism
Duminică, in Capitală, cicl smai va 

•unoaște o „zi plină*: dimineața se 
va desfășura campionatul republican 
de fond pe șosea, iar după-amiază 
•va avea loc, pe velodromul Dinorno^ 
• doua reuniune din acest an.

r

să cred.».
De cite ori ii aud pe cicliștii 

de acum 20 de ani, — unii 
dintre ei sini azi anirenori — 
povestind despre neajunsurile 
pe care le îniimpinau, pe cînd 
făceau ei ciclism de competijie, 
am impresia că ascult o poves
te din vremuri foarte îndepăr
tate. Orice piesă, orice echi
pament și-l cumpărau prin gre
le sacrificii personale; îndru
mări tehnice și tactice nu avea 
cine să le dea; iar dacă lip
seau de la slujbă o zi sau 
două' pentru sport, îi aștepta 
deseori concedierea.

Patronii — după cum ne 
spun sportivii bătr-îni — nici 
să nu fi auzit de sport. Aces
ta, susțineau ei, le ia oameni
lor gîndul de la treabă seri
oasă. Cicliștii erau considerați 
drept oameni ne&erioși, care 
vtniură șoselele fără nici o 
noimă...

Cind. aud toate acestea și 
privesc in jurul meu, mărturi
sesc sincer că nici nu-mi vine 
să cred că au existat cindva 
(și nu prea de mult) asemenea 
timpuri pentru adepții sportu
lui cu pedale, li ascult pe cei 
bălrini, mă uit in jurul meu, 
fi mă simt fericit că trăiesc 
aceste vremuri în care eu (ca 
fi atâtea alte mii de tineri) mă 
pot ocupa temeinic si în con- i 
dl ții optime de sportul care | 
Ini este drag.
CONSTANTIN DUMITRESCU 

maestru al sportului (

$ Incursiune
g celor 15 ediții

in istoria 
ale 

Jocurilor Balcanice
u

g Jocurilor Balcanice & 
de atletism

știți că pe atunci Grecia reprezenta 
o adevărată forță în atletismul bal
canic și faptul că atieții săi au cucerit 
locul întâi în toate edițiile dinaintea 
războiuhii, vorbește de la sine. Și 
totuși, atieții noștri au fost la im 
pas de o victorie asupra grecilor, 
lucru considerat pe atunci ca ceva 
cu totul și cu totul exceoțional. Ar- 
temoe Ghițescu (100 m. 10,9); ine
puizabilul Nicolae Iordache (200 m. 
—21,9 și 400 m. — 49.1); Nicolae 
Gurau (greutate — 14.31); ștafeta 
8-44-2—100 m. (Nemeș. Iordache, 
Kovacs, Ghițescu) și Dinu Cristea 
(10 000 m. — 32:43.4) au adus 
splendide victorii colorilor noastre. 
Dar vorbind de Dinu Cristea, ce 
trebuie să subliniez: victoria de i- 
tunci, sau vitalitatea sa excepțio
nală câre-i permite sâ fie și astăzi 
printre fruntașii fondului romînesc? 
Cu siguranță că și una și alta 1

Dar in palmaresul Jocurilor Bal
canice figu-ează la loc de cinste și 
aite victorii repurtate de atleți ro
mâni Socotim util să le readucem 
în actoatitate la ediția a XVI-a a a- 
cestei competiții: Atena 1930: Nicolae 
Ilie (maraton — 3.14:14.6); Lazăr 
Bodea (ciocan — 37.98); Atena
1931: Paveliuc (10 000 m — 34:225);

Mai... harnici, fandiștii clasifi
cați pentru faza finală a campio
natului republican se vor întilni la 
ora 7 dimineața la km. 8 de pe șo
seaua București—Pitești. De aci, vor 
pleca la ora 7,30, ba să acopere eei 
200 de km. ai competiției, adică vor 
alerga pînă ia km. 108, de unde 'vor 
face cale întoarsă. O competiție dură, 
deși traseu! este în întregime plat, 
dar — indiscutabil — vom asista la 
nenumărate hărțuieli și atacuri ceea 
ce va determina, desigur, o întrecere 
rapidă.

Iată cîștigătorii campionatului din 
ultimii ani: 1959 — Traian Chicom- 
ban; 1951 — Ervant Norhadian;
1952 — Rene Voișanu, 1953 — Er
vant Norhadian; 1954 — Gabriel
Moiceanu; 1955 — Gabriei Moiceanu; 
1956 — (ou s-a acordat titlu).

După-amiază, cu începere de la 
ora 17, amatorii de întreceri pe ve
lodrom vor putea asista la o repetiție 
în vederea campionatelor republicane 
pe pistă : probe de viteză, semi-fond, 
contra-timp, etc. Reuniunea se va 
desfășura în organizarea comitetului 
C.F.S. al raionului Tudor Vladwni- 
rescu.

SPRE
(urmare din pag. I)

dicarea necontenită a nivelului de trai, 
chezășie a noi succese în viilor.

Anonimă și din punct de vedere 
sportiv în trecut — cele cîteva afir
mări constituind de fapt o dovadă a 
calităților sportive native dar neculti- 
vate ale tineretului romîn — patria 
noastră liberă s-a impus cu tărie și 
fn acest domeniu. îndeosebi după ce 
Partidul, prin Hotărîrea sa din 1949, 
pune bazele unei mișcări sportive de 
tip nou, cu un scop înălțător și un 
conținut sănătos, victoriile nu se lasă 
prea mult așteptate. Succesele inter
ne — privind atragerea maselor de 
oameni ai muncii în sport și temei
nica organizare a muncii sportive — 
simt succedate de răsunătoare succese 
internaționale. Tinerii sportivi romîni, 
altă dată necunoscuți, ajung să pă
șească pe podiumul învingătorilor la 
campionatele mondiale de tenis de ma
să, la olimpiadele de la Helsinki și 
Melbourne, la campionatele mondiale 
feminine de handbal, la campionatele 
europene de canotaj, box, tir, la cam
pionatele mondiale de popice... In rîn- 
dul celor mai buni sportivi din lume 
încep să-și facă apariția atleți și tră
gători, scrimeri și voleibaliști, cano-

Ntcolae Iordache (Rominia) termină victorios cursa de 400 m. plai, stabilind cu 49,1 sec. un nou record ro- 
minesc și balcanic. (Jocurde Balcanice din 19-17—București)

Gh. Fritz (greutate — 14.16 ih.}; 
Petre Havaleț (disc — 39.76); Ate
na 1932: Francisc Nemeș (400 m.— 
51.4); Ludovic Ga!! (maraton — 
3 20:41.0); Atena 1933: FrtaKWC Ne
meș (400 m. — 51.4); Ludovic Gali 
(maraton — 3.02:41,0); Istambul
1935: Ludovic Gali (maraton — 
3.07:40.0): Alena 1934: Dinu Criste* 
(5.000 m. — 15:51,8); Bondoc Io- 
r.escu-Crum (lungime — 6,82);
București 1937: i-am enumerat mai 
înainte; Belgrad 1938: Dinu Cristea 
(10.000 m — 32:15,2); Atena 1939: 
Pompiliu Stoichițeecu (lungime — 
6.83); Belgrad 195& Ion Wiesen- 
maver (200 m. — 21,8); Ilie Savel 
(400 m — 4".8 și 400 m g. — 51,6); 
Sorin loan (triplu — 15,39); echipa 
Karandi, Sudrigean, Savel. Wiesen- 
maver (4x400 m. — 3:13,8); Atena 
1957:_

Să sperăm că vom avea prilej'ul 
să ne bucurăm pentru cit mai multe 
victorii ale atieților noștri.

Pentru prima oară în istoria în
trecerilor balcanice, anul acesta au 
fost incluse în program și concursuri 
feminine, care vor avea un clasa
ment diferit de cel al bărbaților. Cu 
acest prilej se vor stabili recordu
rile balcanice feminine și vor fi de
cernate primele titluri de campioane.

ROMEO VILARA

Aspect de la antrenamentul jucătoarelor din lotul care se pregătește pentru 
locurile Mondiale Universitare de la Paris
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tori și rugbiști romîni. Țara noastră 
devine gazdă bună a numeroase mari 
întâlniri internaționale iar sportivii ro- 
mini — oaspeți apreciați peste hotare. 
Laolaltă cu muzicienii și actorii, cu 
oamenii de știință, artă și cultură, 
sportivii romîni ridică prestigiul scum
pei noastre patrii, îi fac cunoscut nu
mele pînă peste țări și mări. Iar 
cînd muncitorul birman citește cu
vintele românești de pe sacii de ci
ment, cind țăranul egiptean vede nu
mele fabricii romînești de tractoare, 
cind intelectualul londonez aplaudă 
concertele dirijate de maestrul Con
stantin Silvestri iar presa italiană e- 
logiază jocul romînilor în piesele lui 
Goldoni, toate acestea se asociază in 
mintea lor cu numele unor vestiți spor
tivi romîni. Și invers. Da, dezvolta
rea țării noastre în anii aceștia n-a 
fost deloc unilaterală! Răcnească duș
manii cit or vrea, dar faptele sînt 
indiscutabile și ele arată fără putință 
de tăgadă că poporul romîn și-a gă
sit azi adevăratul drum, adevărații 
prieteni, adevăratul rost intre po
poarele lumii !

Și dacă pentru toate acestea au 
fost și mai sînt necesare sacrificii, 
dacă drumul nostru n-a fost întotdea
una lipsit de obstacole, dacă în sport

PREGĂTIRILE JOCURILE
MONDIALE

LOTURILOR R.P.R. w*™™*
kitr-una din zilele trecute a»ă a-

ham cu atieții juniori polonezi și 
cehi în parcul „Dr. Babeș* din Cluj. 
In ajun de concurs, oaspeții te În
dreptau spre micul stadion de atle
tism, pentru un ultim și ușor antre
nament Irina Dobrzanska, câștigă
toare a probei de aruncarea discutai 
Ia prima ediție a campionatelor noas
tre internaționale. iar acum aci tren oa
re a junioarelor poloneze, îmi poves
tea cît de mult îi place Qtaj-ul, pe 
care-I asemuia în anumite privințe 
vechiului oraș istoric polonez Kra- 
kovfa, oind, de după perdeaua de 
pomi care maschează terenurile de 
sport ce străjuiesc ateia, am auzit o 
voce cunoscută :

„Băieți, mal umblați puțin și la 
mingile plasate. Nu numai forță, for
ță. ■"

Și, ea un „răspuns*, s-a auzit sgo-

T O R 11
ca și în alte domenii n-au lipsit nici 
deficiențele și nici greșelile — pe care 
noi. primii, le-am observat și le-am 
combătut — dușmanii n-au de ce să 
se bucure. Nu mersul liniștit pe 
drum drept, ci povârnișul abrupt ve
rifică vlaga unui drumeț.

In dimineața zilei de 23 August, 
sportivii vor defila mîndri prin fața 
tribunelor încărcate. Mîndri de victo
riile lor în sport, mîndri de succe
sele in munca de fiecare zi, în uzine 
și fabrici, pe ogoare și șantiere, în 
școli și facultăți. Ei vor păși mîndri 
de succese, dar conștienți totodată de 
tot ceea ce lipsește pentru ca aceste 
succese să devină mai multe, mai 
prețioase. Și în ovațiile cu care-i vor 
saluta pe conducătorii partidului și ai 
statului vor răsuna mulțumirile pentru 
noul și puternicul imbold dat miș
cării noastre sportive: recenta Hotă
râre cu privire fa reorganizarea miș
cării de cultură fizică și sport. Cu 
glodurile spre viitor, spre noile victo
rii către care ne conduce Partidul, 
sportivii vor defila manifestîndu-și 
hotărîrea de a pune toate forțele lor 
tinerești in slujba marilor idealuri ale 
poporului nostru muncitor: construirea 
s cialismutai, pacea și prietenia între 
popoare.

motul sec al uneia din acele grozave 
„bombe* care fac deliciul spectato
rilor de volei. M-arn despărțit de 
grupul ableților, curios să știu cine 
sînt cei care, în plin „reiache*, cen- 
tinuă să se antreneze eu atîta stăru
ință. După oîțiva pași, mi-au apărut 
în față terenurile de tenis și de vo
lei ațe parcului sportiv studențesc, 
Primele, dezolant de goale (în luna 
august, cu puțin timp înaintea cam- 
pionatdlbr naționale 11).' In schimb, 
pe cele două terenuri de volei se dis
putau inverșunațe partide. Am recu
noscut și o parte din „beUgeranți"; 
Horațiiu Nicodau, Rusescu, Cherebețiu, 
MtouleScu, Corbeanu... DoSna Ivă- 
nesou, Sonia Colceriu, Adriana Honet, 
Cornelia Moraru... Bine, dar astea 
sînt aproape echipele naționale I

„Da, in loturile care se antrenează 
aici sini mulți dintre componența e- 
chipelor noastre naționale", mi-a spus 
profesorul Nicolae Murata, cel care 
cu cîteva clipe mai înainte își sfă
tuia elevii să facă uz și de mingMe 
mai subtile, „puse“, atît de deru
tante pentru adversari. Dar ce ani
versari ? „Foarte puternici. La Locu
rile Mondiale Universitare de la Pa-
rîs, pentru oare se pregătesc loturile 
studențești ale țării noastre, turneul 
de volei va fi una dintre cele mai 
interesante competiții. Este bine știut 
că voleiul, în mai toate țările s.a des- 
■voltat cu precădere în rîndurile stu
denților. Și e destul să amintim echi
pele Uniunii Sovietice, Poloniei, Ce
hoslovaciei, Iugoslaviei, Franței, pen
tru a vedea ce întâlniri grele ne aș
teaptă" mi-a spus îin continuare in
terlocutorul meu.

— „Ce alți jucători și jucătoare 
mai fac parte din loturile din care 
vor fi selecționate echipele pentru 
Paris ?“.

—- „La băieți, .pe lingă cei din echi
pa națională: Nicolau, Rusescu, Mi- 
culescu, Cherebețiu, Corbeanu. mai 
sînt în lot Agirbiceanu, Adamovici, 
Manta, Costea. Timirgazin, Pădureții 
și Perțache, iar la fete, ale căror pre
gătiri sini conduse de antrenorul Gh. 
P-etrescu. sînt în lot Doina Ivănescu, 
Adriana Honet. Sonia Colceriu, Cor
nelia Moraru. Maria Călugăriță, Doi
na Vințan, Elena Marcu, Lia Vania, 
Maria Rația, Maria Crișan, Veronica 
Costin și Anca Păsculescu".

In imediata vecinătate a terenuri
lor de .volei, bazinul de înot era și 
el, în acea după amiază, teatrul unor 
vii pregătiri în vederea Jocurilor de 
la Paris. Sub conducerea antrenoru
lui Vasile Araniossi, poliștii, din ria
dul cărora nu lipsesc Szabo, Kroner, 
Chirvăsuță, Danciu, Doleanu (ulte
rior li se vor adăuga Marinescu și 
Blajek), se antrenează de zor pențm 
turneul de polo care va reuni echipe 
dintre cele mai bune din lume.

Volei... po'o... Mă gindea-m că mai 
ttebuie să știu ce fac atieții pentru 
a fi cuprins, într-un tur de orizont, 
toate pregătirile studenților noștri 
sportivi pentru Paris. Dar, atieții nu 
se află la Cluj. Acolo l-am întîlnit 
însă pe Ion Moina, marele animator 
al atletismului studențesc. „Repre
zentanții noștri la întrecerile atletice 
de la Paris vor pleca direct de 1» 
Atena. Ei au deci de trecut mai îmtîi 
examenul Balcaniadei și apo: pe cel 
de la Paris", mi-a spus „Moci".

JACINT MANOLIU



reprezintă 
pentru mine 
23 August

Același lucru ca și pentru 
tine cititorule, ca și pentru 
tine cetățean onest, muncitor 

ai băut din plin din pa
pilarul atîtor mulțumiri, satis- 
\facții și realizări. Am ajuns 
campion olimpic in cei 13 

\oni pe care-i sărbătorim as
tăzi. Și sînt numai unul din
tre numeroșii campioni o. 

\ limpid și mondiali oare 
\au crescut din poporul nostru 
\ liber, tot așa cum au izvorît 
poeții* tehnicienii, savanții și 

odată cu ei fabricile, uzinele, 
tractoarele ou oare ne fălim.

Tirul ro menesc are astăzi o 
faimă mondială! Cu 13 ani 

\în urmă n-o avea! Peste alți 
\13 ani vom fi mult mai de. 
\parte. Sent alături de noi, ti
neri oapabili să traducă in 
viață aceste vorbe. Și sigur 
că vor preda o ștafetă și mai 
bogată. Sini mai mulți, mai 
buni și ou posibilități înzecite, 
debit noi, cei ce pășeam în
crezători spre libertate și 
bună stare în zilele însorite 
ale lui August 1944!

Iar după aiîtea succese răsu
nătoare, sînt sigur că priete- 

de la 
mai 
alte 
este

nul meu guatemalez 
țL O. de la Helsinki nu va 
jonfunda Bucureștiul cu 
orașe, ci va ști precis că 
capi tala R omî n i ei!

IOSIF SÎRBU 
maestru emerit al sportului 

campion și recordman R.P.R.

JOCURI „T A R r*
ETAPA A 2-a A CATEGORIEI A

LA FOTBAL

fAU TRECtjf13 ANI

Etapa 
tegoriei 
jocuri — se anunță mai interesantă 
ca prima. Un plus de interes aduce 
debutul în competiție a două echipe: 
Locomotiva București și Energia Pe
troșani, care — cum se știe — n-au 
jucat în prima etapă. Adăugăm fap
tul că duminică programul cuprinde 
două întreceri cu adevărat „tari": 
Ramura roșie U.T.A, — C.C.A. (fos
ta campioană contra actualei) și 
Știința Timișoara — Dinamo Bucu
rești, meciul a două din pretenden
tele la titlu. In sfîrșit, prezența E- 
nergiei Steagul roșu la București — 
după performanța de duminica trecu
tă și examenul greu la care sînț su
puse echipele Energia — completea
ză caracteristicile etapei a doua 1 
categoriei A.

Firește că, în vederea acestor me
ciuri s-au făcut pregătiri intense în 
taberele celor 12 formații. Partidele 
de duminică au impus retușuri în jo
cul individual și colectiv. In plus, 
s-au făcut necesare unele modificări 
de formații. Astfel, la Dinamo Bucu
rești se pare că vor juca: stoper Că- 
linoiu (deși L Lazăr a revenit în 
Capitală ieri}. Al. Vasile half, iar- 
R. Lazăr «xtremă dreapta. In cazul 
cînd I. Lazăr va fi apt să joace, a- 
tunes Călinoiu va trece pe postul lui. 
La Știința Timișoara nu se anunță 
nici o modificare.

In țară mai au loc următoarele 
jocuri : Ploești; Energia — Energia 
Tg. Mureș; Cluj: Dinamo — Pro
gresul Oradea. La ploeșteni vor rein
tra Sfetou (în poartă) și B adulase* 
(inter stînga).

Cele două partide din București sc 
vor disputa în program cuplat pe 
stadionul 23 August, astfel : Progre
sul București — Energia Petroșani 
la ora 15,15, Locomotiva București 
— Energia Steagul roșu la

a doua a campionatului ca- 
A — datorită și primelor

Biletele pentru acest cuplaj se pun 
în vînzare astăzi la agențiile Pro
nosport din Cal. Victoriei 9 și Bd. 
Dinicu Golescu, Dinamo, C.C.A., str. 
I. Vrdu, stadionul Giulești și „23 
August”.

6.X : 
niori).

22.IX : Romînia
(juniori).

29.IX : Romînia — Iugoslavia 
(camp, mond.) Romînia — Iu
goslavia (juniori) ; IugosLavia B 
— Romînia B.

Romînia — Ungaria (ju-

Energia Steagul Roșu — 
Burevestnik Ctiișjnău 1-2 (0-0)

ORAȘUL STALIN 21 (prin tele
fon) Echipa de fotbal Burevest- 
nik Chișinău și-a început turneul 
in tara noastei jucind astăzi (n.r. 
ieri) după amiază în localitate cu 
formația divizionară Energia Stea
gul roșu pe care a învins.o ou 
1-1 (•—•).

Cele trei goluri ale meciului au 
fost înscrise in ordine de Mu- 
hortov (min. 53), Pereea din lo
vitură de la 11 m. (min. >t) și *- 
cetăți Muhortov (min. S3).

Arbitrului Petre Badea (Ora
șul Stalin), oare a condus corect 
1 s-au aliniat următoarele forma. 
Ui:

ENERGIA: Ghiță—Birsan, Nfe- 
rineacu. Pereea—Szigeti (Zaha. 
ria) Popescu—Hașoti (V. Florea), 
Fusulan, proca, Ioanovici (Hașoti), 
David.

BUREVE9TNIK: Eremeev—Lof- 
kin, Potapov, Samohin—Kolosov, 
Martkievici—Folomeev, Dereadin, 
Muhortov, Danilov, Bahmutov. 
GH. MÎZGAREANU fi C. GRUIA 

corespondenți

13 INTILNIR1 
INTERNATIONALE

IN TOAMNĂ

ora 17.

NCEPE A 19-a ED1Ț IE
CATEG I t

Irt timpul războiului antihitlerist 
am luat parte la luptele de pe fron
tul de Vest, fiind comandant de plu
ton în Regimentul 2 Dorobanți din 
R. Vi/cea. Inițial am comandat un 
pluton de aruncătoare și apoi un plu
ton de pușcași.

Din timpul acestor lupte păstrez în 
suflet multe amintiri. Iml aduc amin
te de marșurile 
duri, de luptele 
postul meu de 
chiar în biroul

istovitoare prin pă- 
din Cehoslovacia, de 
observație 
directoru’ui

Skoda, de luptele de la 
frița ca și de acea zi 
la Brno, cind tunurile 
dușmanul a fost răpus.

Din noianul de amintiri una 
revine însă cu e intensitate mai 
ternică. E și firesc fiindcă este vorba 
de fratele meu...

Comandam plutonul de pușcași și 
am primii ordin ca în timpul nopții 
să schimb de pe poziție plutonul co
mandat de fratele meu. Mergeam pru
denți, în noapte, spre poziție, deoa
rece focul inamicului se auzea în a- 
propiere. Cind m am apropiat de po
ziție, un ostaș m-a anunțai că fra
tele meu a fost rănit cu clteva minu
te mai înainte. L-am privit ou durere 
cum sîngera dar sentimentul datoriei

instalat 
uzinelor 

Banska Bis- 
minunată, de 
au vestit că

îmi 
pu-

este și mai puternic decit dra
gostea frățească. Am ocupat pozi
ția fratelui meg, el fiind evacuat 
la ambulanță. Ura mea contra hit- 
■ eriștilor a crescut din acea noapte 

—•' mult. Au trecut 13 ani de a- 
Fratele meu este invalid din 
războiului. Suferințele noas- 
fost însă mai mici decit ale 
alți ostași și ofițeri romirâ.

cu prilejul zilei de 23 Au
gust, mă gîndesc cu emoție la miile 
de ostași și ofițeri care luptînd in 
cele 15 divizii romlnești și-au dai 
bunul cel mai de preț — viața — 
pentru zdrobirea fascismului, pentru 
cucerirea libertății. Mă gîndesc la toți 
cei care au căzut în acele lupte grele 
și de aceea, deunăzi, privind Mon» 
mentul Eroilor Patriei, ochii mei s-eu 
umezit văzîndu.l pe aviatorul care 
scrutează zările, pe marinarul cate 
pare ci privește peste ape și pe te> 
fanteristul ce ridică sus laurii victo
riei. Ei toți au luptat și și-au dat 
viața pentru patria noastră scum^g.

și mai 
tun ci... 
timpul 
tre au 
multor

Acum,

ȘTEFAN FILOTE
din echipa de fotbal Locomotive 

București 
sublocotenent de rezervă „

IERI VIS, AZI REALITATE-

Duminică începe șf campionatul 
tegoriei B la fotbal. A 19-a sa ediție 
butează în mijlocul unui intdres 
osebit, la care a contribuit în pri
ll rînd evoluția echipelor de cate- 
He B, de la an la an mai bune, 
i bine pregătite și capabile să sa- 
[acă, prin joc de calitate, exigen- 
temiilor de spectatori care le ur- 
Bsc etapă de etapă. Și este clar 
r în ultimii ani campionatul ca
loriei B a ciștigat in valoare (mai 
■lt în seria I și mai puțin în 
Il-a), devenind o competiție apre- 
tă care dă echipe și jucători cate- 
riei A.
tu gîndul la promovarea în aceas- 

competiție superioară își încep 
minică echipele pasionanta lor in
tere. Chiar în prima etapă sînt 
Igramate citeva confruntări „tari", 
m rezultă din următorul 
peria 1: Locomotiva Cluj 
L Reșița, Energia Mediaș 
I B. Mare, Energia Lupeni 
) C. Turzii, Energia Uz
pgresul Sibiu, Recolta Reghin — 
ința Cluj, Energia Arad — Lo. 
motiva Timișoara, Energia Hune. 
ara — Locomotiva Arad.
Seria II: Energia Fălticeni — Pro- 
psul Suceava, Știința București — 
lergia Moroni (stadionul Dinamo, 
t 9,30), Locomotiva Gara de Nord 
Energia Gîmpina (stadionul Giu- 

»i, ora 930). Dinamo Bacău — 
pgresul Focșani, Dinamo Bîrlad — 
lința Lași, Locomotiva Constanța 

Progresul C.P.C.S., Energia 1 
li Ploești — Dinamo 6 București.

program.
— Ener.
— Ener-
— Ener- 
trac. —

PREGĂTIRI ȘI SPERANȚE

și injucători pe care l-am avut
„Cupa Primăverii", ne-a spus antre
norul Voicu, adică : Miu și Varga — 
portari; Cristea, Țoiea, Hoisan, Lun
gii, Mitrea — fundași; Rotanstein, 
Stoenescu, Stere — mijlocași : Ca- 
ramanlăti, Lemnrău II, Grețea, Ciitn- 
gu, Mazi'u, Stoica — înaintași, — 
la care se mai adaugă Cioboată de 
la Energia Flacăra Ploești, dar ple
cat tot de la noi și Ristici de la 
Progresul Iași, foeșănean și el. Mai 
avem și 8 juniori : Doaie, B liota, 
Lazăr, Voicu, Nistor, Pasan, Scla- 
vone și Angheluță".

— Pe cine vedeți în fruntea seriei 
la sftrșrtul campionatului ?

— După părerea mea, fruntașul 
seriei se va alege dintre Locomotiva 
Constanța, Locomotiva Gara de Nord 
București, Dinamo Bacău, Știința 
București și fără falsă modestie, Pro
gresul Focșani. Echipa noastră e bine 
pregătită, omogenă și jucătorii vor 
să răspundă interesului manifestat 
pentru fotbal de locuitorii orașului 
prin meciuri de cit mai bună cali
tate.

17.XI:
(camp.
Rom în ia (juniori) ; Rom în ia B — 
Iugoslavia B.

16.X : 
ne ret).

20.X :

Anglia — Romtnla (tl-

SCURTE ȘTIRI

Irlanda (Etre) — Roml- 
r.la (tineret).

24.X: Irlanda de Nord
mînia (tineret).

3.XI: Romînia — Grecia (câmp, 
mond.) ; Grecia B — Romînia B.

Iugoslavia — Romînia 
mond.) ; Iugoslavia —

• DE DUMINICA tS augu«t 
toate jocurile de campionat vor 
începe la ora 17. Cele progra
mate în deschidere, la ora 15.15.
• ȘTIINȚA TIMIȘOARA are 

un nou antrenor, pe fostul in
ternațional Voroncovski. în lo
cul lui E. Stepan, ăl cărui con
tract a fost desfăcut prin bună 
înțelegere. Stepan s-a angajat 
la Energia Oțelul Roșu.
• BUREVESTNIK — Chișinău, 

care a jucat ieri la Orașul Stalin 
urmează să mai susțină două 
jocuri la noi, cintre care unul 
la Ploești în ziua de miercuri 28 
august.
• Campionatul republican 

de juniori va începe la 15 sep
tembrie.
• ALTE rezultate din Cupa 

R.P.R. : Energia Btcaz — Pro
gresul Focșani 6-6 după prelun
giri, Energia Buftea — Energia 
23 August București 3-3 după 
prelungiri, FI. roșie Rm. Vîlcea
— Locomotiva Gara de Nord
4-2 (9-1). Jocul Energia Sinaia
— Energia Cîmplna se ciapută 
azi la Sinaia.

• Jocul de categorie B. E- 
r.ergfa Arad — Locomotiva Ti
mișoara se dispută sîmbătă.

Pokn«ta

(Foto L. TI BOR.)

cîrpă și— 
Colectivul 
adevărate

au rămas simple povestiri ale vîrstnieilor.-. 
adevărată și echipamentul sportiv, meciurile 

care exprimă grija organizațiilor sportive de azi față de 
viitoarele cadre ale mișcării sportive din țara noastră.

nu se dezmint Ei se arată plini de talent și In

jocuri de 
aspirațiilor

joacă
cei mai mulți
Toți însă, din motive 

numeroasele

Și cei mici își au visele sau aspirațiile lor. Care dintre noi, vîrstnicn 
i „epoca pantalo- 

care bateam cu 
măcar odată in 

cum auzeam sau 
ei ? Unii — mai 

au

de azi și poate cu părul încărunțit, nu ne-am dorit în 
nilor scurți" să ieșim din anonimatul maidanului pe 
înverșunare o biată minge de cirpă și să pătrundem 
„împărăția marilor lotbatiști și să jucăm un meci așa < 
vedeam uneori — din pom sau de pe gard — că 
puțini — și-au văzut visul cu ochii. Alții — 
rămas cu„. visul și cu pasiunea de spectatori, 
lesne de înțeles, urmăresc acum cu dragoste 
„pitici* (în deschidere la „seniori*), mărturie vie a îndeplinirii 

tinerești.
Pentru micii fotbaliști de astăzi, maidanul, mingea de 

picioarele goale 
sportiv, mingea 
— sînt realități 
tineret, față de 

Și micii sportivi 
întrecerile lor se dovedesc ambițioși și capabili să delecteze tribunele 
pline prin faze spectaculoase (ce. numai cei mari pot ?„.) cum se vede 

,/ în fotografie, imagine dintr-o partidă, mult gustată de spectatori, intre 
X două formații ale Tinărului Dinamovist

...DAR TOT ATÎT DE MULTE 
LA BRĂILA -

• PREMIILE SPECIALE acordate 
variantelor cu „©•* rezultate de la con
cursul Pronosport nr. 31 (etapa din 4 
august) au revenit următorilor parti
cipant :

Motocicleta de 350 cmc., acordată 
participantului cu cele mai multe va
riante cu „0“ rezultate a revenit lua 
ȘERBAN ALEXANDRINA din GiUTgiu 
str. I. V. Stalin nr. 19, care a avut 
10C variante cu „0“ rezultate ; Moto
cicleta de 175 cmc., acordată celui de 
al doilea participant cu cele mai multe 
variante cu ,,0“ rezult .te a revenit lui 
MAIOR DOMINIC din Craiova sir. 
Matei Basarab nr. 29, care a avut 67 
variante cu ,,0“ rezultate ; Motocicleta 
de 125 cmc., acordată celui de al treilea 
participant cu cele mai multe varian
te cu „0“ rezultate a revenit lui 
GEORGESCU ȘTEFAN din Galați str. 
Dr. Nicolini nr. 47, care a avut £2 va
riante cu ,,i“ rezultate ; Premiile spe
ciale acordate prin tragere din. urnă 
au revenit următorilor : O motocicletă 
Ge 125 cmc. : PARASCHIV VERONI
CA din București str. Ferentari nr. 72; 
Cîte un aragaz cu 3 ochiuri și butelie: 
DONENBERG IOSIF din Oradea str. 
Jokaj Mor nr. 7 și MARINESCU MI
HAI d'in București str. Penovici nr.

atM Oradea — Flamura roșie Arad ; V. 
Energia Orașul SUlin — Dinamo Ctaj; 
VI. Știința Timișoara — Energia Tg. 
Mureș ; vil. Progresul Sitwu — Ene-r- 
gid Hunedoara (cat. B); VIII. Energia 
Baia Mare — Energia Mediaș (cat. B); 
IX. Progresul Focșani — Locomotiva 
Gara de Nord (cat. B); X. Șt&nța I»*8
— Știința București (cat. B); XI. 
Progresul Suceava — Locomotiva Cons
tanță (cat. B) *, XII. Energia
— Energia 1 Mai Ploești (cat. 
ciuri de rezervă : A. Știința 
Energia Lupeni (cat. B); B. 
ti va Arad — Locomotiva Cluj
• Se aduce la cunoștința ______

pan ți k>r din Capitală că își pot depline 
buletinele pentru concursul Freno- 
sport nr. 34 (etapa fim 25 august) pină 
duminică la ora 12. Agențiile Prono
sport din toată țara vor fi deschise 
vineri 23 august toată ziua. Sîmbătă
24 august orariul de funcționare a 
agențiilor Pronosport va fi cel obiș
nuit pentru fiecare regiune.

Totodată se reamintește particApanți- 
lor că ultimul concurs la care mal 
sînt acordate premii speciale pentru 
variantele cu rezultate este con
cursul Pronosport nr. 34 (etapa dl®
25 august).

QlonosportAntrenorul Andrei Rusu se poale 
lăuda că echipa sa, Dinamo Brăila, 
este cea mai tînără din seria l-a 
a categoriei C: media de verstă 21 
ani și 6 luni I

— Asta nu înseamnă că jucătorii 
vor ceda ușor, he-ă răspuns el la în
trebarea noastră dacă echipa nu va 
cădea din pricina lipsei de rutină.

— Vreau să imprim echipei un 
joc cît mai curgător. Cred că voi 
reuși numai dacă voi putea să omo
genizez echipa, pentru că jucătorii 
provin din... 17 colective răspîndite 
în toate colțurile țării. Lotul este al
cătuit din: portarii Coriolan Pop, 
Birtaști II, Nica! fundașii Scarlat, 
Cătănescu, Curtifan, Hiroti; mijloca
șii Necuiai, Stepan și Jurcă; înain
tașii Gotroază, Niculescu, Lander, 
Stoenescu, Coteț, Eugen Pop, Vasi- 
lache. Cred că cu această echipă mă 

Antrenorul Voi clasa printre primele locuri. Ad
en vensarii cei mai puternici: Energia 

Moinești, Locomotiva Tg. Ocna, Lo

ichipele s-au pregătit cu multă 
nă pentru acest campionat, de 
tel ca și formațiile de categorie 
care își vor îneepe întrecerea Ia 
septembrie. De acest lucru ne-am 
ivins vizitînd diferite orașe

Iată de pildă Progresul
și Dinamo Brăila.
orașul de lingă Mi'lcov
mult entuziasm.

jrC6ului, Ion Voicu, privește
edere noul campionat.
,In campionat vom folosi Joiai de comotiva Galați și FL jojie Butași.

|ă. 
■î
k1
ste

din 
Foc-

dom-

16; Cîte un aparat de radio : VASILE 
GH. ION’ d<n Pitești str. Cu« Vodă 

MITROI VALERIU din București 
Brezoianu nr. 52, MATEI ION 

din București str. Gorgan nr. 44, PO
POV ICI GH. din Ploești str. Muzican
ților nr. 3 și FARCAS BELA d:n Cluj 
str. Tur ii* nr. 12. In urnă au fost in
troduse 831 variante cu ..•** rezultate. 
Participanții își pet ridica, premiile 
după trecerea termenului de contes
tații (4 septembrie).
• Plata premiilor dc la concursul 

Pronosport nr. 33 (etapa din 18 au
gust) se va face în Capitală numai la 
Agenția Centrală din Calea Victoriei 
nr. 9 vineri și slmbătă după-amiază 
începi nd de la ora 17.

• Programul concursului Pronosport 
nr. 35 (c-tapa din 1 septembrie 1957) :

I. C.C.A. București — Progresul Bu
curești ; II. Locomotiva București — 
Dinamo București ; III. Energia Petro
șani — Energia Ploești ; IV. Progre-

17* 
str. Cîmpina 

B); Me- 
Cluj — 

Locomo- 
(cat. B).

psurtH»-

IVii uitați!
La concursul PRONOSPORT nr. 34 (etapa din 25 auoust) sb în tontă tara
formulare gratuite de participare!



Tovarășul Ho Și Min a părăsit Capitala)
Miercuri Ia amiază a părăsit La

pitala, după o vizită de prietenie 
în țara noastră, tovarășul Ho Și Min. 
președintele Republicii Democrate 
Vietnam și președinte al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam.

Președintele Ho Și Min și persoa
nele care-1 însoțesc au fost conduși 
la aeroport de conducători ai Parti
dului și Guvernului, reprezentanți ai 
corpului diplomatic și delegați ai 
oamenilor muncii din Capitală.

Pe aeroport au rostit scurte cuvin- 
tări tovarășii Ho Și Mir. și Chivu 
Stoica.

In fotografie, un aspect de pe 
aeroportul Băneasa la plecarea oas
peților.

Patru zile înaintea campionatelor de t'

OPTIMISM PE TOATĂ LINE
Dacă v-am spune că simt oameni care în aceste zile cu temperaturi 

peste 40 de grade stau înfofoliți în 3—4 treninguri, cu cojoace de p 
și bocanci de schi, desigur v-ați duce cu gînduî la niște temerari tun 
care au prins o-zi urită în vîrful Negoiului sau al Moldoveanului. Și f 
îndoială că i-ați compătimi, nu atît pentru veșmintele lor care, pe noi, ,| 
praincăîziții" ne îngrozesc numai la gîndul că există, cît pentru vren 
păcătoasă care le-a stinjenit o invidiată excursie în răcorosul Făgăraș.

întrecerile sportive de marți de pe stadionul Republicii

[OLANDA BALAȘ: 1,73 m. la înălțime !
In continuarea mitingului organizat marți după amiază pe stadionul 

Republicii din Capitală cu prilejul vizitei in țara noastră a tovarășului 
Ho Și Min, președintele Republicii De mocrate Vietnam, și a persoanelor ca- 
re-I însoțesc, s-au desfășurat — în cinstea înalților oaspeți — o serie 
de întreceri sportive.

y In cadru] acestor întreceri atletis
mul nostru s-a bucurat de o frumoasă 
prezentare. Zeci de mii de spectatori 
au urmărit cu emoție încercările lăcu
ite de maestra sportului Iolanda Balaș 
de a readuce țării noastre recordul 
lumii la săritura în înălțime. Dacă, 
«In păcate, acest lucru mi a putut fi 
realizat, zecile de mii de spectatori 
au avut insă satisfacția de a o vedea 
sărind peste ștacheta ridicată la 1,73 
tu, rezultat care constituie CEA MAI 
BUNA PERFORMANȚA MONDIALA 
DIN ACEST AN. Cu o siguranță re- 
tnarcabT i. lolanda a trecut din prima 
încercare toate înălțimile. Apoi, lo- 
*H»da Balaș a cerut să i se ridice șta- 
tfaeta la 1,77 m. înălțime care ar fi 
fctsemnat un nou record al lumii. Stin- 
fenită in mare măsură de Întunericul 
care se lăsase, lolanda a ratat cele

3 încercări regulamentare, dar a ară
tat că este pregătită pentru a putea 
doborî recordul.

Tot la atletism, în proba de 1.000 
m. tînărul atlet Zoltan Vamoș a ter
minat învingător cu 2:25,2 (la 0,5 
sec. de recordul republican). Cursa de 
3.000 m. plat a fost cîștigată de Con
stantin Grecescu în timpul de 8:20,4.

Proba ciclistă de urmărire (4.000

m.), care a opus echipele C.C.A. 
(1. loniță, 1. Vasile, R. Klein și G 
Florescu) și Dinamo (G. Moiceanu, 
N. Maxim, 1. Hor* și Voinescu) a 
prilejuit o întrecere pasionantă și 
spectaculoasă, cîștigată de echipa 
C.CJt

In continuarea programului a avut 
loc un concura de haltere, cu partici
parea campionilor țării Lisias lonescu, 
flie Enciu și Atila Vasarhely și trei 
meciuri de box, în cadrul cărora C. 
Gheorghiu l-a întrecut la puncte pe G. 
Popa, iar D. Ciobotaru cu V. Mariu- 
țan și Luca Romano cu Dănilă Done 
au terminat la egalitate.

DaV eroii noștri nu au timp acum 
să ajungă atît de departe oricît le-ar 
surîde și lor o asemenea escapadă. 
Pe ei îi așteaptă campionatele indivi
duale de tir, care vor fi inaugurate 
peste 4 zile: luni 26 august. Și atunci? 
Cu toții sînt la Tunari, suportînd ca
nicula bucureșteană în acele straie 
specifice excursioniștilor, dar care sînt 
indispensabile unui trăgător de ar
mă sau pistol.

I-am vizitat zilele trecute Jn „cup
torul” lor de la Tunari. Lucrau de 
zor, transpirau de zor. I-am privit 
4—5 ore cum stăteau nemișcați în 
stand, trăgind foc după foc, cu aceeași 
încordare cu care vor trage în con
cursul ce stă să-nceapă.

Toți sînt optimiști. Unul speră în 
victoria lui, altul întrevede o luptă ti
tanică între cițiva mari favoriți, alții 
pronostichează o ploaie de noi recor
duri, iar cîțiva preferă să aibă cu- 
vîntul... după. Dacă există în general 
o rezervă asupra valorii campionate
lor, mai precis asupra rezultatelor ce 
vor fi înregistrate, aceasta se referă 
numai la faptul că data competiției 
este puțin ieșită din comun, prea de
vreme și într-o perioadă nepotrivită. 
Intr-adevăr, este greu să obții per
formanțe' peste actualul nivel pe o a- 
semenea caniculă și, mai ales, după o 
etapă de pregătire lipsită de concur
suri. Față de programul internațional 
în care sîntem angrenați, credem că 
nu exista însă o altă soluție. Dar cum

„Mă voi strădui 
să readuc în Romînia 

rsM mondial"
1$

V v

I»

Nu există, poale, o mai b 
mare satisjneție pentru un b 
sportiv, dedt aceea a datoriei b 
împlinite, a realizării, unei d 
performante de valoare cit mai b 
ridicată, care să-i cinstească b 
eforturile și să întărească șl V 
mal mult prestigiul sportiv al x 
patriei iubite.

Această satisfacție am sim- : 
fit-o și eu, în nenumărate rin- X 
duri, ori de cite ori am sta. ’ 
bilit un : w record sau am rea. : 
Uzat numai o performanfi de o ■ 
valoare ridicată. Așa a fost, : 
de exemplu și marți au vă a- ; 
miază, după concursul de pe , 
Stadionul Republicii, tn care ' 
sărind 1,73 m. am revenit pe ( 
primul loc in ierarhia mondia- ( 
tă a săritoarelor in înălțime ( 
din acest an și am fost, apoi, ( 
la un pas de a reintra și în < 
posesia recordului lumii. Din ' 
păcate săriturile la 1,77 m. nu 
au fost tot atit de reușite ca ;

CAMPIONATUL NATIONAL DE PEN
TATLON MODERN

Cei mal buni pentatlonițti din țar* 
se vor Întrece, cu Începere de simbătă 
24 august și pini miercuri 2* august 
pentru titlurile de campioni al țârii. 
Individual și pe echipe. Campionatele 
vor avea loc la Sibiu, In organizarea a- 
sociației Voința.

EPILOG LA „TRIUNGHIULARUL" 
ATLETIC DE LA CLUJ, CONCURSUL 

DE LA (IMP1A TURZII
CIMP1A TTRZ1I 2* Oria teleleul. 

In localitate a avut loc un tanporta-.t 
onneurs de aCettsm. ia care au con
curat o parte din atleții și atletele e- 
chlpeior de juniori ale Poloniei. Ce
hoslovaciei șl Rominiei. Cu acest pri
lej s-au realizat o serie de perfor
manțe remarcabile, In fruntea clrora 
se situează noul record de juniori 
al R.P.R. In proba te 1-566 m. obsta
cole, obținut de VasUe Fk>rea cu tim
pul de 4:23.7. Iată rezultatele cu care 
s-au Ir-cheiat probele concursului : 
FETE : i«a m. : Richter CPol-1 12.2 sec. ; 
M ta. g. : Zabrsova (Ceh.) 11.7 sec. ; 
9M m. : Flaișer (Rom.) 1X.3; Soliță: 
PeffcoN-a (Ceh.) 36M m.; langlase: Ko- 
wollk (Pol.) 5,54 m.: 4x1M sa.: Ceho
slovacia 56.» sac, Romînia St.» sec.; 
BĂIEȚI: IM na-t Klnoe (Ceh.) IM sec. 
(cu vînt din spate): 11» m. g.t <31.» 
cm.) : Krol (Pol.) 14.» sec. Kroerncke 
(Pot) 14,4; Junei (Rom.) 14,6 ; 3M za.: 
Romfeld (Rom.) 1:56.3; 1-5*6 m- obst.:
Efftnert (Ceh.) 4:33.3 ; Flonea (Rom ) 
4:23.7 — record —; suliță : Wojtek
IC eh.) 64.43 m.; Wentzel (Rom.) 52,37
m. ; Înălțime : Kaspar (Ceh.) 13* m.; 
lungime : Jaajemski (Foi.) 6 25 m.;
4x466 m.t Cehoslovacia 3:36.5; F.omlnU 
3:32.3.

LOMB1K BUDAPESTA — PROOWSUL
M.I.C. 14-7 (5-4) LA HANDBAL

FEMININ REDUS

Mu trecuseră nici 5 minute de te 
începerea mecRHui și handbalistele 
biicureștene conduceau cu 3-4, ceea ce 
părea un indiciu sigur că victoria va 
fi de partea lor. Și atunci a Intrat 
în... funcțiune ,.mașina“ de marcat 
goluri a echipei bucapestsne. mașina 
alcătuită din două jucătoare înalte 
(Jona și Tako), cu o excelentă tehnică 
individuală fi cu un șut necruțător. 
Faptul aceste a fost ho târî tor pentru 
echilibrarea forțelor pe teren. Dir de
terminantă în stabilirea scorului final 
a fost în primul rînd totala Inefica
citate a echipei bucureștene care nu 
nunul că — în special în repriza se
cundă — nu a reușit să marcheze din 
acțiune, însă și din cele 5 lovituri 
de la T m. de care a beneficiat a 
ratat 4 I

Gol urile echipe! Progresul au foat 
marcate de V. Dumitrescu (4), Eb 
Pidartax (2) și EL Roșu, iar pentru 
Tzxnbik de Take (», Joaa (4) *i Zw 
fcek. A arbitrat Gk Popeacu Bucu
re* tl.

ECHIPELE NOASTRE DE HANDBAL 
(JUNIORI ȘI JUNIOARE) JOACA 

DUMINICA LA KATOWICE

• IERI seară au părăsit Capitala 
plecînd în R.P. Polonă echipele re
prezentative de juniori ale țării noas
tre, care duminică la Katowice vor 
susține o dublă întîlnire ia hand
bal cu echipele selecționate ale R.P. 
Poione.

VOINȚA P. I. — SPARTAK HRADEC 
KRALOVE t-2 (t-1) LA HOCHEI PE

IARBA

Marți după-amiază, Stadionul Tine
retului a găzduit întîlnirea internațio
nală de hochei pe iarbă dintre echi
pele Voința P. I. din București și Slo
van Hradec Kr<:>love (Cehoslovacia). 
După un joc frumos în care gazdele 
au căutat să fie Ia înălțimea partene
rilor jocul a luat sfîrsit cu scorul de 
2-4 în favoarea echipei oaspe- Au în
scris : Sklenar și Cerny. Au arbitrat 
corect Vartparonian și Catană.

SÎMBATA ȘI DUMINICA LA CLUJ 
rcvpa dr VAKAM la NATATIK

• M de înotătoare din toata țara Vor 
evolua simbătă și duminică la Cluj 
în competiția organizată de Comisia 
Centrală de specialitate și dotată cu 
„Cupa de vară ‘. Au fost invitate con
curente de categoria I (senioare) 
și categoria I și a II-a (junioare). 
In afara probelor de înot, în program 
figurează sărituri de la trambulină, 
meciuri de polo pe apă, precum și un 
interesant program de înot artistic.

Ștefan Petrescu a depășit condil 
atmosferice total potrivnice și neol 
nuite de la Melbourne, devenind cl 
pion olimpic cu un rezultat care al 
cut ocolul lumii, să sperăm că I 
așa, el, sau alții, vor reuși să răni 
„insensibili" la căldura cu care, I 
bine, de rău, tot s-au obișnuit! I 

Maestrul sportului Marin Dochil 
îi acordă lui Ștefan Petrescu cri 
pentru pistol viteză. Dar nu tJ 
„Campionul olimpic este trăgătJ 
nostru cu cea mai mare performal 
Gicu Lykiardopol este însă cel I 
constant pistolar pe care-I avem.l 
timp ce Petre Mocuța ne poate ol 
marea surpriză, ca și Dumitrescu, Tl 
șa ș.a. care vin năvalnic peste piti 
nul fruntașilor*. I

— In care desigur că te socoti 
•prezent I I

— „...Sînt favorizat de tragerea]
sorți. In ambele macișe evoluez Ia] 
mătatea concursului (seria a V a)] 
firt^j ce Petrescu și Lykiardopol,] 
de o parte și Mocuța, Tripșa și | 
doi doctori, Manîcatide și Deak, pJ 
altă parte, deschid și închid acea 
întrecere valoroasă, echilibrată, | 
care ultimul cuvînt va fi spus de] 
zistența nervoasă!' I

— Care va fi performanța no] 
campion ? I

— „Cinci sute optzeci și...“ I
— „Unul sau doi” — interi

Ștefan Petrescu. I
— „Mi-a luat-o înainte! Atîta J

și eu. Pistoalele cu țeava scurtă] 
care deocamdată nu sîntem obișni] 
nu ne permit încă să-i răpim lui^ 
fan Petrescu recordul de la ol 
piadă. Dar să nu te culci pe uree] 
asta...* I

Au terminat antrenamentele tră] 
torii de armă liberă. Are cuvin 
dublul campion din 1956, Emil I 
povici: „Nu încercați pronosticuri J 
tru probele de cutcat. Sînt foarte m| 
favoriți (Herșcovici, Sîrbu, C. A] 
nescu, debutantul Mălearsu ș.a.) p] 
tre care de-abia îndrăznesc la 60 fol 
să-mi rezerv un loc. La genunch] 
văd campion pe Rică Herșcovici. 
că nu se va resimți după cele cit 
neplăceri pricinuite de „tumba" 
motocicleta (ce-și face omul cu 
tocicleta lui I). Iar la picioare. Sî 
rămîne senator de drept, ca și la 3

Sînt încă multe de povestit de p< 
cest poligon care îmbracă haina 
sărbătoare. Lăsăm insă ca peste c 
va zile „țintele” să aibă ultimul 
vînt I RENATO ILIESC

Simbătă în Capital"
RUGBT. Teren Energia Republica 

spatele uzinelor Republica), ora 17, 
tîlnirea internațională de rugbi dir 
Energia-Republica și Start-Poznan (1 
Polonă).

Examene dificile pentru reprezentanții canotajului nostru

GÂND: Campionatul DUISBURG: Campionatul 
european de caiac-canoe european feminin

: 0$ ________ ____
skA-" cefe efectuate mai înainte la 

m.; 162; 168; 1,73 m. Ele 
mi-au dat insă multe speran
țe că intr-o bună zi voi putea 
readuce tn Rominia recordul 
mondial la această probă. Șt 
ziua aceasta sper să fie cit 
mai aproape!

Sint bucuroasă pentru rezul
tatul de 1,73 m. pe care l-am 
realizat in fața conducătorilor 
țării, rezultat pe care.l închin 
minunatei zile a lui 23 August. 

IOLANDA BALAȘ 
Recordmană de at'etism 

a Europei

GÂND, 21 (prin telefon) Orașul flamand Gând 
din Belgia găzduiește începînd de vineri, timp 
de trei zile (23—24—25 august), prima ediție a 
campionatelor europene de caiac-canoe. Pină acum 
au sosit în capitala Flandrei orientale canotori din 
U.R.S.S., Italia, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia. 
Spania, Romînia. Pîna joi seara sînt așteptați să 
sosească reprezentanții Franței, R. F. Germane. 
Danemarcei, Olandei, Austriei și altor țări. Este 
regretabil că dintre ele lipsesc Suedia, Finlanda și 
Norvegia, care au anunțat organizatorii că nu 
pot participa din cauza unor dificultăți financiare. 
In consecință, în urma acestor lipsuri la start 
programul definitiv al competiției va fi cunoscut 
de abia joi seara după ședința tehnică.

Canotorii romîni, sosiți simbătă seara cu a- 
vîonul la Gând, au și făcut cîteva antrenamente 
pe pistele de concurs. La probele de canoe, fond 
și viteză, vor lua parte dublul campion olimpic 
Leon Rotman, Nichifor Tarara la simplu, campio
nii olimpici Simion Ismailciuc — Dumitru Alexe, 
precum și Ichim Lipalit — Laurențiu Kalinov. Ia 
dublu. La probele de caiac vom participa numai 
la simplu 500 m. prin Stavru Todorov, deoarece 
Mircea Anastasescu este indisponibil în urma 
contractării unei grine.

întrecerile se desfășoară pe un canat de 2.300 
m. lungime. 72 m lățime, cu o adincime de 2,5 
m, Doar cursele de fond se vor ține în alt I 
canalul care leagă portul Gând de mare, un gen 
de lac artificial de 150 m. lățime și mai mult de 
10 km lungime. Pentru prima dată probele de 
fond se vor desfășura în linie dreaptă.

de canotaj academic

tre au făcut azi primele antrenamente după ce 
trebuit să sacrifice cîteva ore punerii la pune 
ambarcațiunilor. Ziarul „Bild Zeitung" scrie înti 
reportaj publicat azi că sportivele sovietice : 
favoritele nr. 1, dar nu trebuie igmrate — 
unele probe — nici șansele vîslașelor din Romi 
și Germania

DAN GIRLEȘTEANl
DUISBURG 21 (prin telefon de la trimisul 

nostru). După un zbor de 7 ore, delegația noastră 
a sosit pe aeroportul din Dusseldorf, de unda și-a 
continuat drumul cu autobuzul pină în localitatea 
de unde vă telefonez și unde va începe mîine cea 
de a IV-a ediție a campionatelor europene femi
nine de canotaj academic. La startul acestor în
treceri se vor prezenta concurente . din 12 țări, 
și anume: Franța, Polonia, Romînia, Danemarca, 
Anglia, Germania, U.R.S.S., Belgia, Ungaria, Aus
tria, Olanda, Cehoslovacia. Țara noastră va fi repre. 
zentată la toate probele. Iată componența echi
pelor: simplu: Florica Ghiuzelea. Dublu: Florica 
Ghiuzelea, .Maria Laub, 4+1 vîsle: Stela Stan- 
ciu, Maria Marton, Titina Sălceanu, Magda Jifcu. 
4 + I rame: Felicia Urziceanu, Rita Schob, Lia 
Togănel, Marta Kardos, 8+1: Lia Togănel, 
Marta Kardos, Felicia Urziceanu, Rita Schob, 
Sonia Bălan. Ghizela Rostas, Stela Georgescu, 
Maria Bucur. Cîrmace, pentru toate ambarcațiile, 
Angela Codreanu

Primele probe se desfășoară mîine: eliminato
riile la 4 + 1 rame, 4 + 1 vîsle și simplu. La 
aceste probe numărul echipelor înscrise depășește 
numărul culoarelor (6) întrecerile se dispută pe 
pista Duisburg Wedau, socotită de specialiști drept 
o pistă ideală pentru concurs. Canotoarele noas Florica Ghiuzelea
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Trăiască pacea și prietenia între popoare! Politica externă a Republicii Populare Romîne este o politică fermă 
de lărgire a colaborării internaționale pe baza principiilor coexistenței pașnice!

(Din chemările Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin la a XIII-a aniversare a eliberării patriei) J
PREZENȚA ROMiNEASCĂ
ÎN ARENA SPORTIVĂ 

INTERNA ȚIONALĂ
(Urmare din pag. 1)

„Sint plin de admirație față de efortul pe care-1 faceți pentru des- 
voltarea diverselor discipline sportive. Am văzut puține lucruri, dar ceea 
ce am văzut este intr-adevăr minunat. Este foarte frumos ceea ce ați construit 
ca stadioane complexe, terenuri, baze sportive, poligoane de tir (in această 
privință aveți ceva unic în lume...). Totul este splendid, nu numai ca re
alizare. ci și ca așezare în cadrul încântător al naturii. Ai vrea să fii in
structor sportiv intr-o asemenea ambianță, să trăiești aci...*

(ARMAND MASSART — vicepreședinte al Comitetului 
Olimpic Internațional)

Un facsimil din ziarul „L'Equipe“ : titlul elogiosului articol la adresa echipei 
noastre de rugbi după memorabilul meci de la București

„Incontestabil, campionatele internaționale de atletism ale R.P.R. au 
devenit o puternică realitate. Excejftind Jocurile Olimpice și campionatele 
l'Uropene, ele reprezintă cea mai mare manifestație atletică a continentului 
nostru. Nu e greu de imaginat ce muncă necesită organizarea anuală a 
unei asemenea competiții. Numeroși tehnicieni, admirabil calificați și a 
căror competență a uimit pe oaspeți, se consacră acestei sarcini timp de 
Suni de zile.”

(MAURICE VIDAL — director al revistei Miroir-Sprint Paris)
„Am fost totdeauna bine primiți în Romînia, dar de data aceasta au 

fost întrecute toate așteptările. N-am făcut niciodată o deplasare atît de 
agreabilă.*

(MICHEL MACQUET — recordman al Franței la aruncarea suliței) 
„Din punct de vedere al instalațiilor sportive, Bucureștiul și împre

jurimile sale împădurite, cu numeroase lacuri, nu este cu nimic în urma 
marilor metropole din Europa. Aș fi mîndru dacă Parisul ar putea prezenta 
un ansamblu la fel de impresionant ca acela de care dispune capitala Ro
mâniei și care justifică pasiunea sportivă a unui întreg popor."

(GASTON MEYER — Tedactor-șef al ziarului „L’Equipe* Paris) 
„A învins campionul romin Al. Ferenczi, care a obținut astfel o vic

torie admirabilă, în condiții grele, lupt'nd nu numai contra unor adversari 
extrem de redutabili, ci și cu vîntul — care bătea lateral — și cu valu
rile destul de mari de pe lacul Himki. In general, canotorii romini, ca și 
compatrioatele lor canotoarele, au făcut în aceste zile de concurs dovada 
unei admirabfle voințe. Cu perseverență și dârzenie ei au luptat pentru 
victorie în fiecare cursă. Exemplu elocvent este întrecerea de 2+1, în care 
cu 400 m. înainte de finiș romînii au împins ritmul pînă la limita sa 
fcaximă".
W („SOV1EȚKI SPORT" Moscova)

„Rugbiștii romini ne-au dat o lecție In privința jocului înaintării, 
care acționează în stilul britanic*.

„Pachetul de înaintași romîni este demn de Turneul celor 5 națiuni*.
(L’EQUIPE Paris)

„Bravo Ferenczi* și-a intitulat cronica de canotaj ziarul „SOV IE[KI SPORT" 
relatind marea victorie a canotorului nostru la Tocurile de la Moscova

„In Est noutăți în rugbi! Romînii au lansat marea ofensivă a unui 
al doilea sector al rugbiului mondial, care va amenința vechea superiori
tate britanică...“

(DENIS LALANNE — redactor Ia „Sport et vie* Paris)
„Dobrescu a fost admirat. El poate să se laude cu un pumn puter

nic, un joc de picioare excelent și mai ales cu o remarcabilă inteligență 
tactică. Dobrescu l-a eliminat pe americanul Perez (la J.O., njr.) după un 
fmeci în care a ținut tot timpul frînele luptei, fără să se lase surprins de 
spectaculoasele reacții ale yankeului*.

(„GAZZETTA DELLO SPORT* - Milano)
„In mod cu totul deosebit s-au remarcat gimnastele din Romînia, în 

nlndul cărora, alături de maestre consacrate, și-au făcut loc cu succes ti- 
|ne-re talente".

(I. KARTAȘOV — redactor la „Soviețki Sport* Moscova)
„Echipa romînă a prestat un joc frumos și în mare viteză. Am avut 

uneori impresia că pe teren este o echipă de băieți, care a păstrat o gra- 
Iție feminină. Trebuie să Tecunosc că am văzut o adevărată echipă de 
handbal, ale cărei jucătoare mînuiesc foarte bine mingea. Cu o asemenea 
Omogenitate tehnică nu se pot lăuda multe echipe. Sînt foarte fericit că 
la ni văzut jucind reprezentativa Romînâei, echipă despre care auzisem și 
pînă acum multe lucruri bune. In prezent, însă, ne-am convins că echipa 
romînă merită pe deplin titlul pe care l-a cucerit*

(HANS BAUMANN — președintele Federației 
Internaționale de handbal}

Recordmenii mondiali

R. MOEYS și IRA MURCHISON
la campionatele internaționale de atletism 

ale R. P. R.
In ultimele zile, pe adresa co misiei de organizare a Campionatelor 

internaționale de atletism, au venit noi confirmări de participare la cea 
de a X-a ediție a acestor tradiționale întreceri.

Federația de atletism a Belgiei a anunțat participarea unui lot din
tre cei mai de seamă atleți ai săi, în frunte cu recordmanul lumii pe 
800 m. ROGER MOENS (1:46,2 în acest an). De asemenea, Danemarca 
a confirmat participarea cîtorva dintre cei mai buni atleți, în frunte cu 
săritoarea în înălțime LIS JOSEFSS EN, care anul acesta a obținut rezul
tatul de 1,65 m.

Federația de atletism amator a Statelor Unite ale Americii într-o 
scrisoare plină de amabilitate, a exprimat dorința atleților americani de 
a se număra printre participanții ca mpionatelor internaționale, mai ales 
că cei trei atleți (WILIAMS, SHELTON și GUTOWSKI) care au participat 
la ediția de anul trecut au fost adine impresionați de călduroasa primire ce 
Ii s-au făcut la București. Anul acesta, americanii vor trimite patru atleți: 
IRA MURCHISON (10,1 sec. pe 100 m ), LANG STANLEY (1:47,9 pe 
800 m.), ERNIE SHELTON (2,11 m. la înălțime) și JERY WELBOURNE 
(4,55 m. la prăjină).

Finalele campionatului republican 
de tenis al juniorilor

CU ÎNCEPERE de duminică, timp 
de șapte iile, terenurile de tenis ale 
Cerrtrului dg antrenament No. 2 și 
Știința Politehnica din Capitală vor 
cunoaște o animație deosebită. Mo
tivul ? Se vor întrece cei mai buni 
juniori și junioare ale țării pentru tlt- 
frurlle de campioni republicani.

Intilnirile se vor de&fășura la două 
categorii de vîrstă 15—IC ani și 17—11 
ani, ia cele cinci probe : simplu mas
culin și feminin, dublu masculin și 
feminin și dublu mixt.

Duminică meciuriie încep de la ora 
4,34 și 15.

A luat

Turneul de tenis
Finala de simplu masculin Skone- 

cki — Gh. Viziru a competiției inter
naționale de tenis din capitala Unga
riei a oferit în general o dispută fru
moasă, cu numeroase schimburi spec
taculoase de mingi. A cîștigat în 
patru seturi campionul polonez: 4—6, 
7—5, 6—4, 6—2. In setul doi, Skone- 
cki a condus cu 5—3, dar a fost 
egalat, totuși jucătorul polonez mai 
ferm, reușește să-și apropie victoria. 
In setul III, jucătorul romîn are 2—0 
și urmează un ghem foarte disputat 
cu o evoluție palpitantă de scor. Vi
ziru conduce cu 40—30 și apoi are 
avantaj. Skonecki egalează și este rân
dul ki» acum să aibă de patru ori a- 
vantaj, fiind însă mereu ajuns. Tot Sko
necki este cel care iese victorios. In

sftffit
de la Budapesta 

ultimul set, Viziru a slăbit vizibil 
alura de joc și n-a mai putut face 
față loviturilor decisive ale adversa
rului.

Finala feminină a revenit maghia
rei KdrmZfczi care a întrecut-o pe re
prezentanta Franței Kermina cu 6—3 
6—2.

Continuarea semifinalei de dublu 
mixt dintre perechile Viziru, Brosz- 
man și Gulyas, Ernehzine a dat cîștig 
de cauză primului cuplu care a învins 
și în setul doi: 9—7, calificîndu-se 
astfel în finală.

In partida decisivă de mixt susținută 
de cuplul Viziru — Broszman (R.P.R. 
— R.P.U.) cu perechea Piatek — 
Kermina (R.P. Polonă — Franța), 
ultimii au câștigat în trei seturi cu 
5—7, 6—1, 6—2.

De peste hotare
• ECHIPA reprezen

tativi de fotbal a R-P.
Albania și-a început 
la 20 august turneul 

pe care-1 întreprinde în R.P. Chineză 
jucind la Șenian cu selecționata locală. 
După un meci dîrz disputat victoria 
a revenit fotbaliștilor chinezi cu sco
rul de 2-1.
• IN CAMPIONATUL unional de

fotbal, marți s-au desfășurat două 
meciuri. La Moscova echipa locală Di
namo a învins cu 4-2 (0.1) echipa Dî- 
namo Kiev. In urma acestei victorii 
dinamoviștii din Moscova și-au conso
lidat poziția de fruntași ai clasamen
tului categoriei A. In orașul Minsk 
echipa Dinamo din localitate a terminat 
la. •galitate: 2—2 cu Torpedo Moscova 
In prezent clasamentul are următoarea 
înfățișare: 1. Dinamo Moscova 19 pune, 
te (12 jocuri); “ —
jocuri); 
jocuri); 
jocuri); 
Dinamo
• PE

disputat _ _ „
națională de fotbal dintre echipa 
Pahtakor Tașkent și selecționata ora
șului Colombo (Ceylon) care a partici
pat la cea de a IlI-a ediție a Jocurilor 
sportive internaționale prietenești 
la Moscova. Fotbaliștii din Tașkent au 
obținut victoria cu scorul de 6-4.

• CU PRILEJUL Ți
nui concurs de natație 
desfășurat luni la ba
zinul de pe insula

Margareta cunoscutul înotător maghiar 
Gyorgy Tumpek a stabilit un nou re
cord al Europei în proba de 144 m flu
ture (bazin de 54 m), realizînd timpul de 
l*42”3/lt. Vechiul record era de 1’43”4/14 
și aparținea aceluiași înotător de la 25 
mai 1457. Recordul mondial al probei 
este de l’tl”5/14 și ’ " '
ponezul Ishimoto. 
juniorul Muller a 
lente performanțe: 
liber și 2’11”9/14 la
• ECHIPA selecționată masculină 

baschet a Egiptului și-a început la 
august turneul pe care-1 întreprinde 
R.P. Chineză jucind în compania echi
pei de tineret a R.P. Chineze. Ba^chet- 
baliștii chinezi au terminat învingători 
cu scorul de 85—79 (37—38).
• ECHIPELE masculine și feminine 

de volei ale orașului Pekin, care între
prind un turneu în R.P. Polonă. au 
susținut o întîlnire în compania se
lecționatelor orașului Bîalislok. Am
bele meciuri au luat sfîrșit cu victoria

Fotbal

(12
(13 
(14
S.

2. Dinamo Kiev 17
3. Lokomotiv Moscova 17
4. Spartak Moscova 17
5. TSK MO 17 (15 jocuri); 
TbUisi 15 (12 jocuri).
STADIONUL din Tașkent s-a 
la 19 august întîlnirea inter- 

fotbal dintre

Pe scurt
de

este deținut de ja- 
In același concurs 
obținut două exce- 

W9fl9 la IM m 
250 m liber.

de
19
în

Record mondial 
ia parașutism

IN CADRUL unei tentative «tefi 
a avut loc la 20 august parașutnfui 
sportiv sovietic Nikolai Nikitin a ob- 
ținut o excepțională performanță carej 
constituie un nou record mondial. Ni
kitin s-a lansat de la o altitudine de 
15.000 m deschizând parașuta după 
ce a căzut liber 14.000 de metri. Acest 
rezultat este superior cu 2000 m re- 
cordului mondial stabilit în urmă cu 
12 ani de un alt sportiv sovietic, Ro- 
maniuk.

! LA FOTBAL ; 
J Știința București la egalitate î 

ca Minier Bhnitro ;
SOFIA (prin te’efon). Luni . 

după-amiază pe „Stadionul Pa- J 
cii* din Dimitrovo, a avut loc o » 
întîlnire internațională de fot- J 
ba-1 desfășurată în cinstea „Zi. i 
lei Minerului* din R.P. Bulga- ' 
ria. Formația locală Minior a J 
întîlnit echipa Știința București. J 
După un joc frumos și aprig i 
disputat, a iost consemnat un > 
îezuftat die egalitate: 2.2 (2-1). ț 
Goiurile au fost marcate de > 
Martinov (min. 201 Și Pavlov , 
(min. 22) pentru gazde și Cru- » 
țiu (miei. 43) și Coloși (min. ! 
60) pentru oaspeți. De remarcat J 
că echipa Minior Dimitrovo ac. ' 
tivează în prima divizie a țării t 
și ocupă în momentul de față ț 
locul 4 în clasament. In a- j 

ceasta lumină rezultatul studen- ț 
ților bucureșteni este și mai me. j 
ritoriu. J

TOMA HRISTOV Z

voleibaliștilor chinezi la bărbați cu 
3—1, iar la femei cu 3—6.
• INTR-UN meci internațional femi

nin de baschet desfășurat duminică 
la Poznan echipa franceză Puc Paris 
a Întrecut formația studentelor din 
Poznan cu scorul de 57—23 (37—11).
• IN ORAȘUL Karbnla a avut loc

xileie trecute o întHn-re prietenească 
de volei între echipa Lokomotiv Mos
cova și o selecționată locală. Victoria 
a revenit voleibaliștilor sovietici cu 
scorul de 3—4. .
• CU PRILEJUL congresului Federa

ției internaționale de șah, care are loc 
In prezent la viena, marele maestru 
sovietic Vasili Smîslov, campion mon
dial de șah, a susținut un simultan la 
34 de mese. El a cîștigat 27 de partide 
și a terminat remiză 3.
t LA M AUGUST s-a dat startul 

în cel de-al 14-lea tur ciclist al R.P. 
Polone care măsoară 1435 km împărțiți 
în 11 etape. La actuala ediție a compe
tiției participă 114 alergători printre 
care și echipe din Austria, E.P.F. Iu
goslavia și Anglia. Cicliștii englezi vor 
concura în afară de concurs, deoarece 
federația engleză de ciclism le-a inter
zis in ultimul moment să alerge sub 
numele de reprezentativa Angliei.

Prima etapă a turului: Varșovia-To- 
rua (214 km> a fost cîștigată de polo
nezul Chyiendacz care a fost cronome
trat cu timpul de 6h. 45’15”. Pe locul 
doi s-a clasat Lasak (R.P. Polonă), iar 
locul trei a revenit lui Pancek *' 
Polonă) toți 
MruT.

BASCHETBALIȘm 
din R. P. CHINEZA 
din nou învingători

CRAIOVA 21 (prin telefon). In ca* 
drul turneului pe care-{ întreprinde în 
țana noastră, echipa reprezentativă de 
baschet a Armatei de Eliberare a R.P, 
Chineze a susținut în localitate cel 
de al doilea meci, întîlnind din nou 
formația de tineret a R. P. Romine, 
Partida s-a desfășurat in nocturnă 
pe terenul „7 Noiembrie* recent in au-: 
gurat în cinstea zilei de 23 August. 
Un public foarte numeros, cifrat la 
peste 1.500 spectatori, a ținut să a- 
siste la această întîlnire internațio
nală, dar spre regretul unanim tinerii 
noștri baschetbaliști au jucat sub posi
bilități trebuind să cedeze cu scorul 
de 57—78 (25—38).

Jucătorii chinezi au aplicat cu mult 
succes apărarea în zonă și au avut 
numeroase contra atacuri încheiate cu 
„coșuri*. A impresionat in mod de
osebit prin extraordinara precizie în 
aruncări Cian-Cin-liu, principalul 
realizator al echipei oaspe, secondat 
cu succes de Tai-tze-tzi și lui-ban-tzi. 
In echipa romînă și-a făcut un debut 
promițător jucătorul Mittelman. Din 
rest au mai corespuns în oarecare mă. 
sură Dinescu și Till.

a 
C. Mo/oc-corespondeal j

Măsura arbitrară
__ _________ (R.P.

in același timp cu învingă-

Atletism
• CERCURILE spor

tive din capitala ‘ “ 
gliei așteaptă cu 
interes deosebit

An- 
un 

apro- 
atletic dintre echipele Ma- 
și Uniunii Sovietice care

piatul meci 
rii Britanii 
va avea loc în zilele de 23 și 24 au
gust pe stadionul „White City”. Dele
gația sportivilor sovietici, alcătuita 
din 63 de persoane, a sosit în cursul 
nopții de 21 august cu avionul la Lon
dra. Intr-o convorbire cu un corespon- 
cent al agenției TASS, John Cruanp 
secretarul Asociației engleze de atle
tism a declarat: „Acest meci este pri
vit în Anglia ca cea mai serioasă în
trecere la csre participă atleții englezi 
după Jocurile Olimpice de la Melbour
ne. In ce privește interesul publicului 
englez pentru această întîlnire — a 
spus Crump — o dovadă concludentă 
o constituie și faptul că toate biletele 
pentru stadionul „White City” au fost 
epuizate cu o lună mai înainte14.

a autorităților vest-gennaM)

BONN 21 (Agerpres). — ’
După cum relatează ziarul „Dfd 

Welt", guvernul R. F. Germane IV 
refuzat să acorde vize de intrare în 
Germania occidentală meniurilor e-i 
chipei de handbal a R.P. Ungare.

» NUMĂRUL VIITOR AL ZIA-
$ RULUI NOSTRU VA APARE <;
» LUNI 26 AUGUST 1957, LA

ORELE OBIȘNUITE
I->

SPORTUL POPULAR g
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Sub soarele lui2SAugust
Cu fiecare an, mișcarea de cultură fizică și sport din Republica 

Populară Romînă devine tot mai înfloritoare. Dintr-o activitate desti
nată 'n trecut unui număr restrîns de oameni, dintr-un divertisment 
yi un mijloc de ațîțare a resentimentelor șovine, sportul s-a transfor- 
nant, datorită grijii partidului și guvernului, într-un bun al maselor 
faxgi, într-un puternic mijloc de educare și de întărire a sănătății 
anfor ce muncesc.

Privind în urmă, la drumul străbătut de sportul romînesc în cei 
13 ani de viață nouă, fiecare dintre noi încearcă un puternic simță- 
mint de mîndrie. Realizările de pînă acum stau chezășie că viitorul 
va aduce sportului din patria noastră noi izbînzi.

A desprinde din noianul de succese pe cele mai pregnante nu 
este deloc ușor. Vom încerca totuși să prezentăm cîteva imagini, din 
cele multe, care oglindesc drumul ascendent al sportului nostru.

---- >-----
Femeile in viața sportivă

Dacă numărul celor care practicau sportul înainte de 
23 August 1944 era redus, cel al femeilor era aproape 
inexistent. Cu totul altfel stau lucrurile astăzi, cînd 
elementul feminin ocupă un l^c de seamă în mișcarea 
noastră sportivă, atît cantitativ, dt și calitativ. Ange
lica Fozeanu, Ella Zeller. Rodica Sădeanu. maestre 
emerite ale sportului, recordmana europeană lolanda 
Balaș, Elena Teodorescu, Maria Both, Olga Orban. 
Ecaterina Orb și multe alte sportive de frunte ilustrează 
prin valoroasele lor performanțe progresul uriaș înre
gistrat de sportui feminin din patria noastră.

Crește numărul bazelor sportive
Pe întreg întinsul patriei se ridică iară încetate noi 

construcții sportive, in 1950, numărul terenurilor de 
fotbal cu pistă de atletism era de 113; în 1956, el 
crescuse la 175. Vă interesează să afiați numărul aces
tor terenuri înainte de 23 August 1944? lată-1: 54. Ma
rele stadion „23 August", complexul sportiv Flore ase a, 
parcul sportiv Dinamo, poligonul de tir de ia Tunari, 
stadionul din Constanța, bazinul acoperit de la Cluj, 
atâtea și atitea baze sportive, încăpătoare și moderne, oare 
însemnau altădată visuri irealizabile, au devenit în anii 
din urmă realitate. Și cite nu ne mai rezervă încă 
viitond pe care ÎI plămădim cu mîimle noastre?

7

-----------------------------*----------------------------------- '

In slujba păcii și prieteniei
Considerabil s-au dezvoltat în anii regimului demo

crat-popular relațiile internaționale ale sportivilor noș
tri. Reprezentanții sportului romînesc au fost prezenți 
la ultimele ediții ale Jocurilor Olimpice, s-au numărat 
printre concurenții campionatelor mondiale și europene 
la aproape toate disciplinele sportive. Evoluând pe sta
dioanele din Uniunea Sovietică, Franța, Anglia, Austra
lia, Germania, Finlanda, Norvegia, Suedia, Italia, Elve
ția, Cehoslovacia, Polonia și din multe alte țări șl 
primind, la rindul lor, vizita sportivilor din toate col
țurile lumii, sportivii romîni au contribuit și contribuie 
la dezvoltarea legăturilor de prietenie dintre popoare.
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