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Marea sârbâtoare 
a poporului nostru

Mîine, pe întreg cuprinsul Republicii 
| Populare Romîne oamenii muncii vor 
(aniversa cel mai de seamă eveniment 
în istoria poporului nostru, marea săr- 

I bătoare națională: ziua de 23 August.
Se împlinesc 14 ani de cind în con

dițiile create de ofensiva victorioasă 
a Armatei Sovietice, care dădea lovi
turi nimicitoare mașinii de război hit- 
leriste, a fost înfăptuită în țara noas
tră insurecția armată inițiată, organi
zată și condusă de Partidul Comunist 

' amîn.
Doborîrea dictaturii antonesciene a 

permis scoaterea Romîniei din crimi
nalul război hitlerist de cotropire — 
urît și nedorit de popor — în care 
țara noastră fusese tîrîtă de o clică 
odioasă de aventurieri.

Alăturindii-se cu toată convingerea 
Armatei Sovietice și participînd cu 15 
divizii la coaliția antihitleristă, Romî- 
nia și-a adus contribuția la zdrobirea 
Germaniei hitleriste, vitejii ostași ro- 
mîni s-au acoperit de glorie nepieri
toare, contribuind la salvarea civiliza
ției omenirii de barbaria hitleristă.

Revoluția populară începută la 23 
August 1944 a fost desăvîrșită sub 
înțeleaptă conducere a Partidului Co
munist Romîn în anii ce au urmat. 
Instaurarea regimului democrat popu
lar, lichidarea puterii politice și eco
nomice a burgheziei printr-o serie în
treagă de măsuri de importanță isto
rică, răsturnarea monarhiei, trecerea la 
reconstrucție, la reorganizarea indus
triei și economiei naționale, la ccl:cti- 

'zarea agriculturii, înfăptuirea revo
luției culturale, au permis poporului 
romîn să pășească cu hotărîre pe dru
mul luminos al construirii socialismu
lui.

Astăzi, după numai 14 ani de la eli
berare, perioadă istorică scurtă, oame
nii muncii din patria noastră se pot 
mîndri cu minunate realizări în do
meniul industriei, agriculturii, artei, 
culturii, științei.

do
Manole Bodnăraș

Președintele Comitetului de or
ganizare al Uniunii de cultură 

fizică și sport din R.P.R.

Nu a rămas de o parte în avîntul 
revoluționar care a cuprins meleagu
rile Patriei noastre, nici mișcarea 
sportivă. Dintr-un mijloc de înavuțire, 
de afacerism, de instigare la ură de 
rasă, sau de distracție și destrăbălare 
pentru burghezie, de exploatare — ceea 
ce a însemnat sportul în Romînia bur- 
ghezo-moșierească —, activitatea de pe 
stadion a devenit acum un mijloc e- 
ficace de întărire a sănătății celor ce 
muncesc, de educație comunistă a ma
selor largi de tineri și tinere.

Sub conducerea permanentă a Par
tidului Muncitoresc Romîn, cu spriji
nul larg acordat de Guvernul democrat 
popular, mișcarea de cultură fizică și 
sport a devenit o problemă de interes 
național, o minunată activitate dătă
toare de vigoare și sănătate.

Alături de toate celelalte domenii tî- 
nărul sport nou romînesc a străbă
tut un drum uriaș. Invățînd din expe
riența glorioasei mișcări sovietice de 
cultură fizică, primind un sprijin te
oretic și tehnic considerabil din par
tea marii țări a socialismului biruitor, 
s-a pășit și în țara noastră pe calea 
creării și organizării unei activități 
sportive de masă. Cifrele dovedesc 
elocvent uriașul progres realizat în 
această privință. Față de 15.000 spor
tivi legitimați, cîți figurau în statisti
cile din 1944, în 1957 numărul mem
brilor înscriși în colectivele sportive 
atinge cifra de 1.000.000. In anul 1958, 
in urma reorganizării mișcării de cul

tură fizică, numărul membrilor 
U.C.F.S. a ajuns la peste 1.400.000 
(la 1 august) și se urmărește atingerea 

cifrei de 2.000.000 la sfîrșitul aces
tui an.

Dezvoltarea sportului pe meleagurile 
patriei noastre este caracterizată prin 
numărul tot mai mare de participant 
angrenați în competițiile de masă. Și 
dacă în 1949 cei 600.000 de tineri și 
tinere prezenți la întrecerile Cupei 
Tineretului Muncitor constituiau o re
alizare nemaiîntilnită în istoria spor
tului nostru, astăzi o participare de 
2.000.000 la fiecare ediție a Sparta- 
chiadei de iarnă și de vară ni se pare 
cu totul firească.

Un rol deosebit în crearea și dez
voltarea sportului de masă l-a jucat 
complexul G.M.A. Introdus în țara 
noastră din inițiativa Uniunii Tinere
tului Muncitor, după exemplul comple
xului sovietic G.T.O.

Această creștere considerabilă a 
numărului celor care practică sportul 
a cerut fără îndoială un cadru orga
nizatoric corespunzător. După apari
ția Itotărîrii Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. din 26 iunie 1949 mișcarea 
sportivă din țara noastră a căpătat 
un nou conținut și o nouă formă or
ganizatorică. Locul celor cîteva sute 
de cluburi sportive este luat în 1950 
de 3700 colective cu peste 400.000 
membri. In momentul de față și aceste 
cifre sînt cu mult depășite. Mișcarea 
noastră sportivă numără acum 6.900 
colective și cluburi cu peste 1.400.000 
membri.

Dezvoltarea de masă a mișcării 
sportive din țara noastră a cerut asi
gurarea unei baze tehnico-materiale 
corespunzătoare. Cîteva cifre vor de
monstra progresul înregistrat în acest 
domeniu. Numărul terenurilor de fot
bal a crescut de Ia 104 în 1944 la 5t4

(Continuare in pag. 3-a) l

f SARUTAREA
Pe-atunci era război și trai flămind. Băieții-ntr-un moment s-au risipit, 
Da-n ceata noastră, neastimparată, Cum e cind nu-i ciobanul lingă 
De foame mai uitam din cind în cirui.
De bombe, ne făceam ades uitînd.
Doar mingea n-am uitat-o niciodată.

Și-n luptă pentru minge, nădușeam 
Cum nădușesc băieții cind aleargă. 
In cartierul-n care locuiam
Să fi rămas măcar un singur geam 
Și tot aveam noi grijă să se spargă...

Dar tnir-o zi văratică, cu soare, 
landtirmul a gonit spre noi, mai 

micii.
Și-n goană a strigat atit de tare
Că mi se-oprise mingea la picioare: 
— Fugiți. că vă măntncă bolșevicii!

Desen de VIOREL RADI 

turmă..
Și pentru că eram prea ostenit, 
Eu, cel mai mare meșter la fugii. 
De data asta am rămas la urmă.

In depărtare, tancuri deslușeam...
Păreau, venind, cit mine de mărunte. 
Și un ostaș văzînd că tremuram, 
In loc să mă mănlnce — cum

credeam —
M-a sărutat încet și cald pe frun'e...

Și dac-a fost ca n lupte să răzbată. 
Sau a căzut cumva, răpus, ne drum 
Va ști ostașu-acela vreodată
Că fruntea mea atit de-nfierbi nfafă 
Mai poartă sărutarea lui și-acum ?

.UREL STORIN

T-

Fruntași în muncă și sp«rt

NICOLAE COJOCARII, maestru al sportului Tlnăra muncitoare textilistă MARIA LAM- DUMITRU MARCEA, turnător la secția o- Sportivul fruntaș ț,.
tir. muncitor-sculer la Atelierele C.l'.R. Hie BRIDE una dintre cele mai bune sportive de țelărie a Atelierelor Gnvtța Roșie căpitanul muncitor la uzina elect icad I- P°

din Iași. la F.R.B. din Capitală. edupei de fotbal Locomotiva (invita Roșie. nent al echipei de popice a țaru noastre.
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A III-a ediție a Spartachiadei de vară a tineretului
Au început întrecerile finale...

'Mai mult ca aricind, Stadionul 
Tineretului și-a meritat numele in a- 
ocastă minunată după-amiază de au
gust. Peste tot, tinerețe! In tribune, pe 
pista de atletism, pe terenurile de vo
lei sau handbal, in tot locul, sute și 
sute dc tineri sportivi. Sint participan
ta la etapa finală a celei de a 111-a 
tdiții a Spartachiadei de vară...

Te amesteci in furnicarul acesta 
multicolor, incercind să prinzi crîm- 
ocie dc conversație, să găsești un fapt 
noii, să notezi cifre și date, să cu- 
wști oameni. Dar după ciieva minute 
toastați că este tare greu! Toți slut 
grăbiți (competiția va începe din- 
r-un moment in altul!) și nu poți 
da de vorbă pe îndelete nici cu ju- 
•dtm rele de volei din comuna Băsești, 
lici cu cei trei tineri muncitori de la 
tzinele „Eleciropuicre ‘ Craiova, 
lici cu handbalistele din Macin șl 
lici cu jucătorii de oină din Tg. 
Lăpuș. Și tocmai cind comunistul 
'clicii Urcă, care n-a im plinit încă 
10 de ani și totuși se mindrește cu 
rumoase realizări in munca lui de

EMIL NICOLAE
Tehnician radiofonist la cooperativa 

XîiocanoT*  din Alexandria, acest tî- 
lăr îace sport de puțina vreme. El 
ste un pasionat al ciclismului și 
.ucuria lui a fost deci, cu ații mai 
nare, cu cit a reușit să cîștige titlul 
le campion al Spartachiadei in proba 
ie ciclism, biciclete de oraș, partici- 
înd la prima sa mare competiție.

ASTRiD KREMMER
Proaspăta campioană a Spartacliia- 

:i în cursa de. ciclism pe biciclete 
î oraș nu arc decît 17 ani. Vîrsta 
sstul de fragedă nu o împiedică to- 
își pc uteinista Astrid Kremmer să 
e un exemplu de conștiinciozitate în 
lunca sa de coniroloare tehnică la 
ziriele „Steagul roșu" din Orașul 
ta lin.

ION SCODA
Deși preferă deobicei probele de 

dergare, Ion Scoda a dovedit un 
eal talent și în proba de lungime 
juniori, pe care a cîștigat-o cu o 
ierfornianță meritorie: 6,16 m. Frun
taș la învățătură elevul Ion Scoda 
!ste un adevărat exexmplu și pe te
renurile de sport pentru toți colegii 
lui, elevii de la școala medie Nr. 35 
din tăQiltală.

mecanic la minele Șorecani, și-a dez
legat limba și s-a pornit să povesteas
că despre entuziasmul cu care tova
rășii săi de muncii jac sport, prin 
megafoane vocea crainicului prinse 
să-i cheme pc participanți la defilare. 
Ești nevoit atunci să amini totul pen
tru mai tirziu...

Delii area s-a terminat. Tovarășul PE- 
TRF. GHEORGHE, secretar al C.C. al 
U.T.M. și președintele comisiei cen
trale de organizare a celei de a 111-a 
ediții a Spartachiadei de vară a tine
retului, adresează calde cuvinte ae 
salut pârtiei punților, iirindu-le succes.

Puțin mai tirziu, pesre liniștea sta
dionului se înalță acordurile solemne 
ale imnului de sfat al scumpei noas
tre Republici, iar drapelul se ridică 
sus, spre cerul luminos, senin. Ia fel 
de luminos și senin ca viața tinere
tului nostru, ca viața utemistei Mar
gareta Bommer, muncitoare la fa
brica de hirtie 1 Mai din Petrești, și 
a utemistului Mihai Oancă, profesor 
de educație fizică, care înalță dra
pelul.

Ropotele de aplauze șt sunetele 
marșului care însoțesc pe sportivi la
părăsirea stadionului te vestesc că 
festivitatea de deschidere s-a încheiat. 
Te pregătești, deci, din nou. Deschizi 
carnetul...

Insă pc saltele așezate repede pe 
gazon, in fața tribunei, tinerii Gh. 
Pantelimon din Timișoara și Eugen 
Molnar din Regiunea Autonomă Ma
ghiară au și început lupta. La tere
nurile de volei echipele masculine 
Sănătatea din București și Locomoti
va din Tg. Mureș și-au și disputat 
primele mingi, iar formațiile feminine 
Progresul Ploești și Știința Tecuci 
tși fac metUzireu. Pleeștemele as
cultă indicațiile pe care le dă Li

Pe scurt, despre finale...

bucurie că, din

• Unul dintre, 
sportivii care, s-au 
făcut remarcați în 
turneul de trîntă 
este fînărtil Leon 
Vlădescu. Avind o 
constituție robustă, 
concurează în li
mitele categoriei 87 
kg., unde a înre
gistrat frumoase 
succese. Participa
rea lui la finalele 
Spartachiadei a stîr- 
rut însă o mică dis
cuție: Leon Vlădescu 
este originar din 
corn. Comani (reg. 
Pitești) pe care a 
părăsit-o nu de 
mult pentru a se 
stabili la Reșița, 
unde lucrează ca 
trasator la fabrica 
de poduri. Dacă îl 
întrebi el îți răs
punde surîzînd: 
„Sîmt un piteștean 
care reprezintă re
giunea... Timișoara, 

a Am constatat cu 
ce în ce mai nrulți antrenori au în
ceput să sc ocupe serios de pregătirea 
tinerilor participanți la întrecerile 
Spartachiadei. Pe lingă diferite loturi 
reprezentative de regiuni, am observat 
o serie de antrenori cunoscuți, care 
au contribuit prin cunoștințele lor la 
creșterea măiestriei sportive a tineri
lor concurență și, deci, la obținerea 
unor rezultate superioare. Iată nu
mele lor: Bruno Holtztrager — hand
bal, Emil Pandrea — atletism (re
giunea Stalin), N. Rafailescu —- oină 
(regiunea București), C. Pândele — 
atletism (regiunea Timișoara), E. 
Szolnay — atletism (regiunea Ora
dea) etc. N-ar fi rău dacă la viitoa
rele ediții ale acestei uriașe competiții 
de mase exemplul lor va fi urmat 
de cit mai mulți tehnicieni...

® Pentru că tot a venit vorba de 
antrenori, nu ni se pare lipsit de im
portanță și faptul că unii antrenori 
federali au fost tot timpul prezenți la 
întreceri finale: Ion Corneanu — 
lupte. Vasile Dumitrescu — atletism, 
Nicolae Nedef —- handbal. Nicolae 
Oțeleanu — ciclism. De altfel, și o 
serie de sportivi fruntași an fost ală
turi de tinerii participanți: maestrul 
sportului Mihai Mitrofan — natațic,

liana Ștejănescu, căpitana echipei, e- 
levă fruntașă. La sfîrșitul anului șco
lar ea nu a avut decît două medii 
de 0, restul numai de 10!

Și piuă să ajungi la terenul de 
handbal afli că echipa muncitoarelor 
de la LT.B.-Buiurești conduce cu 
1—l) în partida cu formația elevelor 
din Macin.

Atunci, te așezi în tribună și notezi 
pe carnetul deschis: Întrecerile finale 
ale celei de a 111-a ediții a Sparta
chiadei de vară a tineretului au 
început...

CALIN ANTONESCU

Festivitate de premiere... Primele trei clasate ta 
proba de aruncarea greutății senioare Maria 
Szabo (reg. Timișoara), Ilâiko Szabo (reg. Ora

dea) și Doina Grigorescu (reg. Ploești).
campionii republicam V. Ghincea și 
C. Ofițerescu — lupte, maestrcle eme
rite ale sportului Aurora Popescu, Irina 
Nagy și losefina Ugron — handbal 
etc.

® Buna desfășurare a întrecerilor 
este asigurată — prin grija și cu 
sprijinul federațiilor de specialitate — 
de un corp dc peste 150 de arbitri, 
dintre care majoritatea de categoria 1.

• O frumoasă impresie a lăsat-o 
echipa masculină de handbal Unirea 
din Sîntana (regiunea Oradea). 
Stînd de vorbă cu unul din conducă
torii ledului de sportivi, care repre
zintă această regiune la întrecerile 
finale, am aflat că echipa este alcă
tuită în întregime din țcrani munci
tori și din tractoriști de la S.M.T. din 
localitate. O singură excepție în a- 
ceastă privința: învățătorul Francisc 
Meiz, antrenorul echipei.

® In afara întrecerilor sportive, mai 
există în cadrul acestor finale și o 
altă competiție: aceea a „galeriilor". 
Cunoscînd importanța acestui element 
specific terenurilor sportive, fiecare 
lot reprezentativ de regiune și-a or
ganizat o puternică „galerie". Deo
camdată se riunarcă „galeriei" re
giunilor Oradea, Timișoara și Ploești...

PRIM ELE REZULTATE
ZIUA I. VOLEI bădeți — Constanța — 

Iași 2-1 16-111, 15-1130, oraș Bucu
rești — K. AVM. 2-® <‘1O, 11); fete : oraș 
București — Timișoafra 2-1 (16-11, 7-15, 
15-12), Galați — Pi-oeȘtj 2J1 (15-9, 12-15, 
15-3) HANDBAL — băwț.i ; Timișoa
ra — R.A.M. 22-12 (12-7); pete : Baiiu
Mare — Timișoara 3-2 <2-1) ; oraș Bucu
rești — Galați 2-1 <2-1?, OINĂ : Bucu
rești — Hunedoara 12-2 ; Bacău — 
Ploești J0-6 ; Baia Mare — Suceava 
12-3 TRINTA : S-.au cadiiticat după pri
mul tur, concurențji : cat. 6© kg. — 
G. Pantiiemon (Timlșoaflua), Fi. Pop 
(Baia Mare), l. Tuican București),
E. Popescu (Ploești), D. Dlrzu (liaișa),
1, Cirfăn (Craiova), Fr. Kezeg (Hune
doara) I. Hanrtău (StaUn) ; cat. 75 kg.— 
N. Arhip -(lași), P. Stroe (Ploești), M. 
Șerbămescu (Stalin), L. Thun (Baia 
Maire), D. C-oșereanu (Galați), l„ Ca- 
pră -(Constanța)*  P. Toth (Craiova), B. 
M-athyas <<R.A.M.).

ZIUA a II-a : ATLETISM — inălți. 
junioare ; 1. Natalia Jurftscu {Cons

tanța.) Jy35 m , 2. Eniko Szabo (Cluj)
l, 32 orn. ; 3. Geta Petro-vici (oraș Bucu
rești) 1,32 m. ; greutate jumecru ; I. D. 
Fluier (oraiș București) 14,75 m. ; 2. A. 
Bibo (R.A.M.) 13,37 m. , 3. F7. Roș-
cuLescu (Pitești) 13,29 m. ; jumigmae jn- 
jiUiccm: 1. 1. Scoda (oraș București)
6,116 m. ; 2. I. Delccv (Timișoara.) 6,10
m. ; 3. V.. Popescu (Craiova) 6,00 m. ;
.W m. jpJa.t juDiuiiita-re : »fciriu ; J. Jrina 
Szaibo 1:24,8 ; 2. Eriik.a Cloos (R.A.M.) 
1:25,®; 3. lulia Grigoraș (Suceava) 
J :2iR;2; 4. Rodica Stanciu (Craiova) 
1:27^'; 5. Niculina Mirîcă (oraș Bucu. 
iești) 1:27,4; 6-7. Augustina. Drăguiescu 
(Pitești) 1:27,® ; Cornelia R&deanu (Cluj) 
1:27,8 ; îmiăl'țiian.e s-enioarc : 1. Monica
Klohner (Staliin) 1,35 m. ; 2. Lutza Beu 
(Pitești) 1,30 m. ; 3. Maria Car aman
(oraș București) 1,25 m.; greutate se- 
xuoaire ; 1. Maria Szabo (Timișoara)
10,54 m. ; 2. Ildik-o Szafoo (Oradea) 9,78 
m. ; 3. Doina Grigoireseu (Ploești) 9,59 
m. ; lun^gdan-e semtoiri ; 1. Ionel Nicolae 
(•oraș București) 6,44 m. ; 2. Robert. Wa- 
Jiș (Timișoara) 6,24 rn. ; 3. Florin A,mto- 
.rue (Craiova) 6,22 an. ; an. plat se- 
nMreure : ; 1. Elena Ceaușu (Bacău)
1:26,2 ; 2. Olimpia Macarie (Iași) 1:27,4 ;
3. Elena Cucu (Craiova) 1:2®,3 ; 4. Lu
minița Năstase (oraș București) 1:3'',O ; 
5, Elena ‘Olaru (Suoeaval) 1:31,9 ; 6. F3o- 
i’ent'fna Marcu (Cluj) 1:315,6; ioto m. plat 
juimoTi!; gerda I : 1. I. Fenencz (Oradea) 
2:43,6 ; 2. C. Milhăilescu (Galați) 2:53,5 ; 
3. N, Vulpășin (Oraiovai) 2:44,8 ; 4. D. 
Flopii'rcă (Cluj) 2:46,7 ; 5. V. Chicuruș
(Stailin) ; 6. T Bădi'na (Bacău) ; 7. I.
Zd.ranca (Suceava) ; scaia a 11-a: 1.
Gh. Ciotoanu 11 (reg. București) 2:43,2 ;
2. Tiibexiu Han (Bala Mane) 2:43,5 ; 3.
P. Bune iu (oraș Bucuroșii) 2:43,1 ; 4.
C. Zahoi (Timișoatna.) 2:48,9 ; 5. T. Bivo
li aru (Hunedoara) ; 6. P. S'zaibo (Pitești); 
7. L. Preda (Ploeșitt) ; 8. A. Sfrnetrea 
(Constanța) , l®0® m. plait sera-iitwu : se
ria I: 1. V. Ghiță (Ploești) 2:41,1; 2.

Asfaci ihii ttir.su dt thliMii, (utegorui s'nucurse. ('(.ncnrcnțn se (i/lă la 
punctul de uduuicere, de unde se avitda spre sosire, (foto: T, ROIftVl

M. Ic%rescu Vîass (StaiUn) 2:41,6 ; 3. I.
Szilaighi (CluțJ) 2:41,7; 4. G. Neațțu
(Reg. București) ; 5. M. iipuduică (or-aș 
București) ; 6. T. Ciorotu (Constarița) ; 
seria a U-a: 1. V. Andronic (Suce-ava) 
2:41,8 ; 2. D. Tek.es (R.A.M.) 2:44,7 ;
C. Mato (Timișoara) 2:45,1 ; 4. E. 7 
nescu (Bacău) ; 5. V. Solomon (Hune
doara) ; 6. I. Coică (Craiova) ; VOLEI
— fete; București oraș— rețg. Stalin 2-6
(13,3) ; Galați — Baia Mare 2-0 (9JX1) ; 
ibfăăeț.i : Craiova — lași 2-1 (15-9, 7_a6, 
15-2), C-luj — R.A.M. 2-1 <0.&-ll, 11-15,
15-13) OIiNA : Reg. București — Bata 
Mare 12-4; București oraș — Ploești 
12-4 ; Bacăiu — Suceava 5-2 ; Baia Maxq
— Hunedoara 10-6 ; HANDBAL :
mân: reg. Stajin —oraș București 5B .(4-3); 
Hunedoara — Timișoara 3-2 (2-1) , irna.«f 
CULMI : PJoești — lași l-8-io (®-5) ; oraș 
București — R.A.M. 15-14 ; oradea — 
Ploești 7.6 (5-4) CICLISM : fete . tiled- 
clete oraș: 1. Astrid Kramer (reg, £talin)(
2. Dumitra Filip (Galați) ; 3. lrina
Bucua- (Cluj) ; 4. Elena Petre (oraș 
București) ; 5. Margareta Scarlătescq 
(Craiova) ; 6. Elena Sfetcu (Cluj) ; bu- 
iitelete seimiccjisc : 1. ECiza Bgescu (oraș 
București) ; 2. Aurelia Matache (reg.
București); 3. Niculina Ciolan( reg. S-ta]in);
4. ileana TPrek (Oradea) ; 5. Ana CP in
el ea (Bacău) ; 6. Mairia Gaiț (Iași) ;
băieți : bdcuclete oraș : 1. Emi] Nico
lae (București) ; 2. Noroc Sa-va (lași) ;
3. Andrei Fabian (Hunedoara); 4. Nicolae
Simonfi (Cluj) ; 5. Constantim BWtea
(Ploești) ; 6. Gh. Diulinea (Craiova) ;
biCGClete semn curse : j. ion Vadea 
(București) ; 2. Eugen Siuna (București);
3. Dumitru Nicolae (Galați) ; 4. IVPhai 
Enmurache (lași); 5. Traian Oojornea.T 
(reg. Stalin); 6. Lie Olcșuteajiu (Ou. 
CLASAMENTUL GENERAL (râciJwtmj : 
1. Regiunea București 8 p. ; 2. Regiunea 
Stas in 16 p. ; 3. oraș București 19 p. ;
4. regiunea Cluj 23 p. ; 5. regiunea
Iași 24 p. ; 6. regi .ca Craiova 26 p. 
TRINTA : s-au caiixicut in turul II 
categoirua 55kig.: St. Islache (reg. staiin). 
Iulian Păun (reg. București) ; c. Cota- 
zairu (Craiova); Gh. Cornel (Galați); cat. 
peste 84 kg. ; M. Martinescu (Pitești), 
Valeriu Tăimaciu (Constanța), B. Bo
boc (Cluj), Vasile Pleșa (lași) NATlA- 
TIE : ikn> ni. liber junicane - 1. Gertru*  
de Rostzcki (reg. Stalin) 1:26,3; 2. Dit^ 
Unde Langer (Timișoara) 1:26,8 ; 3. ELU 
sabeta Totam (oraș București) 1:28,1 ; 4? 
Ecaterina Lorincz (Cluj) 1:4O,2 ; 100 an*  
1 i'ber seaii-oair e: 1. Rose Ha răsti (reg. StaJini 
1:21,7 ; 2. Cristina Bauer (Tlmtșoair^); 
1:23,6 ; 3. Maria Vlăduță (Bucurețtt, 
oraș) 1:23,8 ; 4. Ecaterina BaMo <Cln2)l 
1:24,9 ; 100 m. liber juniori : lion. Szatopi 
(Oradea) i:®3,‘ ; 2. lonescu Pleș (ora^
București) 1:08,9 ; 3. V. Dinescu (reg.1
București) 1 :*»,<♦  ; 4. Catona Csalba (CiuQ) 
1:06,0 ; 160 m. liber semiionii ; 1. I. Alexap- 
ărescu, (București oraș) 1:06,9; 2. Petre:
Deac (Ciul) 1:66,7 ; 3. Gert Gdtter (Ti
mișoara) 1:12,( ; 4. D. Popa (SuceaVS’)- 
1:12,1.
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{ Trăiască Partidul Muncitoresc Komin,
l conducătorul încercat al poporului nostru,
; organizatopul și inspiratorul tuturor victoriilor noastre!

fgft AUGUST! In toată țara oamenii muncii își manifestă dragostea nețărmurită față de Uniunea Sovietică, care 
/■I ne"a 3j'dat să ne cucerim libertatea, să pășim pe calea construirii socialismului. Fiecare om al muncii 

ve.ște cu mindrie drumul parcurs în acești 14 ani, își amintește de primele izbinzi, de lupta încordată a 
tregului nostru popor pentru obținerea victoriilor, de marile prefaceri înfăptuite de clasa muncitoare condusă
partid.

Uriaș este și progresul pe care l-a înregistrat mișcarea sportivă. Sutele de mii de tineri care vin astăzi pe 
dioane și practică sporturile preferate sînt o mărturie grăitoare a dragostei cu care este privit sportul.

Mîine, alături de ceilalți oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul patriei, prezenți la demonstrațiile în cinstea 
marii sărbători a eliberării, se vor găsi — ca în fiecare an — și sportivii. Ei vor veni să aducă prinos de recunoș
tință Partidului, inițiatorul, organizatorul și conducătorul mărețului act al eliberării de la 23 August 1944 și 
mulțumească 
în Republica

pn 
în
de

sta-

din inimă conducătorilor poporului nostru pentru grija pe 
Populară Romînă.

care
_ . să

aceștia o poartă dezvoltării sportului

Numeroase baze sportive în regiunea Galafi
Grija pentru asigurarea și întărirea 

bazei materiale a sportului nostru de 
masă se oglindește și în numeroasele 
stadioane. săli sau terenuri de 
sport, amenajate în anii puterii popu
lare.

In regiunea 
înainte de 23 
mai săracă în

Galați. de pildă, care 
August 1944 era cea 
privința bazelor spor-

frumos baz:n de înotOamenii muncii din Băicoi se mîndresc cu acest 
construi! in anii regimului de dcmocra ție-populară.

Visurile lor smt asfrâzi realizabile
Sportul a căpătat o amploare deo

sebită în patria noastră. El este un 
mijloc eficace de întărire a sănătății 
și capacității de muncă, un prilej 
minunat de recreare. In anii tinereții 
mele n-am avut posibilitatea să prac
tic sportul, deoarece regimurile din 
trecut n-aveau nici un interes să ne 
creeze în acest sens condiții, 
bucur că acum copiii mei își 
satisface această dorință. Fiica
Ceciiia, este elevă în clasa a IX-a a 
școlii medii din Filiași. li place spor
tul la fel de mult ca și cartea. Nu 
de puține ori am trăit adevărate e- 
moții in timp ce apăra poarta echipei 
de handbal a școlii. Nicolae, mezinul, 
este îndrăgostit de ciclism. Visează 
să concureze în „Cursa Păcii" — un 
vis ai adolescenței I — să străbată 
șosetele alături de așii pedalei. Piuă

atunci concurează la întrecerile... ra
ionale. pe care de cele mai multe ori, 
spre 
tisă, 
bile.
a Ș*

bucuria lui și a noastră, le cîș- 
■Visurile lor sînt astăzi realiza- 
Au
le

tive, se găsesc acum două frumoasei 
stadioane (Portul Roșu și Ancora 
S.N.G.) cu o capacitate de cîte 3.000 
locuri. Poligonul de tir cu zece pa
turi, bazinul acoperit de înot, sala de 
gimnastică, stadionul Metalosport și ' 
alte terenuri complexe, iată alte con
strucții care vor contribui la o și mai 
mare dezvoltare a sportului gălățean.

La Brăila s-au amenajat trei noi 
baze nautice, iar în momentul de 
față continuă lucrările -de construcție 
ale stadionului 1 Mai, care va putea 
găzdui pesta 10.000 spectatori. In ra
ionul Bujor există 20 baze sportive, 
amenajate în mare parte din resurse 
locale.

Mă 
pot 

mea,

cele mai bune condiții pentru 
îndeplini.

DUMITRU SIMON
Prim secretar al comitetului 

raional P.M.R. Filiași

V. ȘTEFANESCU-coresp.

Marea sărbătoare a poporului nostru
(Urmare din pag. 1)

în prezent. A fost triplat numărul pis
telor de allitisra, al sălilor de spori, 
a crescut considerabil numărul 
nelor de înot.

Paralel cu preocuparea pentru 
truirea și amenajarea de noi 
sportive Partidul și Guvernul 
îndreptat grija către creșterea 
ducției de material și echipament 
tiv. Astăzi există in țara noastră 52 
întreprinderi special profilate spre fa
bricarea celor mai felurite sortimente 
de materiale și echipament necesare 
activității sutelor și sutelor de mii de 
sportivi. Utilajul sportiv, importat altă 
dată cu bani grei, poartă acum ins- 

‘ia ce ne umple la toți inima de 
o justificată mindrie patriotică : „Fa
bricat în R.P.R.“.

Pregătirea maselor mereu mai mari 
de sportivi a fost încredințată unor 
cadre tehnice bine pregătite, inarmate 
cu cele mai noi cunoștințe ale cultu
rii fizice. In cei 14 ani care au trecut 
de la eliberare. Institutul de Cultură 
Fizică — cea mai înaltă instituție de 
învățămînt sportiv, — a fost absolvit 
de peste 900 studenți. Au fost pregă
tiți în cursuri, speciale 2132 antrenori, 
23.500 instructori obștești și aproape 
30.000 de arbitri. Numeroși tehnicieni 
romîni și-au făcut studiile în diferite 
institute de î.ivățămint superior din 
Uniunea Sovietică, însușiildu-și înal
tele principii teoretice și practice al ■ 
mișcării de cultură fizică și sport din 
U.R.S.S. La dispoziția tehnicienilor, an
trenorilor, a sportivilor a fost pusă o 
bogată literatură de specialitate.

Ca urmare a acestor minunate con
diții create de Partid și Guvern miș
cării de cultură fizică, sportivii frun
tași ai țării au obținut iu cursul celor 
|14 ani succese și performanțe remar
cabile.

Astăzi, sportivii Republicii Populare 
Romîne dețin recorduri și titluri mon
diale, figurează în rîndurile campio
nilor olimpici și europeni, ale ciștigăto- 
rilor marilor competiții internaționale.

Tînăra noastră atletă tolanda Ba
laș a întrecut de trei ori în acest an 
recordul mondial la săritura în înăl
țime, stabilindu-1 la impresionantul re
zultat de 1,81 m. Canotorii romîni au 
fost revelația Jocurilor Olimpice de la 
Melbourne din 1956. Leon Rotman a 
cucerit două medalii de aur la canoe, 
lui alăturindu-i-se perechea Simion Is- 
mailciuc — Alexe Dumitru, care a 
adus de asemenea o medalie de aur 
țării noastre. Din 1956 și pînă acum, 
canoiștii Ismailciuc și Dumitru se do
vedesc fără rivali, adăugîndit-și la 
palmares un titlu de campioni euro
peni (Gând 1957) și recent la Praga

bazi-

COI1S- 
baze 
și-au 
pro- 

spor-

pe acela de campioni ai lumii. In 1955 
echipajul de schif 4-|-i al țării noas
tre a cîștigat primul titlu de campion 
european din istoria canotajului aca
demic din țara noastră.

Handbalistele au cucerit titlul de 
campioane mondiale. Numeroase vic
torii de răsunet au repurtat și popi
carii. In afara unui titlu suprem cuce
rit la Viena în 1957, sportivii noștri 
dețin în această disciplină sportivă o 
serie de importante recorduri. Apreci
eri unanime în arena mondială și-au 
ciștigat boxerii. N. Linca a cucerit 
în 1956 medalia olimpică de aur la 
categoria semi-mijlocie, iar Negrea a 
cucerit in 1957 titlul de campion al 
Europei. Trebuie să amintim de ase
menea succesele trăgătorilor romîni. 
La olimpiada de ia Melbourne Ștefan 
Petrescu a cucerit primul loc în 
de pistol viteză, egalind recordul 
dial și stabilind un nou record 
pic.

Un strălucit succes a repurtat 
șulismul sportiv roniinesc pe aerodro
mul Voinari din Bratislava. In proba 
feminină de salt de la 2500 m. cu 
viraje titlul de campioană a lumii a 
revenit tinerei Elena Băcăoatiu.

Crescuți și educați de partid, în spi
ritul patriotismului socialist și al in
ternaționalismului proletar, sportivii 
patriei noastre, împreună cu toți oa
menii muncii, sînt credincioși cauzei 
păcii, cauzei înțelegerii dintre popoare. 
Alături de sportivii din țările socia
lismului, alături de toți sportivii cin
stiți ai lumii, ei militează pentru pace, 
pentru colaborare, pentru stringerea 
legăturilor de prietenie intre tineretul 
lumii. ~ 
bazează activitatea 
sportivilor țării 
internațional al 
prinde o mare 
tiții : echipele

proba 
mnn- 
olitn-

para-

Mari și importante au fost succe
sele pe care viața nouă, deschisă la 
23 August 1944, le-a adus mișcării 
noastre sportive. Bucurîndu-ne și niîn- 
drindu-ne de realizările obținute, tre
buie să privim cu luciditate proble
mele importante care ne stau înainte. 
Trebuie transpuse in viață sarcinile 
pe care Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri din 2 iulie 1957 
le trasează în fața mișcării de cultură 
fizică.

Să ne îndreptăm toate eforturile 
spre întărirea și dezvoltarea mișcării 
sportive, pentru atingerea piuă la sfir- 
șitul acestui an a cifrei de 2.000.000 
membri ai U.C.F.S. O atenție deose
bită trebuie acordată extinderii gim
nasticii de producție, pătrunderii tot 
mai largi a sportului la sate, dezvol
tării sporturilor cu caracter atractiv- 
recreativ, consolidării federațiilor spor
tive, obținerii unor performanțe mai 
înalte în întilnirile internaționale. Nu 
trebuie scăpată nici o clipă din pre
ocupările organizațiilor noastre spor
tive problema atît de importantă a 
educației patriotice a tineretului, ridi
cării la cel mai înalt nivel a conști
inței socialiste a maselor.

De ziua marii sărbători naționale a 
poporului nostru, trecînd în revistă 
succesele obținute, să scrutăm viitorul 
pornind cu hotărîre la realizarea no
ilor și mărețelor sarcini ce ne stau în 
față și strîns uniți în jurul Partidului 
să luptăm pentru înfăptuirea polili ii 
sale, chezășia victoriilor noastre pe 
drumul construirii socialismului.

Spre cele maî înalte trepte 
ale măiestriei sportive

Acesta este desigur un țel al fie
cărui sportiv. Minunatete condiții 
create de puterea populară mișcării 
sportive de ia noi au făcut ca acest 
țel să devină o realitate vie pentru 
acei sportivi și sportive care muncesc 
cu rîvnă și conștiinciozitate.

Despre măiestria sportivilor 
orașul și regiunea Stalin s-a vorbit 
de nenumărate ori. Dar parcă 
sînt și mai elocvente: 18395 
clasificați față de 11391 cîți < 
1954, cinci maeștri emeriți ai 
lui și 52 maeștri ai sportului. Cel mai 
proaspăt titlu de campion național, 
dintre echipele regiunii, l-a obținut 
echipa masculină de handbal Dinamo 
Orașul Stalin.

AL. DINCA-coresp. reg.

din

i cifrele 
sportivi 
erau în 
sportu-

Sportul, mijloc 
de înfrățire

„Sînt fiu de țăran muncitor și 
am venit la oraș pentru a învăța 
meseria de lăcătuș. In școala pro
fesională m-am împrietenit cu 
mulți tineri romîni care m-au aju
tat să deprind mai repede tainele 
meseriei. Tot alături de ei am fă
cut și primii pași în sport. Cu 
ajutorul profesorului de educație 
fizică și al colegilor am învățat 
lucruri noi. Pe terenurile de sport, 
puse la dispoziție în timpul școlii, 
am aplicat cele învățate. Am în
drăgit mai mult fotbalul. Astăzi 
îi îndemn și eu pe cei mai tineri 
să vină pe terenul de sport. Spor
tul ca și munca ne-a ajutat să ne 
cunoaștem mai bine, să ne pre
țuim. înfrățiți, tineri maghiari și 
romîni, luptam pentru obținerea 
victoriilor în muncă și sport în 
patria noastră liberă I

EUGEN RADAR 
lăcătuș mecanic la între*  

prinderea „Ciocanul" 
din Tg. Mureș

Acolo unde n-a existat o tradiție sportivă
In anul 1946, existau doar cîteva 

grupați sportjve în toată regiunea 
Iași. Marea competiție C.U.T. a inau
gurat șirtil întrecerilor sportive de 
mase și în orașul și regiunea Iași, 
unde au făcut atunci primii pași fit 
sport peste 30.000 de tineri și tinere.

Treptat, treptat, s-au pus apoi bazele 
unei largi activități sportive de mase. 
Numai la primele două ediții ale 
Spartachiadei tineretului și-au dispu
tat întiietatea aproape 100.000 con
curenți din regiune, iar la ediția din 
acest an, ale cărei finale se desfă
șoară în prezent la București, au 
participat în prima etapă peste 130.000 
de oameni ai muncii.

Competițiile de mase au dus. cum 
era și firesc, la înviorarea activității 
sportive din întreaga regiune. Astfel, 
la Pașcani, într-un singur an s-a 
mărit cifra de membri în colectivele 
sportive de la 2000 la 5000. De ase
menea, în orașele Huși, Vaslui și 
Hîrlău crește necontenit numărul ce
lor care se 
sportive. In 
orașul Iași,

înscriu în diferite secții 
prezent, în regiunea și 

380 colective

75.000 membri angrenați în diferite? 
competiții și campionate. Numai anul 
acesta au fost organizate 140 de con
cursuri rezervate iubitorilor de sport 
din această regiune.

P. CODREA-corcsp. reg.

Cu spriginui lor...
Activitatea sportivă din regiunea șl 

orașul Cluj a fost susținută in ultimii 
ani de un număr crescînd de cadre 
calificate în sport. In prezent, în 
regiunea și orașul Cluj activează cu 
multă pricepere și tragere de inimă 
7069 activiști sportivi, dintre care 
5.245 membri ai diferitelor comisii pe 
ramură de sport, cluburi și colective 
sportive, 1200 arbitri, 454 profesori de 
educație fizică și 170 antrenori. Și 
roadele muncii acestor harnici și en
tuziaști sprijinitori ai sportului n-au
intîrziat să se arate. Regiunea și
orașul Cluj cuprind astăzi peste 01)
sportivi clasificați, dintre care 24
maeștri ai sportului și peste 50« cW 
categoria

Pe aceste principii nobile se 
internațională a 

noastre. Calendarul 
sportivilor romîni cu- 
diversitate de compe- 
noastre reprezentative 

și sportivii noștri fruntași participă la 
campionatele mondiale, europene și ta 
cele mai importante competiții inter
naționale. Pentru a ilustra amploarea 
relațiilor sportive internaționale ale 
R.P.R. vom arăta că numai în prima 
Jumătate a anului 1958 țara noastră a 
fost vizitată de 78 echipe și loturi 
sportive din străinătate, cuprinzînd a- 
proape 800 de concurenți. La rindul 
lor, peste 500 sportivi romîni înca
drați în 59 echipe și loturi au evoluat 
în sălile și pe stadioanele de peste ho
tare. Aceste cifre se referă numai la 
competițiile înscrise în calendarul" cen
tral. Ele sînt mult mai mari dacă 
ținem seama și de întrecerile organi
zate între diverse cluburi și colective 
din țara noastră, cu echipe din stră
inătate..

MOMETE-coresp.

Parcul 23 August din Capitală zeci pi sute de iubitori ai sportului cu patine iși vor desăvirș, măiestria sperrHutt.
E cald! Dar nu peste mult timp, pe gheața strălucitoare a patinoarului artificial, noua construcție rid înț-i ta



riață nouă, luminoasă, demnă de a fi trăită... Sportivii închina victoriile lor
Minutarele ceasului ajunseseră aproape de cumpăna nopții. Zgomotele 

răzii se pierdeau treptat și acum încetaseră cu desăvîrșire. Doru, care se 
ienguise piuă după căderea înserării, în curte, cu copiii de prin vecini, 
irmea dus în pătuțul lui. Soția, cu chipul luminat de un zîrnbet abia per- 
ptibil, poate la gîndul vreunei ștrengării de-a lui Doruleț, croșeta, măsura 
eocupată după tipar, calcula, apoi din nou se apuca 
tîrziase cu ochii pe filele cărții, pregătind seminarul 
să era plăcut, odihnitor și numai 
îiștea deplină ce îi înconjura...

tit-tac-ul invariabil

de croșetat Iar el 
de a doua zi. In 
al ceasului tulbura

: fusese viața sudorului Gheor- 
Stoica înainte de 23 August 

I ? Un lung șirag de necazuri, 
’mărăciuni de tot felul. Și astăzi 
amintește cum, copil fiind, își 
a tatăl întoreîndu-se de la lu- 
e bătut, covîrșit de nevoi, sudu- 
cu năduf viața grea, înjositoare 
-are o trăia. Și își mai amintește 

în căsuța modestă de Ia mar- 
a Galațiului, în care locuia ca 
de lume cu tatăl, mama și sora 
nai mică, pîinea se împuțina de 

zi la alta pe masa, lor sărăcă- 
ă, cum ochii mamei erau tot 
des înroșiți de plîns. Gheorghe 

a a început să muncească de 
î tînăr. A intrat ucenic la P.C.A. 
ți și, muncind din greu, înghi- 
mai multe sudălmi decît mîn- 
a învățat meseria de sudor, de 
s-a legat pentru toată viața, 

plăcut această meserie și multe 
străduit s-o „fure" de la al- 
prindă cît măi bine. Dar a- 
P.'C.A. se muncea pe spetite, 
rază de lumină din viața 

clipa în care se regăsea pe 
cu cei-

de o seamă cu el, să bată 
tîrziu, o minge de cîrpă, 

și prăfuită.
mai visa copilul de

Muncitor destoinic, 
întrecerea soeialis- 

conștiincios și

a lipsit dintre muncitorii

mare, adevărată ! 
mereu fruntaș în 
tă, sportiv talentat, 
disciplinat, Gheorghe Stoica a fost
înconjurat de îndată cu drag și pre
țuit pentru frumoasa lui comportare. 
Un timp, 
șantierelor. Plecase să-și facă sta
giul militar. A jucat în anii aceia 
fotbal la o echipă din alt oraș. Spec
tatorii au fost de fiecare dată plăcut 
impresionați de jocul atletic, dar co
rect, în limitele perfectei sportivită
ți, practicat de stoperul Gheorghe 
Stoica. Cînd și-a terminat stagiul 
militar, s-a dus să muncească la u- 
zina metalurgică Progresul din Brăi
la. Acolo a fost titular în echipa ca
re juca în categoria B. Dar îl che
ma parcă înapoi la Galați dorul de 
a lucra din nou alături de vechii săi 
tovarăși de muncă, de a juca iarăși 
fotbal alături

Cu masca, 
sudură :

mănușile 
acesta-i maistrul 

Gheorghe Stoica /

și aparatul de 
sudor

de băieții cu care bă-

camere mari, cu bucătărie și 
balcon pe care stau frumos 
ghivecele cu flori. O casă 
deschide primitoare pentru 
tot mai numeroși care-i calcă pragul:

baie, cu 
rînduite 
care se 
oaspeții

Partidului
' Cei ce sînt astăzi mîndria sportului 

romînesc urmau pe atunci, în majori
tatea cazurilor, școala primară...

La Timișoara, lolanda Balaș făcea 
’cunoștință cu alfabetul și semnele a- 
ritmeticii; țintașul Ștefan Petrescu nu 
abandonase de prea multă vreme praș
tia; Ismailciuc și Dumitru observau că 
există unele deosebiri între lotcă și 
știucă... Boxerul care deține în pre
zent șefia semigreilor europeni, Gheor
ghe Negrea — copilărea pe dealurile 
din preajma Sibiului...

in arena internațională, Ro- 
mînia conta prea puțin... Prodigi
oase talente autohtone se iroseau ca 
fumul: Toma Aurel, pugilist formida
bil, își încheia prematur cariera în 
mîinile impresarilor din Occident. Ca 
și Milică Teodorescu, ca și Panaitescu- 
Zigotto... Maeștri ai balonului rotund 
erau obiectul unui adevărat tîrg între 
patronii cluburilor profesioniste. Di
nastia Hohenzollern poza în ocroti
toare a activității sportive, dar pentru a 
număra pistele de atletism din Romî- 
nia nu era nevoie de toate degetele 
celor două mîini...

...Dacă m-aș pricepe cît de cît la 
statistică, aș încerca să scriu un poem 
cu multe cifre și puține cuvinte des
pre drumul străbătut de atunci pînă 
azi. Ni se pare acum și ușor și firesc 
să spunem: s-au construit în acești 14 
ani atîtea sute sau atîtea mii de tere
nuri, stadioane, săli de antrenament 
etc. — au pășit pe calea sportului de 
masă atîtea sute de mii de oameni ai 
muncii — am repurtat (aici, probabil, 
pînă și cel mai bun statistician s-ar 
încurca...) atîtea victorii în întreceri 
internaționale...

Fiecare din aceste cifre concentrează 
ttri episod al luptei purtate de la buh 
Început 
ducerea 
mișcării 
Fiecare
de tribună, fiecare poligon de tir, sînt1 
rodul
zi, a 
liste.
și pe 
făcut
tul muncitorilor și al țăranilor, regi-j 
mul democrat-popular. Dar 
mai prețios, supremul titlu 
al tuturor celor ce practică 
R.P.R., de la recordmenii 
și olimpici pînă la cel mai 
ticipant al Spartachiadei școlarilor v" 
este neîndoielnic, libertatea de a sluji 
cu toate forțele marea cauză a po
porului — construirea socialismului.

Nici una dintre vedetele sportului 
capitalist nu poate revendica o ase-s 
menea cinste. „ j

Libertatea în sport, ca și în toate 
celelalte sectoare ale activității uma
ne, este o cucerire a socialismului. 
Conștiința acestei libertăți, a legăturii 
indisolubile cu masele, înflăcărează pe 
noul atlet — al cărui prototip mo-; 
ral s-a ivit acum patru decenii în glo
rioasa țară a Sovietelor.

De aceea ne apare firesc gestul —t 
plin de dragoste, de recunoștință — 
cu care sportivii noștri, învingători în 
marile competiții, închină laurii 
riei — poporului care le-a dat 
partidului care fe-a dat aripi.

de clasa muncitoare, sub con- 
Partidului, pentru avîntul 
sportive din patria noastră, 
petic de gazon, fiecare colț

unei activități eroice, de zi cil 
constructorilor Romîniei socia- 

Sportivii romîni se mindresc —" 
bună dreptate — cu ceea ce a 
pentru ei, în acești 14 ani, stă-

bunul cel 
de glorie 
sportul în 
mondiali 

tînăr par-

s-a 
>-o 

la 
ura 
ra 
anul „Oborul de cereale' 
copii 
pînă 

îțuită 
, cum 

o minge mare, adevărată, 
ră de cauciuc și anvelopă 
1 
ii eliberării patriei l-au găsit 

ctd Gheorghe Stoica pregătin- 
să devină lucrător. împreună 

eilalți muncitori și-a înzecit e- 
ile pentru a răspunde chemării 
dice, lansată de partidul comu- 
or, de a 
le. frontul, 

de avînt 
e care se 
pil lor. In 1946, sudorul Gheor- 
Stoica, în vîrstă de 20 de ani, 
-venit membru de partid. Con- 
a sa de clasă, dorința de a lup1- 
entru înflorirea patriei, pentru 
ui său și al celor ce, asemenea 
înduraseră mizeriile exploatării, 
îndemnat să intre în rîndurile 
dului. în rîndurile cele mai 
tate ale clasei muncitoare, 
îorghe Stoica n-a uitat nici de 
a sa prietenie cu fotbalul. La meseriei, a primt sarcina de răspun

dere de jnaistru principal în secția 
sudură.
nat și 
o altă

a- 
cu 
de

pe

ajuta prin toate mij- 
de a sprijini lupta 

împotriva fiarelor hit- 
retrăgeâu disperate în

:rele navale din Galați, unde 
se ca lucrător, și-a văzut visul 
chii: juca fotbal cu ghete cu 
poane și mai ales cu o minge

victor 
viață^

DAN DEȘL1U
laureat la Premiului de Stat

mort-

Lectură „în familie". Doruleț n-a 
cîndva, tăticul lui o visase ații de 

tuse pentru prima oară o minge a- 
devărată. Și iată-1 din nou pe șan
tier. Gheorghe Stoica, vrednicul su
dor, și-a reluat uneltele și locul pe 
panoul de onoare, 
de toți muncitorii 
din Galați—

Acesta a fost 
Gheorghe Stoica
1944 încoace. De la o zi 
la un an la altul, viața 
nit mai luminoasă, mai 
Muncitorul destoinic, care cunoștea
în cele- mai mici amănunte tainele

vrut să se 
mult...

stimat și prețuit 
șantierelor navale

: : 7 ț s : ;
drumul sudorului 

de la 23 August 
la alta, de 

lui a deve- 
înfloritoare.

-a plăcui ?;• Margareta și Gheorghe Stoica 
ibă prinsele impresii după spectacolul ne care 
văzui...

despartă de mingea pe care.

sudorul 
cretarul 
secția sudură, maistrul tîmplar Gri- 
gore Ltipu, maistrul instructor de la 
școala profesională și antrenorul de 
fotbal Anton Ivanov și mulți alții...

La cei 32 de ani ai săi, comunis
tul Gheorghe Stoica, un om al zile
lor noastre, și-a făurit, datorită cu
ceririlor revoluționare ale poporului 

o
a

Ion Partenie, Ilie Vasile, se- 
organizației de partid de. la

nostru muncitor, condus de partid, 
viață nouă, luminoasă, demnă de 
Ii trăită I

M. GODEANU
I. MIHĂ1CA

Pe adresa ziarului nostru a sosit de la Praga următoarea telegramă tri
misă de canoiștii romini Simion Ismailciuc și Dumitru Alexe, campioni 
diali la canoe dublu viteză:

„închinăm cu toată dragostea performanța zilei de 23 August".

Sportivului priceput, discipli- 
conștiincios 1 s-a încredințat 
misiune de seamă: cea de 

căpitan al echipei de fot
bal a șantierelor navale , 
din Galați, echipă cotată 
printre bunele formații ale 
seriei a Il-a dfn catego
ria G. Iar omul, omul care 
suferise odinioară asupri
rea și exploatarea, n-a 
fost nici el scăpat din 
vedere. Căsătorit între 
timp cu Margareta, o fa
tă pe care o cunoscuse 
din copilărie, de patru ani 
tatăl lui Doruleț, puștiul 
acela blond și neastîmpă- 
rat, Gheorghe Stoica s-a 
mutat efl familia într-un 
frumos și luminos aparta
ment în blocurile munci
torești nou construite pe ' 
strada Traian. L-am 
zitat acasă, într-una 
aceste după-amieze, 
palele de vînt dinspre 
năre încercau în van să 
împrăștie zăpușeala. Ne-a 
deschis ușa o femeie tî- 
nără și ne-a poftit înăun
tru. Am găsit o casă a- 
ranjată cu gust, cu mo
bilă nouă, cu un aparat 
mare de radia O casă cu

I

I

rriA o i1 mărul
DINU

comunist
EUGEN...

'-aprecieze pentru destoinicia sa, 
îcare muncește.

La unul din bancurile 
secției pompe de injecție 
de la uzinele ,23 August" 
trebăluiește un tinăr în 
veșnic neastimpăr, Dinu 
Eugen. In uzină a venit 
cu aproape zece ani în 
urmă... S-a calificat, mat 
iutii, ca strungar și apoi 
s-a specializat ca ajustor. 
De șase ani lucrează fără 
întrerupere în secția 
pompe de injecție. A. a- 
juns să-l cunoască toți 
tovarășii de muncă, să-l 

pentru dragostea cu

Dumitru Hurdubaie s-a 
născut în anul în care 
miile de muncitori cefe
riști luptau pe barica
dele de la Grivița. De 
mic copil, Dumitru Hur
dubaie a simțit asupri
rea orînduirii capitaliste, 

îndurat foamea, mize- 
, umilința. O copilă- 

chinuită de care își 
aminti toată viața... 

) dată cu eliberarea 
noastre de că- 

glorioasele Armate

vi- 
din 

cînd 
Du-

■ - In scurtă vreme tînărul ajustor avea să adauge la 
J faima de bun muncitor și pe aceea de sportiv de frun- 

te. A îndrăgit boxul, disciplină în care s-a arătat a fi 
p autentică speranță la categoria cocoș.

N De curind, tînărul muncitor de la uzinele „23 August" 
’țx trăit o mare bucurie: a fost confirmat membru

a i 
ria, 
rie 
va

O 
patriei 
tre 
Sovietice, au apus pentru totdeauna vremile întune
cate pe care le-a cunoscut în copilărie. Astăzi, Du
mitru Hurdubaie este electrician la complexul C.F.R. 
Grivița Roșie și muncește cu sîrg în secția de între
ținere. Dumitru Hurdubaie este iubit de tovarășii săi 
de muncă pentru spiritul de colectiv pe care-1 dove
dește, pentru activitatea obștească pe care o desfă
șoară ca deputat în raionul Grivița Roșie, pentru mc-'

■ partid. înaltul titlu încredințat de partid, cinstea 
a face parte din statul major al clasei muncitoare 

: determinat să muncească cu puteri înzecite pentru 
realiza, împreună cu brigada sa, angajamentul luat 
cinstea zilei de 23 August: îndeplinirea planului 

cu două zile înainte de termen. De asemenea, 
toate străduințele pentru a-și împlini două mari 

': să devină inginer și să îmbrace — chiar la 
-ca-ediție a campionatelor republicane de box. — 
J conferit celui mai bun „cocoș" Două visuri pe

ritele sale ca activist sportiv și ca sportiv în secțiile 
de volei și schi. De curînd, el a fost primit candidat 
de partid. Cît de emoționat a fost în ședința aceea a 
organizației de partid în care comuniștii și-au dat 
adeziunea pentru primirea lui în rîndurile candidaților 
de partid. „M-am angajat față de comuniștii din 
întreprindere, ne-a spus el, să respect cuvîntul parti
dului, să-mi ridic necontenit calificarea, să desfășor 
o activitate obștească rodnică, să răspund întru totul 
încrederii ce mi-a fost acordată". Și cine-1 cunoaște 
pe Dumitru Hurdubaie este convins că acest angaja-
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Uniunea de cultură fizică și sport— | Competițiile
o largă organizație de mase f de mase —

>\

un succes ai mișcăriiIn anii regimului democrat-popular, mișcarea de cultură fizică și sport 
s-a dezvoltat și întărit continuu. Sub îndrumarea partidului, activi
tatea sportivă a cuprins sute și sute de mii de oameni ai muncii 

de la orașe și sate. Preocuparea regimului nostru 
tru lărgirea bazei de mase a sportului nostru, ca 
întărirea bazei materiale a mișcării sportive, a dus 
terea nivelului performanțelor, la realizarea unor 
sportului nostru un frumos prestigiu internațional. Devenind un sector 
de seamă în viața socială a țării, sportul s-a dezvoltat de la un an la 
altul, necesitînd o permanentă îmbunătățire a metodelor și formelor de 
conducere și organizare. Analizînd situația existentă în mișcarea de cul
tură fizică și sport, Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
fin 2 iulie 1957 a trasat ca sarcină înființarea Uniunii de Cultură Fizică 
;i Sport, o largă organizație obștească, ca organ unic de conducere și 
organizare a activității sportive.

Activînd pe principiul centralismului democratic, permanent condusă < 
>i îndrumată de Partid, Uniunea de Cultură Fizică și Sport a reușit ca ț 
n mai puțin de un an de la crearea sa să devină o largă * 
organizație de mase, care a primit adeziunea entuziastă a sute și sute $ 
le mii de iubitori ai sportului, din mii de întreprinderi, instituții, mari 
•antiere, gospodării agricole colective și de stat, S.M.T.-uri, sate și co- 
nune, școli, facultăți și unități militare. Reorganizarea mișcării de cul- 
ură fizică și sport din patria noastră s-a bucurat de un mare interes și 
le un puternic sprijin din partea maselor de oameni ai muncii, iar aju- 
orul concret, operativ, acordat de organele și organizațiile de partid, 
J.T.M. și sindicale a permis ca azi, în prag de mare sărbătoare, Uni- 
mea de Cultură Fizică și Sport să raporteze cu mîndrie o serie de 
rumoase realizări. Cea mai importantă, avînd în vedere caracterul de 
nașe al organizației, este cifra de 1.400.000 de membri, entuziaști spor- 
ivi și sprijinitori ai sportului, care și-au dat cu elan adeziunea, 
nonstrînd aslfel prestigiul și încrederea de care se bucură Uniunea 
-ultură Fizică și Sport în rîndul oamenilor muncii.

Metodele juste de muncă, principialitatea, spiritul partinic care 
aracterizat întreaga activitate de reorganizare a mișcării sportive, 
leterminat un puternic atașament al maselor de membri față de noua 
rganizație sportivă. El s-a manifestat cu vigoare în cursul largii ac- 
iuni de reorganizare a celor 6.900 de colective sportive și de constituire 1 

cluburilor sportive. In fiecare adunare generală, cu fiecare prilej oferit 
;e noile consilii ale colectivelor sportive, sute de mii de oameni ai muncii 
i-au exprimat dorința vie de a vedea prosperînd necontenit mișcarea 
oastră sportivă, de a-și da efectiv contribuția pentru realizarea acestui ' 
cop. Ei și-au spus cu hotărîre cuvîntul împotriva lipsurilor și a defici- 
nțelor, pentru aplicarea consecventă a principiilor de bază ale Uniunii 
e Cultură Fizică și Sport. Masele de membri ai U.C.F.S. sînt perma- 
lent alături de organele U.C.F.S., adticîndu-și prețiosul lor aport la 
nbunătățirea muncii colectivelor și cluburilor sportive, la întărirea ba- ( 

nateriale și a spiritului gospodăresc față de inventarul sportiv, la 
recrea unei ferme opinii publice împotriva tendințelor de căpătuire prin 
port, a actelor contrarii moralei și disciplinei 
or încercări de pătrundere și manifestare a 
freze despre sport.

Sub înțeleaptă conducere a Partidului și
1 unui număr mereu crescînd de oameni ai muncii care devin membri 
J.C.F.S., noua organizație sportivă a reușit să facă față cu succes 
arcinilor impuse de reorganizare și să asigure desfășurarea în bune 
ondițiuni a vastei activități competiționale de mase și de performanță, 
ir succesele obținute în acest domeniu dovedesc că Uniunea de Cultură 
îzică și Sport — puternică organizație de mase — merge cu pași 
iguri către noi victorii ale mișcării de cultură fizică și sport din 
ira noastră.

rește neîncetat baza materială 
mișcării sportive din țara noastră!

a si în alte domenii de activitate.
x>rt „moștenirea" lăsată dere- 

ui ^urghezo-moșieresc a fost dezas- 
asă. Au trebuit multe eforturi din 
ea oamenilor muncii, conduși de 
id, pentru ca în țara noastră să se 
ze o mișcare sportivă de masă, să 
sigure condiții din ce în cemaibu- 
entru practicarea diferitelor disci- 
; sportive. A fost înlăturată mentali- 
5 putredă, burgheză, profesionistă, 
îținută pînă atunci de către afa- 
tii sportivi, s-au creat largi po- 
ități de angrenare în mișcarea 

•tivă a oamenilor muncii, au fost 
truite numeroase baze sportive și 
ost puse în practică prețioasele 
țăminte luate din îndelungata ex- 
•nță a sportului sovietic.
atul nostru a pus un accent deo- 

1 pe asigurarea baze: materiale a 
tulul. In timp ce sub regimurile 
rhezo-moșierești nimeni nu se în- 
>a de construirea bazelor sporti- 
(decît atunci cînd acestea puteau 
s un profit gras proprietarilor 

astăzi, în patria noastră liberă, 
enii muncii se pot mîndri cu sute 
îte de baze sportive moderne, cu 
și bazine de înot, cu mii de te
ri simple pe care își desfășoară 
■ifatea sute de mii de tineri, 
implexul „23 August", complexul 
-asca, parcul sportiv Dinamo, po
lul Tunari, stadionul din Constan- 
bazintil acoperit din Reșița sînt 
ai cîteva exemple care ilustrează 
plin grija pe care o poartă partf- 
și guvernul pentru asigurarea ce- 
nai bune condiții de practicare a 
tulul, de realizare a marilor per- 
anțe sportive. Dar aproape că nu 
există fabrică, uzină sau între- 

dere, școală, unitate militară satî 
odărie agricolă colectivă unde să 
se ti amenajat terenuri de fotbal, 
I, baschet, piste de atletism sau ba
de înot Astfel se explică afluxul 

,ordlnar de participant ia marile 
jelițil de masă, dragostea pe care 

democrat-popular pen- 
și preocuparea pentru 
în mod firesc la creș- 
victorii care au creat

A

«

sportive, împotriva orică- 
putredelor concepții bur-

cu sprijinul neprecupețit 

d 
/<

i<

pentru practicareao manifestă tineretul 
sportului.

Cîteva comparații între situația exis
tentă înainte și astăzi sînt edificatoare. 
Așa, de pildă, de unde în 1944 existau 
104 terenuri de fotbal, astăzi mișcarea 
sportivă beneficiază de 514 arene si te
renuri de fotbal; numărul pistelor de 
atletism a crescut de peste trei ori (54 
în 1944, 178 în 1958) ; avem astăzi 
323 de săli de sport și gimnastică, 
adică cu 126 mai mult decît în 1944 ■ 
numărul bazinelor de înot a crescut și 
el de la 71 la 93, iar cel al cabanelor 
turistice de la 80 (în 1947) Ia 172 
(1957) etc. Pași uriași s-au făcut și 

ceea ce privește fabricarea de aparaîn

> 

fi

O
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noastre sportive
Alături de uriașele succese realizate 

în toate domeniile de activitate, înre
gistrăm, cu o deosebită satisfacție, și 
progresul făcut de mișcarea sportivă 
din țara noastră în cei 14 ani de la 
eliberare. Activitatea sportivă s-a 
transformat radical, devenind dintr-un 
privilegiu al unui grup restrîns de 
profitori, un bun al maselor, al oame- 

' nilor muncii. Și nimic nu poate proba 
mai grăitor acest • adevăr, decît suc
cesul mereu crcscînd de care se bucu
ră marile competiții de mase, întreceri 
la startul cărora se prezintă sute și 
sute de mii de oameni ai muncii de 
la orașe și sate.

Constituind principalul mijloc de a- 
tragere a maselor de tineri în prac
ticarea sportului, aceste uriașe între
ceri sînt mărturia vie a dezvoltării 
mișcării noastre sportive, a progresu
lui mereu mai mare înregistrat în ac
tivitatea sportivă. De unde la cele 
dintîi crosuri de mase, organizate în 
primii ani ai puterii populare, cifra de 
50.000 de participanți era considerată 
un veritabil succes, astăzi nu ne mai 
mirăm că — spre exemplu — la ulti- 

'■ ma ediție a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului au luat parte 1.500.000 de 

■ concurenți, iar în ultimii ani Sparta
chiadele tineretului mobilizează anual 
peste 2.000.000 de concurenți I

Dar, în afara acestor competiții de 
1 masă cu caracter central, se mai or

ganizează și alte nenumărate întreceri 
de masă, cum ar fi: „Duminicile spor- 
tive“ la sate, campionatele colective- 

' lor sportive, Spartachiade raionale sau 
i regionale ale tineretului, Spartachiade 
! locale ale fetelor, competiții organizate 
J în cinstea diferitelor zile festive. Toa- 
>j te aceste 
J alte sute 
5 Recent,
> masă s-a 
>' unui interesant sistem competițional, 
} compus din două concursuri:
> bun sportiv
> colectivului 
J contribui și el într-o largă măsură la
> creșterea activității sportive de mase.
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Cot nai viu pulsează activitatea sportivă 
în satele patriei

întreceri mobilizează și ele 
de mii de tineri și tinere.

numărul competițiilor de 
îmbogățit, prin introducerea

„Cel mai 
din 10“ și „Campion al 
sportiv", sistem care va

te și materiale sportive, precum și în 
producția de echipament sportiv.

A 14-a aniversare a eliberării pa
triei noastre de sub jugul fascist găse
ște mișcarea sportivă în plin avînt. In 
cinstea măreței sărbători s-au constru
it în numeroase orașe și sate noi baze 
sportive, s-au dat în folosință baze com
plexe, săli de sport si gimnastică, bazi
ne de înot. Prin munca voluntară a 
tineretului, prin entuziasmul iubitorilor 
de sport apar 
baze sportive 
rate întreceri.
și guvernului 
rii noastre sportive

în fiecare an noi și noi 
care
Cu

baza

găzduiesc nenumă- 
sprijinul partidului 
materială a mișcă- 

crește neîncetat I

Sportul — nectinosvm și inaccesion 
In trecut tinerilor țărani — a pătruns 
în tot mai multe sate și comune, airă- 
gîrul pe stadioane sute de mii de ti
neri. Astăzi, tinerii țărani muncitori 
știu a mltiui sulița și discul, știu să lo
vească mingea de volei sau de fotbal. 
Viața nouă a satului nostru se vede 
din plin și în acest domeniu.

Hotărîrea partidului și guvernului din 
2 iulie 1957 cu privire la reorganiza
rea mișcării de cultură fizică și sport 
din țara noastră, prevede că: „una din
tre sarcinile principale ale U.C.F.S. 
va fi dezvoltarea mișcării sportive din 
mediul sătesc". La numai un an de la 
apariția acestei importante Hotăriri, a- 
sistăm cu bucurie la un avînt și mai 
mare în viața sportivă a satelor noas
tre. Cele peste 4000 colective sportive, 
în care activează aproape 500.000 mem
bri, dovedesc că oamenii muncii de la 
sate participă cu entuziasm la mișca
rea sportivă. Principalele competiții de 
masă — Spartachiadele de vară și de 
iarnă ale tineretului — mobilizează în 
fiecare an sute de mii de participanți 
din mediul sătesc. Tinerii țărani mun
citori se întrec cu regularitate în nume
roase competiții cu caracter de masă 
cum ar fi: concursurile populare de că
lărie — în regiunile Ploești și Craio
va; „Duminicile sportive" organizate ir 
regiunea Pitești, „Cupa Secerișulu. 
în regiunea Ploești, „Cupa strînsului 
recoltei" în regiunea Baia Mare, „Cu
pa Moldovei" care va începe zilele a- 
cestea cu participarea sportivilor din 
satele regiunilor Suceava, Iași și Ba

cău, campionatul de casă al colectivu
lui sportiv sătesc, „Concursul bilanț" 
etc.

Asemenea competiții au atras și a- 
trag zilnic spre bazele sportive de la 
sale mii de tineri. Dar sportivii de la 
sate nu s-au mărginit numai să parti
cipe la conipetițiile de masă. Ambiția 
cu care s-au pregătit i-a ajutai în ob
ținerea de rezultate mai bune, în ridi
carea măiestriei. Un mare număr dintre 
ei constituie o mîndrie pentru sportul 
din mediul sătesc. Astăzi, printre echi
pele participante la diferite campionate 
republicane, întilnim numeroase forma
ții de valoare din mediul rural. Sînt 
cunoscute echipele de handbal Recolta 
Hăl'chiu, RecoFa Variaș, echipa de oină 
Recolta Curcani (actuala campioană a 
R.P.R.) precum și echipele colectivelor 
sportive din comunele Frasin, Va’ea 
Strîmbă, Fundata, Gyarmata, limbolia.

Activitatea pe linia complexului 
G.M.A. a cuprins un mare număr do 
tineri țărani muncitori Pe piepturile 
a peste 170.000 de spc. 'mi de la sate 
strălucește insigna G.M.A., 
de 35.000 fiind clasificați la 
discipline sportive.

Ce dovedesc toate acestea!! 
avînt în mișcarea sportivă a 
Este lesne de înțeles că marile trans
formări sportive care se produc în pre
zent în viața satelor noastre, precum și 
frumoasele succese obținute de colecti
vele sportive sătești, constituie doar un 
început! Avem toată garanția că, în
drumată de partid, mișcarea noastră 
sportivă va obține iL,i și însemnate suc
cese, că satele vor avea o participare 
din ce în ce mai mare la dezvoltarea 
sportului de masă din țara noastră!

mai bine 
diferite

Un mare 
satelor!

BAZINE



VNMIFIFĂKA fGALiK,i-sl0tie,
...Am să vă povestesc una din pagi- 

tUe cele mai eroice ale sportului so- 
ăetic. datină din greii ani că lui aa- 
țttSt 1942.

străzile pustii ale Kievului, vre- 
telmc ocupat de hitleriști. pe puținele 
Miri întregi rămase intre ruinele Tn- 
idgrite de fum, au apărut intr-o zi a- 
ișe mari, în culori țipătoare, scrise 
fi litere de o șchioapă:

„FOTBAL! ECHIPA „LUPTWAF- 
E” IESE PE TEREN PENTRU A 
teMONSTRA SUPERIORITATEA 
ÎASEI GERMANICE".
In acest timp megafoanele strigau: 

S» fi un spectacol nemaivăzut I Echi- 
ia „Luftwaffe" este considerată în u- 
animiwte campioana frontului răsări- 
:an 1“ „Măiestria sportivă a jucători- 
r ei ține de domeniul virtuozității... 
Ș stadioanele Pragăi, Varșoviei, Bu- 
apestei, Vienei, Bucureștiului, echipa 
'-arătat o neîntrecută iscusință fotba- 
Is'tică..." „Luftwaffe" nu cunoaște în- 
u ugere 1“

Dar cine îndrăznise oare să se 
mpotrivească acestei teribile „Luftwaț- 
t" ? Afișele anunțau că „Onoarea 
portivă a Kievului va fi ' parată de 
chipa fabricii de pîine". Chiar și cei 
hai buni cunoscători ai fotbalului din 
ocalitate nu auziseră niciodată de 
•xis tenta unei asemenea formații.
Trecătorii citeau și exclamau indig- 
ați: „Ce fel de echipă este aceasta 
i cum a putut să se înjosească într- 
tîta îneît să accepte un mec-i cu ocit- 
rânțiil" Dar, cum s-a aflat curind, spor- 
ivii care lucrau la uzina de pline nu 
Pceptaseră de loc să iasă pe teren a- 
Hun de fasciști. Ei au fost oligați 
ă facă aceasta. In fabrică apăruse 
ntr-ozi un reprezentant sus-pus al 
■estapoiilai și a poruncit sportivilor 
î se pregătească pentru meciul fixat 
n cutare zi, la cutare oră. „In caz că 
chipa va refuza să joace, a adăugat 
l, ea va fi imediat deportată în mi
tele din bazinul Ruhrului..."

'Abia in ziua meciului au [ost cunos
cute numele sportivilor fabricii de pîine 
rusevici, Klimenko, Kuzmenko, Ba- 
akin, Tiutcev... Pină și copiii orașului
' -cunoșteau bine pe acești sportivi. Ei 
rau faimoșii fotbaliști ai fostei ec.hi- 
x „Dinamo" din localitate. Cum au 
umerit dinamoviștii in uzină ? Cum s-a 
nilmplat ca aproape întreaga echipă 

se afle aici pe teritoriul ocupai 2
In zilele grele ale asediului Kiev

ului, fotbaliștii luptaseră in rindurile a- 
lărătorilor orașului. Intr-un cot al Ni- 
irului, in mlaștinile de lingă satul 
Sorsci, unitatea în care se aflau dina- 
zroviștii fusese încercuită. Prea puțini 
ui reușit să scape. Luați prizonieri, 'di- 
lamoviștii au fost internați întii in 
agărttl de la Borispol, iar după aceea, 
'.reculi intr-un lagăr de prizonieri de 
Ungă Kiev. Ocupanților le trebuia mi- 
hă de lucru și prizonierii erau folosiți 
bl diferite intre prinderi.

In fabrica de piine apăruse un ,ștă- 
iOn german", unul din acei „specialiști" 
tu cucerirea „imensităților răsăritenS" 
care însoțea ca o hienă armatele l.it- 
tertste de cotropire. Aflind că printre 
țtuncitorii necalificați din uzină se a- 
lă foști fotbaliști, el a raportat ime- 
Hiat „șefului".

'Meciul între cea mai puternică echi
pă a forțelor ocupante „Luftwaffe" și 
formația fabricii de pîine a fost orga
nizat de Gestapo in scop demonstrativ 
ți propagandistic. „Rușii trebuie să se 
convingă cu propriii lor ochi de „ne
întrecutele" calități de voință ale 
Sportivilor care reprezintă „rasa su- 
jperioară"

„Luftwaffe" era sigură de victorie. 
(Sceastă echipă călătorea însoțită de o 
turnată de antrenori, medici, maseuri, 
bucătari. Aflată în 'întreținerea coman
damentului militar aerian, al hitleriștt- 
idr, formația beneficia de avioane spe- 
'Ciale de pasageri care o transportau 
împreună cu un depozit de alimente. 
Gonducălorti echipei se îngrijiseră de 
'un meniu extrem de bogat în calorii 
ți vitamine.

SPORTUL POPULAR
Pak 0-a Nr. 3259

ir

Povestire 
de PETR SEVEROV 

ir *

In atest timp, fotbaliștii fabricii de 
pîine primeau... 300 grame de pîine în 
24 ore. munceau 12 ore. avînd o jumă
tate de oră pauză la prlnz. Const rinși 
la acest regim de ocnă, sportivii so
vietici se puteau gindi cu greu la an
trenamente sau competiții. Numai gin- 
dal deportării în minele Ruhrului i-a 
obligat să accepte tăcuți acest meci.

La ora fixată s-a oprit în fața fa
bricii o dubă cu gratii la uși și la 
ferestre. Probabil organizatorii „spec
tacolului" voiau să zdrobească defi
nitiv rezistența morală a dinamoviș- 
tilor.

Iată stadionul... In ciuda reclamei ne
rușinate făcută de Gestapo echipei 
„Luftwaffe", in ciuda marii diferențe 
de forțe, locuitorii Kievului, venite pe 
stadion, păstrau o tainică speranță 
în victoria dinamoviștilor.

Echipa din Kiev a fast forțată să 
joace literalmente sub țevile revolve
relor. S.S.-iștii care ocupaseră pri
mele rînduri ale tribunelor, zăngăneau 
armele, cintau din muzicuțe marșuri 

Desen de D. MI Ii AI LA
vicLortoase. Ca citeva minute înainte 
de începerea meciului, portarul lui 
Dinamo, Nikolai Trusevici, a primit un 
bilet. Un necunoscut „binevoitor" îl 
avertiza că in cazul victoriei celor din 
Kiev, pe ei, pe toți îi va aștepta o 
cruntă pedeapsă.

Arbitrul a fost stabilit de hitleriști. 
Și a arbitrat, firește, numai în favoa
rea echipei fasciste, trecind cu vede
rea brutalitățile și atitudinile huliga
nice la care se dedau nemții. Curind 
după începutul jocului, centrul atacant 
german l-a lovit, pe Trusevici cu bo
cancul in față și portarul dinamovist 
s-a prăbușit insingerat, fără simțire. 
Un fundaș a trecut in poartă. dar 
după ce Trusevici și-a revenit (fără 
nici un ajutor, căci medicul n-a 
tut intra pe teren), el și-a reluat cu 
eroism locul. Fotbaliștii de la
„Luftwaffe" foloseau din plin pum
nii și coatele. Injurlnd și amenin- 
țlnd cu moartea, „oaspeții" au înscris 
un gol.

In continuare insă s-a petrecut ceva 
ca. totul neobișnuit: echipa din Kiev a 
pornit Ia atac. A fost o ofensivă ire
zistibilă pe care vestita „Luftwaffe" 
nu a aștept at-o. O pasă precisă pe ex
trema dreaptă la Klimenko și acesta, 
ca un șut sec, aduce egalarea. O ex
plozie de aplauze și entuziasm a salu
tat succesul dinamoviștilor. Locuitorii 
Kievului, aduși cu forța in tribune, o- 
vaționau echipa lor. Peste citeva mi
nute. portarul german Kraus a fost din 
nou nevoit să scoată mingea din 
plasă.

In repriza a doua dinamoviștii au 
înscris in poarta dușmanului de moarte 
încă patru goluri. Nemții din tribune 
băgaseră in buzunar muzicuțele. In 
acest, timp, meffzfoanele au început să 
urle. Un hitlerist ii amenința pe „agi
tatorii roșii" care pătrunseseră in tri
bune. cu arestarea și execuția imediată. 
Dar vocea lui răgușită era acoperită 
de vuietul victorios al tribunelor. 
„Spectacolul" hitlerist s-a prăbușit 
El o fost spulberat de demon ttfația 

patriotică a locuitorilor Kievului îm
potriva ocupanților.

Fasciștii fierbeau. Imediat după meci 
întreaga echipă a fost arestată. Gesta
poul îi acuza pe sportivi de... victorie!!! 
In schimb .despre infringerea lui „Luft
waffe" a fost interzis să se pomeneas
că sub amenințarea pedepsei cu moar
tea. Hitleriștii îi acuzau pe fotbaliștii 
sovietici că, pasă-mi-te, ei i-ar fi pre
gătit pe ,,agitatorii roșii" care au pă
truns in tribunele stadionului, organi- 
'zind o demonstrație împotriva „noii 
ordini".

Cei mat buni fotbaliști ai lui Dina
mo, nucleul său de luptă, Trusevici, 
Klimenko și Kuzmenko au fost asasi
nați de hitleriști intr-un lagăr de con
centrare de lingă Kiev. In ultima clipă, 
cind armele automate au trimis plum
bul morții, Nikolai 'lrusevici a făcut 
un pas înainte și a strigat amenin- 
țind-i cu pumnul pe călăi:

„V-AM ZDROBIT PE TERENUL DE 
.SPORT, O SA VA ZDROBIM ȘI IN 
LUPTA I"

Apoi, prăbușit, a mai avut puterea 
Să se ridice artincindu-le în față asa
sinilor :

„TRAIASCA SPORTUL ROȘU 1"
.4șa a luat sfirșit acest meci de fot

bal fără egal in istorie, „meciul morții" 

cum l-a supranumit poporul. Dar me
moria eroilor acestui meci va fi totdea
una fără de moarte. Cei cițiva spor
tivi part ici panțî la această tragică în- 
tilnire, pe care înaintarea victorioasă 
a Armatei S^jietice i-a salvat din 
ghiarele dușmanului, antrenează acum 
echipe de fotbal, educă tineretul in spi
ritul curajului și patriotismului fără 
de margini, așa cum an fost eroii ne
uitatului „meci al morții"...

Competiții, rezultate, știri
GALA INTERNAȚIONALA DE BOX 

LA CRAIOVA
CKAtOVA, 20 (prin telefon). Inttlnirea 

revanșă dintre echipele de box ale re
giunii Cracovia (H.P. Polonă) și clubu
lui Dinamo Jâul s-a terminat cu victo
ria oaspeților la scorul de 11—9. Meciu
rile au fost urmărite de peste 5009 de 
spectatori. S-au remarcat în mod deo
sebit pugiliștit T. Kowalski și VI. Biet 
(Cracovia) și C. Gui, N. Filigeanu șl 
C. Peterman (Dinamo Jiul).

REZULTATE TEHNICE : Muscă : C. 
Gui ,(D) b. p. K. Rzejnikiewicz (C.) ; 
Cocoș : T. Kowalski (C) b. p. N. Dieă 
(D); N. Ftligeanu (D) b. p. A. Maewskl 
(C); Pană: K. Boczarski (C) b. p. C. 
Popoacă (D); semuușoaTă: N. Lupu (D) 
b. p. A. Jamros (C); Ușoară: R. Kacz
marczyk (C) b. p. I. Olaru (D); Semtl- 
mijlocie: R, Slab'clnski (C) meci nul cu 
Vasile Dumitru (D): Mlj'iowe-ușoară : St. 
Kzasecki ;C) b. p. Gh. Buzatu (D); 
Mijlocie : C. Peterman (D) b. p. H. Wa. 
silewski (C) : Grea: VI Biet (C) b. p. 
P. Zabaria (Dl

C. MOTOC, corespondent

„CUPA 25 AUGUST" LA BASCHET
s-a disputat în Capitală ultima 

etapă a Cupei 23 August, pentru echi
pele masculine. Rezultatele: IPROM1IN- 
SĂnătatej. 81—46. I.C.A.B.-Start 97—76 
și Rapid-Proiectantul 55—47. Cupa a re
venit echipei I.C.A.B., clasată prima, 
urmată în ordine de: Riaipîd. Proiectan
tul. IPROMIN, Start și Sănătatea

CUPA „METALUL M.i.G." LA BOX
Marți seara, pe ringul instalat în in

cinta terenului de sport cCin cal. Du- 
dești, s-a disputat cea de a treia și ul
tima reuniune din cadrul competiției 
de box Cupa „Mfetalud M.£G“. organi
zată în. cinstea zdei de 23 August, IFe-a

Zile de august la Reșița...
« Despre ce stau de vorbă doi oțelari • Sportiv ți harnic deputat 
• Fruntași ți la locurile de muncă • De ce nu l-am găsit pe fLazăr 

Borduz ?

Am fost la Reșița ia aceste zile... 
Am fost la Reșița și i-am văzut pe 
oțelari dlnd acum, in dogoarea verii, 
șarjele lui ianuarie 1959: pe turnători 
împlinind cu pămittlul mărunt, cenușiu, 
formele de care avea să asculte me
talul topit; pe laminoriști cortducind 
blocurile mari de oțel de-a lungul rele
lor și prefăcindu-le in șine și profile 
de tot felul. Am fost și i-am cunoscut 
pe muncitorii Reșiței, stăpinii de azi 
ai uriașei uzine și printre ei am găsit 
multi și mari iubitori ai sportului.

...Cind i-im întilnit. prim-maistrul 
oțelar Matei Stubneă și șeful de echi
pă Bădescit duceau tocmai această 
discuție:

— Matei, noi cit avem pînă acum ?
— 580!
— Socoaie și 30 de azi și fac, 510.
— Așa o fi, da’pin-la 1.000 mai e...
Neștiutor i-am întrebat: —Despre 

ce vorbiți oameni buni ? Despre șarje, 
despre tone de metal 2

— Nu, mi-a răspuns Stubnea. Slut 
muncitorii din secția noastră care s-or 
înscris numa' in săptămina de cind 
o-nseput acțiunea in Clubul Sportiv 
Muncitoresc al Reșiței. Se-nscriu c.țc- 
lării, că li-e drag de-ăst club și trag 
nădejdea că acum treburile sportive or 
să meargă și mai bine. (Parcă numai 
oțelarii se ins.criu!... Rină in-aceeași 
zi, numărul adeziunilor primite pe în
treaga uzină trecuse de 5.000. Și asta 
într-o singură suptămină!).

...Am cumpărat din oraș ziarul iocal 
„Flamura roșie" și am găsit o șrirc 
căreia i-am dat o atenție deosebită. 
Intr-adevăr, numele amintit acolo era 
același cu al unui cunoscut sportiv 
reșițean. Scria. sub titlul „Deputății 
la lucru" :

„...Deputatul Tratau Suciu dă dova
dă de un spirit gospodăresc și organiza
toric demn de apreciat. Astfel, in cir
cumscripția lui, cu ajutorul comitetelor 
de cetățeni, a mobilizai pe oameni la 
repararea unui drum... O altă acțiune 
inițiată de deputatul Traian Suciu a 
fost și repararea unui pod din cadrul 
circumscripției. In tnomentui de față 
deputatul Traian Suciu se frămintă- cum 
să rezolve repararea unui podeț din 
spatele străzii Velceantr, cum să îm
bunătățească iluminatul public din cir
cumscripția sa..."

...Tclinicianul constructor de la Com
binat, Traian Suciu. este campionul 
orașului Reșița la schi. Cu ani în urmă 
tcdcă-său a pornit, minat de sărăcie, 
de pe meleagurile Țării Moților șt a 
ajuns aici, muncitor la Reșița. Azi, fa
ta cea mai mare a mecanicului Suciu 
este învățătoare, cealaltă, Elisaveta. 
(campioană a țării la schi în mai mul
te rînduri) este profesoară, o alta este 
studentă, iar cea mal mică este elevă 
în ultima clasă. Cit privește pe Traian, 
el e student la cursurile fără frecven
ță și va deveni rut peste mult timp 
inginer.

...Un confrate din Timișoara, pe care 
l-am întilnit la Reșița, mi-a servit de 
călăuză prin labirintul uzinei. Cunoș
tea toate locurile ca pe propriu-i bu
zunar : acolo a muncit și el piuă mai 
acum cit tea ani, cind a 'îndrăgit meș
teșugul scrisului. Ii știa bine și pe

lungul celor trei reuniuni, întrecerile au 
fost deosebit de dîrze, cupa revenind co
lectivului ..Semănătoarea*'  (antrenor 
Gh. Zamfirescu). Iată cîteva rezultate 
tehnice mai importante: A. Olteamu 
(Vestitorul) meci nul Ilie M.a.uea (Semă
nătoarea) ; M. Cristea (Timpuri Noi) b-

! Manifestații sportive 
în Capitală

Ln cinstea zilei de 23 August, con- ( 
siliui orășenesc U-C.F.S.-București, < 
in colaborare cu comitetul orășe- , 
nesc U.T.M. și cluburile sportive, 
organizează în zilele de 23 și 24 
august competiții și demonstrații 

, sportive pe mai mujte baze sportive 
dim Capitală.

Pro.graim.ui acestor manifestații ''
1 sportive este următorul :

23 AUGUST: Clubul Construe to
rul, Iacul Herăstrău ora 17 ; Clubul 
Siportiiv universiltar, baza sporclvâ i 
Tei, ora 17 ; Ciuibui Rațpiid, Parcul

( Copi|uLui, ora 16.30 ; Cluburile piro- > 
, greșul și Victoria, Pareu.1 Libertății, > 

o-ra 18. i
24 AUGUST ? Clubul Diinamo,

u ștrandul FLoreasca, ora 17; Casa cm- ' 
trată, a Amuaitciî. baza hipică, din 
cal. Plevnei. ora 16.30 ; Cluou| spor
tiv Universitar, baza sportivă Tei-, 
ora 16.30 ; Clubul Reipid, Parcul Oo- e 
pi lui ui, ora 16.30 : C’itnbiuirule progre
sul și Vietonia, Parcul Libertății, 
ora 18.

p.. L„ Fereșteanu (Vulcan); .-Jiloiuon 
C*.  (Titanii) b. p. I. Voliratiru (Semă
nătoarea); I. Low (Semănătoarea) b p 
Ad. Bosnovscli i (Vest ito r i j n

La această competiție u participat 
numeroși boxeri <iiiu colectivele spor
tive • Titunu, Semănătoarea^ BCSCM., 

sportivii care împletesc munca și spor
tul, cucerindu-și prin aceasta drago
stea și prețuirea muncitorilor. M-a con
dus confratele timișorean la lăcătușul 
Ștefan Apro. Mijlocașul stingă al e- 
chipei de fotbal C.S.M. Reșița e un 
destoinic muncitor al secției strungărie 
cilindri: în luna iulie a depășit sarci
nile in producție cu 11 la sută. Am 
mers apoi in afara orașului, tocmai in 
Mociur, in căutarea lui Vențel Stoia- 
novici. L-am găsit pe semi-finalistul 
campionatelor republicane de bor din 
acest an in laboratorul noii turnătorii, 
minuirtd cu indeminare balanțele fine 
și aparatele de precizie. Am fost a- 
poi la secția sudaj și regretul de a 
nu-l fi întilnit acolo pe luptătorul 
fruntaș Petre Popescu, aflat in con
cediu, s-ă spulberat repede după ce 
i-am „descoperit" pe alți trei luptă
tori ai echipei divizionare. Radu fon, 
Hari Schnabel și Anton Savu, despre 
a căror muncă, organizația de partid 
și conducerea secției au avut numai 
cuvinte de laudă.

...M-am despărțit de amabilul ghid 
și m-am dus la comitetul de între
prindere al Combinatului unde, aș-. 
tepiind să fiu primit de tovarășul 
președinte Pavel Floruț, am citit afi
șele de pe pereți, prin care mun
citorii erau poftiți să-și petreacă con
cediul in casele LOR de odihnă de la 
P.uziaș, Hcrculane sau Vasile Roaită. 
Și dacă reportajul acesta are un erou 
mai puțin, se datoreșle tocmai aces
tor .. afișe care i-au dat ghes maistru
lui oțelar Lazăr Borduz, fost cam
pion balcanic de box. să-și ia fa
milia și să plece la mare tocmai 
în zilele cind îl căuta tin reoorler 
prin Reșița...

Intrind la tovarășul Floruț am sa
lutat in gazda mea nu numai pe pre
ședintele comitetului de întreprindere, 
ci și pe vicepreședintele noului Club 
sportiv reșițean și pe jucătorul de o- 
dinioară al echipei de fotbal a foste*  
Societăți sportive muncitorești, soci, 
fate care a jucat un rol importară in 
dezvoltarea '■ sportului muncitoresc, re
șițean

„Noul nostru club — spunea too. 
Floruț — continuă și dezvoltă tradi
țiile sportului muncitoresc din Reșița. 
Desfășurăm o largă acțiune de propa
gandă in jurul clubului, astfel incit 80 
la sută din salariații combinatului sii 
devină membri. Vom veghea ca spor
tivii să aibă o atitudine corespunzătoa
re in producție. De altfel, multi dintre 
sportivii noștri sint fruntași ai între
cerii socialiste. Vom pune pe primul 
plan educarea sportivilor noștri în spi
ritul moralei comuniste. Ne vom crea 
pepinieră de cadre și vom sprijini pro
movarea elementelor tinere. Vrem să 
facem din clubul nostru un club frun
taș, care să fie la înălțimea condițiilor 
minunate create sportului din țara 
noastră după 23 August!"

...Am fost la Reșița în aceste zile șt 
am cunoscut oameni minunați care plă
mădeau noi victorii in mancă și p 
tru care sportul este tin vechi și 
statornic prieten.

IACINT MANOLIU

Vulcan, Vestitorul, Timpuri Noi și Ate
lierele Mogo^oala (N. TOK.AC.EK. șl 
V. DLTMITRE-SCu — corespo-nde-ntb

DUMIN9CA 6NCEPE CURSA
C3CLSSTA ..CIRCUITUL REGSUNII

PLQiȘTO"
1 ntre 24 și 27 august va avea ioc cea 

de a doua ediție a cursei cicliste ,,Cir
cuitul regiunii Ploești“ organizată de 
consiliul regional U.C.F.S. Ploești prim 
comisia regională de cicliisim. l^a această. 
Importantă competiție vor lua parte in. 
acest an majoiitatea cicliștilor noștri 
fruntași, întrecerea constituind un bun 
prilej de verUicare și de antrenament 
în vederea Turului R.P.R, care va avea. 
Io? în curând.

„i..pa, ia 24 august, se va des- 
fășur.; pe un circuit închis în orașul 
Ploești pe distanța de 80 km. Etapa a 
H’-a (25 augțust): Ploești-Vă'leni-PIoești- 
Cimpina-Sinaia (ill km.) ; etapa a Ill-a 

<26 august) : Sinata-Predeal-CLoplea-Si- 
naia-Ploești (130 km.); etapa a IV.a (27 
august): Ploeștl-Rm. Săra't-Ploești (208, 
km.).

RETURUL CATEGORIEI 
B LA POLO...

. ...începe duminică, cu următoarele me
ciuri: Progresul București-Voința Timi
șoara (ștrandul ,,Dante Gherman”, ora 
12), Feroviarul Timișoara-Ind. Ljnei Ti
mișoara, Voința Oradea-TextiLa Lugoj, 
Vo-ința Tg. Mureș-C.F.R. Oluțj, Pjapid 
Cluj-C.S. Oradea, Progresul CluJ-T.C.H. 
București.

„CRITERIUL WNSOK!LOR“
LA CICLISM

Luni se va da plecarea în prima etapă 
(București-Giurgl'u-București) a Crite
riului juniorilor*.  Această competiție se 
desfășoară în șase etape Lnvimgăt-oirulut 
i se va decerna t tlua de campion d-e 
mare fond la juniori.



ÎNCEPE CAMPIONATUL DE FOTBAL!
Rapid— U.T.A. și Dinamo—Steagul roșu, duminică, 

in cuplaj pe Stadionul „23 August"
12 echipe in categoria A-și 28 in ca

tegoria B încep duminică pasionanta 
lor întrecere care va reuni de aici îna
inte, săptămînă de săptămînă, zeci de 
mii de spectatori. Aceștia s-ani identifi
cat cil activitatea fotbalului și vor să 
vadă și să aplaude jocuri frumoase, de 
calitate, disputate in limitele sportivită
ții, doresc din toata inima progresul a- 
cestui popular sport. Pentru că, unde 
mai bine decit in campionat, se creează 
premisele progresului?

IX aceea, sînt firești speranțele care 
se leagă și de acest al 11-lea campio
nat republican. Speranțe intr-un cam
pionat al oalității și progresului, care 
să impulsioneze activitatea fotbalului, 
sport rămas în urmă față de alte disci
pline sportive.

hi lumina acestui fapt, noului cam
pionat — ca de altfel înlregii activi
tăți fotbalistice, cum a reieșit din con
sfătuirea de miercuri a federației — 
ii revin sarcini importante.

primul riad, el trebuie să reflecte 
• a spirit nou, o mentalitate sănătoasă 
a colectivelor și cluburilor sportive in 
ce privește pregătirea și mai ales 
educarea sportivilor. Fotbaliștii, ca și 
ceilalți sportivi, trebuie să aibă o com
portare exemplară pe terenuri și in a- 
fam lor; să fie preocupați necontenit 
de ridicarea nivelului lor politic, cidtii- 
rat și profesional și a măiestriei sporti
ve ; să arate dragoste neprecupețită 
pentru colectivele sau cluburile pe care 
te reprezintă.

ța — Dinamo Bacău, Rapid București
— U.T.A., Dinamo București — Stea
gul roșu Or. Stalin, Petrolul PJoești— 
Jiul Petroșani, Știința Timișoara — 
Progresul București.

Categoria B—seria 1: C.F.R. Arad
— Minerul Lupeni, C.S.M. Reșița — 
C.S. Oradea, Ind. Sîrmei C. Turzii — 
C.F.R. Timișoara, Tractorul Or. Stalin
— A.ME.FA Arad, Minerul B. Mare 
—' C.S. Tg. Mureș, Corviiml Hunedoa
ra — Gaz Metan Mediaș. Știința Cra
iova — C. S. Sibiu nu se dispută. 
Știința fiind suspendată. Seria a 11a: 
Dinamo Obor — Știința lași (teren O- 
bor, ora 10), Metalul M.I.G. Bucu
rești — Dinamo Bîrlad (teren Dudești, 
ora 10), Unirea Focșani — Poiana 
Cimpina, Flacăra Moreni — Dinamo 
Galați, Progresul Suceava — Rapid II 
București, Gloria Bistrița — Foresta 
Fălticeni, C.F.R. lași — Prahova Plo- 
ești.

Primii) cuplaj în Capitală are loc 
duminica pe Stadionul „23 August'1 : 
Dinamo — Steagul roșu la ora 15,15 
și Rapid — U.T.A. ia era 17. La ora 
14.30 va avea loc festivitatea deschi
derii sezonului oficial de fotbal, cu 
participarea tuturor echipelor din ora
șul București. '

*) Rubrică redactată de I. S. Loto-
Xonosnort
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loate jocurile din categoria A și B 
vor începe la ora 17.

Marți la Moscova, după joc palpitant 

Echipa noastră masculină de volei 
a obținut o frumoasă victorie
in meciul cu echipa U. R. S. S. 

Voleibalistele sovietice 
învingătoare și în meciul 

revanșă
MOSCOVA (prin telefon). — Meciurile de volei, 

desfășurate marți între reprezentativele Uniunii Sovietice 
și Romîniei, au prilejuit partide la fel de disputate ca și 
duminică, mai ales la băieți. De data aceasta, victoriile 
au fost împărțite: echipa sovietică a cîștigat din nou 
meciul feminin cu 3—1 (16—14, 15—7, 5—15, 15—2), 
iar echipa Romîniei pe cel masculin cu 3—2’ (15—11’ 
7—-15, 15—8, 8—15, 15—13). Succesul jucătorilor romîni 
este cu atît mai merituos cu cit a fost obținut în depla
sare în fața unei formații redutabile și după ce în setul 
decisiv scorul ajunsese la un moment dat la 12—3 pentru 
voleibaliștii sovietici 1

Deși a aliniat o formație fără Roman (ușor accidentat) 
și Ganciti (bolnav), echipa Romîniei a jucat fo»rte ..bine 
in atac ca și în apărare. Jucătorii noștri au dat dovadă 
de multă combativitate, — și trebuie remarcat acest lu
cru fiindcă este vorba de capitolul la care arătaseră lip
suri în ultimele partide internaționale. Datorita calităților 
morale, voleibaliștii noștri au putut trece cu mult succes 
peste momentele de mare dificultate ale meciului.

în primul set, la scorul de 11—6 în favoarea echipei 
Uniunii Sovietice, echipa R.P.R. a cîștigat serviciul. Ru- 
sescu a obținut două puncte direct din serviciu, ceea ce 
a scos din ritm echipa gazdă. Continuînd să joace mai 
relaxat și, în același timp, mai bine, echipa noastră a 
cucerit setul, la capătul unor acțiuni de toata frumusețea. 
Seturile 2, 3 și 4 au o desfășurare mai calmă. In schimb, 
setul ultim a fost de-a dreptul dramatic. Cînd echipele 
au schimbat terenul, situația era 8—3 pentru jucătorii 
sovietici. Apoi scorul a urcat pînă la 12—3! Am pier
dut meciul ? Așa se părea, dar în acest moment s-a 
produs o pasionanta răsturnare de situație în joc, în 
favoarea noastră. Pe teren parcă apăruse o altă echipă 
a Romîniei. Drăgan, în apărare, a scos mingi aproape 
imposibile, iar in atac Rusescu și Nicolau au realizat 
puncte după puncte. Jocul arc o desfășurare palpitantă, 
cei 10.000 de spectatori aplauda frenetic. Echipa noas
tră, încurajata și de grupul de turiști romini afkili la Mos
cova, remontează și preia conducerea cu 13—12! Gaz
dele revin și egalează, dar intr-un ultim efort, jucătorii 
romîni obțin doua puncte, cîștigă acest set pasionant și 
o dată cu el și meciul. Blocajul foarte bun, apărarea 
excelentă și atacul organizat cu multă 
gîndire tactică, precum și elanul și 
marea combativitate au fost tartorii 
care au dus la victorie echipa: Cor- 
beanu, Rusescu, Nicolau. Păunoiu, 
Cherebețiu, Fierarii, Mihăilesru. Dră
gan, Miculescu și Derzsi.

In meciul feminin, deși învinse, 
voleibalistele noastre au jucat în ge
neral bine. Ele au fost întrecute după 
aproape două ore de joc

Campionatele mondiale de tfr
Sportivii sovietici au stabilit 

alte recorduri mondiale
MOSCOVA (prin telefon). — Întrecerile din can 

drul campionatelor mondiale de tir au continuat luni,' 
marți și miercuri cu probele de armă liberă calibru re£ 
dus 3x40 focuri — pozițiile genunchi și picioare —• si 
cerb alergător 50 focuri simple. In toate cele trei zile, 
sportivii sovietici s-au impus cu autoritate, dominînd ca
tegoric întrecerile. Maeștrii tirului sovietic au realizat 
5 noi recorduri mondiale și în majoritatea probelor, atît 
la individual cit și la' echipe, au ocupat locurile 1. ’Deo
sebit de valoros este mai ales rezultatul obtin’ut de 
echipa Uniunii Sovietice — 900 puncte — la proba de 
cerb alergător 50 focuri simple, la care vechiul record 
mondial a fost depășit cu 43 de puncte. Iată si clasamentul 
probelor : Armă liberă calibru redus 3x40’ focuri; pozi
ția genunchi: Individual: 1. Iloncn (Finlanda) 391 p- 2 
Niazov (URSS) 390 p.; 3. Lafortun (Belgia) 389 
Clasament pe echipe: 1. URSS 1922 p. — nou record 
mondial; 2. SUA 1908 p.; 3. R. Cehoslovacă 1900 n.-. 
12. R. P. Romînă 1861 p.

Armă liberă calibru redus 3x40 focuri: poziția picioare: 
clasament individual: 1 Itkis (URSS) 374 p- 2 Sam- 
burkin HJRSS) 373 p.; 3. Wright (SUA) 370 ’p.; Clasa
ment p.^i'Tiiipe: 1. URSS 1835 p. nou record mondial;1 
2. R. P. Ungară 1798 p.; 3. Finlanda 1792 p.; 4 R F 
Germană 179] p.; 5. SUA 1775 p.; 6. R. P. Romînă 
1770 P1. .. . ■

Sportivii -noștri au realizat următoarele punctaje • Io
sif Sîrbu 361 p.; Enea 354; Antonescu 354: Vidrașcn 353 
și Cojocarii 348.

Clasament general pe trei poziții (3x40 focii.i) : indi
vidual: 1. Samburkin (URSS) 1148 p. nou record mon
dial; 2. Itkis (URSS) 1147 p.; 3. Niazov (URSS) 1147 
p.: 4. Wright (SUA) 1140 p.; pe echipe: 1 URSS 
5715 p.; 2. RFG 5632 p.; 3. SUA 5624 p.; 4. Finlanda 
5615 p.; 5. R. P. Romînă 5612 p.

Cerb alergător 50 focuri simple: clasament individual:
1. Nikitin (URSS) 234 p. nou record mondial- 2 Ro
manenko (URSS) 226 p.: 3. Davis (SUA) 225 p. Cla
sament pe echipe: I. URSS 900 p. nou recorf mondial-'
2. S.U.A. ,882 p.; 3. Suedia 852 p.

Talere aruncate din sânt. Clasament individual după 
200 talere: 1. Huthart (Anglia) 196 t: 2. Nikandrov 
(U.R.S.S.) 192 t. Clasament pe echipe: 1. U.R.S.S. 763 t; 
2. Italia 763 t (ciștigătoarea se stabilește prin baraj); 3 
S;U.A. 741 t; 4. R. F. Germană 736 t; 5. Republica 7 abă 
Unită 736 t: .. 8. R. P, Romînă 721 t. Concurenții romîni 
au obținut la individual următoarele punctaje: Enache 188, 
I-iorescn^ 185, Dumitrescu 177 și Popovici 171.

Armă liberă calibru redus 30 + 30 (meci englez). Cla
sament individual: 1. Nordnwist (Finlanda) 593 p; 2. Ve> 
licikov (R. P. Bulgaria) 590 p. Clasament pe echipe: T. 
U.R.S.S. 2333p; 2. Finlanda 2326 p; 3. Anglia 2326 p . 16. 
R. P. Romînă 2249 p.

Duminică și luni la ș'randul „Pante Gherman*) ** *

Intîlnirea internațională de natație 
R. P. Romînă — Suedia

Spre o astfel de educare sănătoasă 
trebuie să-și canalizeze eforturile con
ducătorii și in special antrenorii, care, 
> dată pentru totdeauna, trebuie să in- 
'ekagă și să-și indeplitiească importan
tul lor rol educativ. Jndrtimînd în acest 
fel pe toibaliști, conducătorii și antre
norii vor avea satisfacția de a-i vedea 
desfăsurînd o activitate constructivă și 
'ontrihuind la realizarea obiectivelor 
actuale ale fotbalului nostru.

★
’ ■tă primele Jocuri în categoria A: 

, ,a Cluj — C.C.A., Farul Constan-

•> Nu uitați! Și la concursul Pro- 
losport nr. 34 din 24 august a.c. se 
icordă un număr sporit de obiecte 
briantelor cu „0“ rezultate.

Se distribuie : o motocicletă cu a- 
:aș, motociclete, frigider, ceas „Doxa“, 
Răgazuri cil 3 ochiuri, și butelie, a- 
.arate de radio, aparate fotografice, 
easornice de buzunar.

® Concursul Pronosport nr. 34 din 
:4 august se închide sîmbătă seară 
n provincie și duminică la ora 12 în 
'apitală.

® Programul concursului Pronosport 
ir. 35 etapa din 31 august 1958

I. C.C.A. — Șt. Tim.
II. Jiul Petroșani — Dinamo Buc. 

HI. Dm. Bacău — Petrolul
IV. SI. r. Or. Stalin — Rapid
V. Prog. Buc. — Șt. Cluj
VI. U.T.A. — Farul Constanța

VII. C.F-.R. Tim. — Corvinul Ihined. 
'III. Progr. Sibiu — Min. B. Mare
IX. C.S. Tg. Mureș — Ind. Sîrmei

C. Turzii
X. Gaz Metan Mediaș — C.F.R.

Arad
XI. Foresia Fălticeni — Pr. Suceava

XII. Mm. Lupeni — Met. Reșița
o Datorită meciurilor I și VII din 

oncursul Pronosport nr. 33 din 17 
iigust a.c. care s-au disputat marți 
i miercuri, plata premiilor la acest 
onctirs se va face luni 25 august 
e la orele 17 la agențiile proprii 
aionale Loto-Pronosport în raza că- 
ora premiată și-au depus buletinele.

Dan Bndiștcanu (Dinamo) este unul dintre tinerii care s au remarcat cu 
prilejul actualelor' campionate republicane de ciclism pe pistă.

Cicliștii de la C. C. A. au cucerit toate titlurile 
de campioni pe pistă

Miercuri după-annază au luat sfîr- 
șit pe velodromul Dinamo campiona
tele republicane de ciclism pe pistă. 
După cinci zile de întreceri, sportivii 
militari s-au impus categoric, cucerind 
toate titlurile de campioni republi
cani Și dovedind în unele probe (vi
teză, urmărire pe echipe, semifond) 
o bună pregătire.

In penultima zi a campionatelor 
(marți după-amiază) s-a desfășurat 
proba de urmărire pe echipe. Deoarece 
la start s-a prezentat un număr re
dus de formații (trei de la C.C.A. și 
lina de la Dinamo) întrecerea s-a 
disputat sistem turneu. Prima echipa 
a Casei Centrale a Armatei, formată 
din C. Dumitrescu, C. Florescu, I. 
loniță și Șt. Poreceanu s-a dovedit 
net superioară celorlalte, învmgînd în 
fiecare întîlnire. O dovadă în plus a 
pregătirii superioare și a omogeni
tății arătată de formația C.C.A. 1 este 
și faptul că în disputa cu C.C.A J1 
a reușit să corecteze recordul țăiii 

cu doua secunde, reafizînd 4:55,3 
(vechiul record aparținea tot echi
pei C.C.A. și era de 4:57,3). Pe locu
rile următoare s-au clasat: C.C.A. II 
cu 2 victorii, Dinamo I v și C.C.A. 
HI cu 0 v.

Proba de semifond (100 ture = 40 
km) a lost cea mai spectaculoasă 
dintre întrecerile acestui campionat. 
Ea a reunit la start peste 20 alergă
tori și a oierit spectatorilor nume
roase faze interesante, dinamice, une
ori chiar palpitante. Lupta pentru 
primul loc s-a dat mai tot timpul 
între alergătorii de la C.C.A. și îndeo
sebi între C. Dumitrescu și Ion Ba
ciu. Mai bun sprinter și ajutat foarte 
mult de fratele său (C. Baciu), Ion 
Baciu a repurtat o frumoasă victorie. 
De-a lungul întregii curse, el a depus 
eforturi demne de laudă, a calculat 
bme poziția pe care trebuia să se 
situeze înainte de sprinturi pentru a 
puica acumula puncte și a lost me
reu prezent în lupta de pe primui

Duminică și luni bazinul de 50 m, 
din incinta ștrandului „Dante Gher
man" va fi cadrul unei noi confruntări 
internaționale de natație: reprezentativa 
țării noastre întîlnește. pentru prima 
oară, puternica selecționată a Sue
diei.

înotătorii suedezi, demni urmași ai 
vestitului lor compatriot Ariîe Borg 
— multiplul recordman mondial șj eu
ropean pe 800 m. și 1.500 m. liber 
în perioada anilor 1924-1927 — se 
bucură de o frumoasă reputație 
pe continentul nostru. Înotătoarele — 
îndeosebi — au figurat întotdeauna 
pe listele celor mai bune performere 
din Europa, la probele clasice. De 

'pildă, Ia sfîrșitul anului trecut, sprin
tera Kate Jobsson împărțea împreună 
cu înotătoarea vest-germană Brigitte 
Klornp locurile 6—7 la proba de 100 
m. liber; 1. Gastelaars (Olanda) 1:05,4: 
2—3. Kraan (Olanda) 1:05,5; Brun
ner (Germania Vest) 1:05,5; 4. Wil 

plan. C. Dmiritrescu a dovedit cu a- 
cest prilej că poate și știe sa se 
„bată" la sprint, atunci cînd vrea. 
El a cucerit un merituos loc doi. De 
altfel, mențiuni merită toți partici- 
panții la această îinală, deoarece au 
contribuit în comun la realizarea unei 
curse de nivel superior. Clasamentul 
final este următorul: 1. ION BACIU 
(C.C.A.) — 52 p, campion republican: 
2. Constantin Dumitrescu (C.C.A.) 48 
p; 3. Șt. Poreceanu (C.C.A.) 39 p; 
4. Mihai Voineseu (Dinamo) 35 p. 
(acesta a căzut pe ultima parte și 
nu și-a mai putut apara șansele m 
iinal); .5. C. Florescu (C.C.A.) 31 
p; 6. Ion Vasile (C.C.A.) 25 p; 7. 
ion Constantinescu (Progresul) 25 p ;
8. Constantin Baciu (C.C.A.) 23 p:
9. N. Grigore (C.C.A.) 19 p; 10
C. Bilciu (Dinamo) 18 p.

Juriul de arbitraj s-a achitat eu 
conștiinciozitate de sarcini.

H. NAUM

kinson (Anglia) 1:05,7; 5. Voog 
(U.R.S.S.) 1:06,0; 6—7. Klornp (Ger
mania Vest) si Jobsson fSuedia) 
L:06,3.

In proba de 100 m. fluture, Brigitta 
I.undijvist ocupa locul 6: 1 Voorbij 
(Olanda) 1:10,5; 2. Lagerbcrg (Olan
da) 1:12,8; 3—4 Posniak (U.R.S.S.) 
și Skupilova (R. Ceh.) 1:16,2; 5 Van 
Oosteroom (Olanda) 1:16,3; 6.
Lundqvist (Suedia) 1:16,5. De ase- 
meirea, în proba de 400 m. libr-, Ka
rin Larsson (5:17,3), Barbro Anders
son (5:19,7), și Brigitta Vangbcrg 
(5:20.3) s-au clasat în ordine pe locu
rile 8, 10 și 11. De atunci, înotă
toarele suedeze au mai progresat și 
acest lucru îl exprimă rezultatele în
trecerii cu reprezentativa Finlandei, 
disputată recent. Kate Jobsson a îno
tat 100. m liber în 1:05,2 (rec. sue
dez), iar Brigitta Lundqvist 100 ni 
ihdure în timpul de 1:15,5. La băr
bați, figurile cele mai reprezentative 
sîrrt Willy Hemlin (4:44,4 pe 400 m. 
liber) și Po Lindberg 58,1 sec. pe 
100 m liber.

Desigur, întîlnirea caie începe du
minică găsește tînăra natație rotriî- 
neâscă în plin progres, iar pe re
prezentanții ei, dornici de afirmare, 
așa cum au dovedit-o și în fața îno
tătorilor polonezi. Handicapul pe 
e.are-1 suportăm în probei? feminine 
poate fi recuperat, după calculele noa
stre, în probele masculine. Pentru 
cei mai valoroși reprezentanți ai na-i 
taliei noastre (Oanță, Mitrofan, AR 
Popescu, Caminschi, Maria Both etc): 
disputa cu înotătorii suedezi mai în-< 
seartină și ultimul examen în fața seȘ 
lecționerilor, ultima verificare înaill-s 
tea campionatelor europene, care În-l 
cep Ia sfîrșitul lunii la Budapesta.

PROGRAMUL: DUMINICA, ora 19Î 
Probele de înot: denionsti ație de înot 
artistic și un meci de polo cu evos 
luția reprezentativei R.P.R.; LUNI, ora 
19; Probele de înot; demonstrație de; 
înot artistic. In ambele zile, de la oral 
18: concurs de sărituri.



Trâiascâ gloriosul popor sovietic, constructor ai comunismului!

INVAȚIND DE LA PRIETENII NOȘTRI CEI MAI DRAGI
Dacă succesele pe care le înregis- romînesc a primit sprijinul prețios unei generații de oameni sănătoși,

trează astăzi sportivii romîni sînt tot 
mai însemnate și mai frumoase, dacă 
în țara noastră cresc neîncetat rîn- 
duriie celor care practică snortul, 
acestea se datorează atît sprijinului 
permanent pe care mișcarea de cul
tură fizică și sport îl primește din 
partea partidului și guvernului, cît și 
faptului că înalta formă de organi
zare a activității noastre sportive 
este inspirată din bogata și nesecata 
Experiență a sportului sovietic.

Prietenia strînsă care leagă po
porul romîn de marele popor sovie
tic și-a revărsat razele binefăcătoare 
si oe tărîmul sportului, făcînd să 
înflorească și să se dezvolte tînăra 
mișcare de cultură " " "
bl ica noastră.

Prietenilor noștri 
torăm recunoștință 
care ne-au îndrumat primii pași în 
activitatea sportivă de mase, cind, 
acum 14 ani, sportul din țara noas
tră a luat un drum nou, care avea 
să ducă la mărețele realizări de 
acum.

încă din primii ani care 
mat istoricului act de la 23 
1944, 
noastre

fizică din Repu-

sovietici le da- 
pentru felul în

consfințind i 
de sub jugul

eliberarea
I fascist,

au ur-
August 

țării 
sportul

al mișcării sportive din Marea Țară 
a Socialismului, care și-a trimis la 
noi echipe, delegații de sportivi frun
tași, specialiști și antrenori, adevă- 
rați mesageri ai unui suflu nou pe 
stadioane și terenuri de sport.

Hotărîrea din 26 iunie 1949 a Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. asu>- 
pra problemei stimulării și dezvol
tării continue a culturii fizice și 
sportului a însemnat o etapă hotă- 
rîtoare în dezvoltarea sportului nos
tru. Ea a fost inspirată din înaintata 
experiență a gloriosului Partid Co
munist al Uniunii Sovietice cu pri
vire la formarea educației comuniste 
și la dezvoltarea multilaterală a o- 
mului. Hotărîrea din 26 iunie 1949 a 
reprezentat un minunat program pen
tru transformarea sportului într-un 
bun al 
muncii, 
educare

Avînd în complexul sportiv G.T.O. 
exprimarea nesecatei experiențe so
vietice în problemele activității spor
tive de masă, în anul următor a 
fost introdus în țara noastră com
plexul sportiv U.M.A., care 
ținutul său are menirea de 

grad la

maselor largi 
într-un factor 
a tineretului.

de oameni ai 
important de

prin con- 
a contri- 
formarea

de mină. N. Gtirău — căpitanul echipei ro-

Hi Oi

puternici, cu dragoste de viață, demni 
constructori ai socialismului, luptători 
hotărîți pentru pace.

Cu cît a înaintat mai departe pe 
răbojul vremii, istoria sportului nou 
din țara noastră a păstrat înscrise 
în filele sale mărturiile aceleiași 
prietenii nezdruncinate care leagă pe 
sportivii noștri de cei sovietici. In- 
fîlnirile cu sportivii sovietici au de
venit tot mai dese, au ajuns un lucru 
obișnuit pentru sportivii noștri, dar 
au constituit totdeauna prilej de noi 
învățăminte. Aceste contacte mereu mai 
dese cu 
buni din 
Olimpiade, 
nostru în fiecare disciplină sportivă. 
Aplicînd avansata experiență a prie
tenilor noștri de la răsărit, am pro
gresat cu pași rapizi în sporturi ca 
voleiul, tirul, atletismul, înotul, șahul, 
și multe altele. Cunoștințe prețioase 
au acumulat cicliștii, boxerii, cano
torii, jucătorii de fotbal, în vizitele 
pe care le-au făcut în Uniunea So
vietică și în întîlnirile prietenești pe 
care le-a găzduit țara noastră.

Actualmente, pășim cu avînt în 
acțiunea de reorganizare a mișcării 
noastre sportive, urmînd îndrumările 
date de hotărîrea C.C. al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri din 2 iulie 
1957. In desăvîrșirea acestei reorga
nizări sîntem din 
deaproape 
a mișcării

învățăm 
noștri cei 
tici, și ei 
mereu prietenia lor. Toate aceste 
turii ale prieteniei pe care 
poartă sportivii sovietici pot fi 
mate într-o singură frază a neîntre
cutei sportive sovietice, marea cam
pioană Alexandra Ciudina : „Față de 
prieteni, noi nu avem secrete 1“

Intr-adevăr, la căldura prieteniei 
sportului sovietic s-a ridicat și 
tînăra noastră mișcare de cultură 
fizică spre culmi tot mai înalte.

sportivii sovietici, cei mai 
lume, învingătorii ultimei 
au chezășuit progresul

nou călăuziți în
de experiența luminoasă 
sportive sovietice, 
continuu de 1 
mai dragi, sportivii 
nu obosesc să ne

la prietenii 
-i:--!i sovie- 

arate 
măr- 
ne-o 

rezu-

O prietenească stringere — ..... .........
mine în Meciul Prieteniei, mulțumește maestrului emerit al sportului A. 
Kanaki per.tru sprijinul și ajutorul dezinteresat pe care atleții sovietici l-au 
dat sportivilor noștri, pe calea ridicării măiestriei.

DE ZIUA GLORIOȘILOR SPORTIVI SOVIETICI
...Aidoma feroviarilor sau muncito

rilor constructori, aidoma elevilor, stu
denților, grănicerilor sau marinarilor, 
sportivii sovietici își au și ei o zi a lor. 
O zi care de-a lungul anilor a prins 
tradiții trainice, făcîndu-și loc printre 
sărbătorile draqi poporului sovietic.

însuși faptul că la 16 iulie 1939 gu
vernul sovietic a hofărlt să dedice o 
zi dintr-un an s -rbătoririi sportului și 
sportivilor, arată i alta prețuire de care 
se bucură cultura fizică în patria con
structorilor comunismului.

Cu 19 ani in urmă, ta întîia ediție 
a „Zilei Unionale a Sportivului", spor
tivii sovietici au raportai obținerea pri
mului lor record mondial.

Astăzi, reprezentanții Uniunii Sovie
tice dețin peste o treime din totalul 
recordurilor lumii oficial înregistrate l 
In sporturi ca gimnastica, tir, șah, pa
tinaj viteză, haltere, lupte libere și 
clasice, pentatlon modern, atletism, 
canotaj, parașutism reprezentanții 
U.R.S.S. dețin supremația mondială. 
Baschetbaliștii, voleibaliștii, hocheiștii, 
înotătorii, jucătorii de polo, boxerii se 
numără printre cei mai puternici din 
lume.

In momentul de față peste 19.000.000 
'de oameni sovietici sînt angrenați in 
practicarea regulată a activității spor
tive. Nicăieri în lume mișcarea de cul
tură fizică nu cunoaște o amploare 
asemănătoare. Sportivii sovietici dispun 
de aproape 1.700 mari stadioane, peste 
6.000 baze complexe de sport, peste 
8.000 săli de gimnastică, mai bine de 
27.000 terenuri de fotbal, 32.000 de 
baschet, 170.000 de volei, aproape 2.500 
baze de schi și multe alte amenajări 
sportive.

Mișcarea sovietică de cultură fizică 
se mîndrește cu fondul său de aur, 
maeștri emeriți și maeștri ai sportului, 
antrenori emeriți, sportivi de frunte. 
La începutul acestui an ex’stau in 
U.R.S.S. 246 antrenori emeriti, t.071 
maeștri emeriți și 10641 maeștri ai 
sportului. Numărul sportivilor de ca
tegoria I se apropie de 90 000

In calendarul sportiv din acest an. 
tuna august reprezintă un virf.

programează nu mai puțin de cinci 
campionate mondiale fi patru campio
nate europene, întreceri la care parti
cipă sau au participat sportivii sovie
tici; La 24 august, de „Ziua Unionala 
a Sportivului" mulți dintre ei se vor 
afla departe de țară, dar cu gindul la 
patria iubită își vor încorda eforturile 
pentru a cinsti prin noi succese ziua 
ce le este atit de dragă.

Ea

Rezultatele primelor două zile de întreceri
STOCKHOLM (prin telefon). Pe 

vechiul stadion olimpic din loca
litate s-a desfășurat marți festivita
tea de deschidere a celei de a Vl-a 
ediții a campionatelor europene de at
letism. După defilarea delegațiilor par
ticipante și după cuvîntul inaugural, 
spectatorii au asistat la startul cursei 
de 20 km marș. ~ 
pistă, concurenții

După un tur de 
au părăsit stadio

nul. După 5 km conduce suedezul 
Tack (23:52,0), dar puțin mai tîrziu, 
englezul Stanley Wickers se instalează 
pe primul loc (10 km în 47:15,0 și 
15 km în 1.10:00,0) și cîștigă cursa, 
producînd prima surpriză a acestor 
campionate. Iată rezultatele: 1. Wic
kers (M. Britanie) 1.33:09,0 — cam
pion european: 2 Spirin (U.R.S.S.) 
1.35:04,2; 3. Tack (Suedia) 1.35:22,2; 
4. Carlsson (Suedia) 1.35:38,4; 
Marquis (Elveția) 1.35:59,4,

După calificările care au eliminat 2 
concurente, a început întrecerea celor 
14 aruncătoare de suliță. Confirmînd 
previziunile, Dana Zatopkova a reușit 
să reediteze succesul de la Berna și 
să cîștige, din nou, titlul de campi
oană europeană. De data aceasta însă 
cu un rezultat de 56,02 m, nou record 
al Europei (vechiul record îi aparți
nea din acest arr cu 55,73 m). Iată 
rezultatele: 1. Dana Zatopkova (Ceho
slovacia) 56,02 m (56,02 m — 50,80 
m — 51,92 m — 48,29 m — 48,38 m 
— 48,53 m) campioană europeană: 2. 
Zalogaitite (U.R.S.S.) 51,30: 3. Neu
mann (Germania) 50,50: 4. Bogun 
(U.R.S.S.) 49,88; 5. Grabozoska (Po
lonia) 49,77; 6. Figwer (Polonia) 
49,48; 7. Diți (Rominia) 49,03; 8. 
Brommel (Germania) 48,85; 9. Alm- 
quist (Suedia) 46,90.

Cea de a treia finală 
a concursurilor, a fost 
cursa de 10.000 m la 
startul 22 de alergători. Chiar de la 
plecare, Eldon imprimă cursei un ritm 
deosebit de susținut. El se menține în

5.

prima zi
de

din 
prilejuită 
care au luat

Azi încep camelonaiBle europene feminiiie 
® cwiai academic

Pe apele lacului Malta, din apro
pierea orașului polonez Poznan, se 
dă astăzi startul în primele probe ale 
campionatelor europene feminine de 
canotaj academic. La întrecerile a- 
cestei importante competiții participă 
cele mai bune vîslașe din 10 țări. Re
prezentantele țării noastre, care au 
de apărat un valoros loc II — pe 
care-I ocupă neîntrerupt, de cîțiva 
ani, în ierarhia canotajului feminin 
mondial — vor concura în trei probe.

Cea mai grea întrecere se anunță 
cea de 4 -ț- 1 rame, unde particfpa- 
rea este deosebit de bogată și valo
roasă. Echipajul nostru se întrece cu

Celioslovaciei, Po- 
Suediei, Daneniar- 
această probă se 
eliminatorii, iar

echipele : U.R.S.S., 
loniei, Germaniei, 
cei, Ungariei. La 
dispută azi probe 
mîine. recalificări. Participăm de ase
menea la 4 + 1 vîsle (alături de 
Germania, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. 
și Cehoslovacia) și la 8 -j- 1 
turi de U.R.S.S., “ ’ '
lonia și Germania), 
se dispută direct 
după-amiază.

In cursul zilei de
Poznan și canotorii, 
culine încep joi.

(ală-
Cehoslovacia, Po- 

probe la care 
finala, duminică

azi vor pleca la 
întrecerile mas-

DANA ZATOPKOVA

frunte aproape două treimi din cursă 
(la 5.000 ni Eldon • fost cronometrat 
în 14:14,0), dar după 7000 ni cei do: 
alergători sovietici ies la conducere. 
Cu două ture înainte de sfîrșit, po
lonezul Krzyszkowiak țîșnește impe
tuos și cu un finiș puternic termin? 
învingător, realizînd un nou recorc 
polonez și cel mai bun rezultat înrc 
gistrat în cadrul campionatelor eu
ropene. Rezultate: 1. Zbygnal Krzysz- 
kowiak (Polonia) 28:56,0 
european: 
3. Pudov 
bom (M. 
cord: 5.
Merriman
C. GreCescu (Rominia) 30:00,2.

întrecerile de miercuri s-au soc 
dat cu următoarele rezultate : 100 m 
finală: 1. Armin Harry (Germania’ 
10,3 — campion european ; 2. Ger 
mar (Germania) 10,4; 3. Ratford (M 
Brit.) 10,4; 4. Dcllecour (Franța,' 
10,5; 5. Konovalov (U.R.S.S.) 10,7 
6. Foik (Polonia) 10,9; lungime 
1. Igor Ter Ovanesian (U.R.S.S.) 
7,81 — campion european;-2. Kro 
pidlowski (Polonia) 7,67; 3. Grabowsk 
(Polonia) 7,51; 4. Bravi (Italia) 7,51 
5. Bracki (Franța) 7,50; 6. Valkam; 
(Finlanda) 7,45; 400 m semifinale 
I.—• Wrighton (M. Brit.) 46,9; Ilaa 
(Germ.) 47,5; II. — Salisbury țN 
Brit.) 46,8; Kaufmann (Germ.) 47,2 
III — Swatowski (Pol.) 47,1 ; Petei 
sen 
47,4; Snajder _ 
gean (Rom.) 48,0; Nikolski (URSS 
48,1 ;..... ..............................
son (M. Brit.) 1:48.8; Wagli (Elvt 
ția) 1:49,0 ; Makomaski (Pol.) 1:49,1 
Missalla (Germ.) 1:49,2 II. — Sc’ ’• 
(Germ.) 1:49,5; 
1:49,8; Boysen | 
son (M. Brit.) 
Ilie Savel s-a calificat pentru 
finale cu 52,2.

campiot
2. Lukov (U.R.S.S.) 28:58.6 
(U.R.S.S.) 29:02,2; 4. El

Britanie) 29:02,8 — nou re
Ozog (Polonia) 29:03,2: 6
(M. Britanie) 29:03.8;.., 16

(Sued.) 47,4; Weber (Elveția
(Iug.) 47,5; Sudr

890 m semifinale: I. — John

: Szentgali (u
(Norv.) 1:49,9; Raw 
1:50,1. La 40 m. j 

seni

^COLABORARE FRĂȚEASCA, SCHIMB DE EXPERIENȚA CU SPORTIVII CHINEI N(
care le înregistrează mișcarea de cul
tură fizică în China Nouă. La rîndul 
lor, sportivii romîni au călătorit pînă 
pe meleagurile îndepărtate ale dragi
lor lor oaspeți.

Contactul între sportivii celor două 
țări, colaborarea frățească, schimbul 
de experiență au dat roade. Cu cîțiva

.„Era într-o zi de toamnă a aiiu- 
1950. In acea după-amiază, prin- 
pomii pătați de prima rugină, mii 
iubitori ai sportului din Capitală 
îndreptau spre terenurile centrului 
antrenament din Cotroceni, pentru

lui 
tre 
de 
se 
de 
a asista la un spectacol mult așteptat 
La București evoluau sportivi din Re
publica Populară Chineză. Ani la rînd 
întreaga omenire progresistă urmă
rise cu nespusă dragoste și admirație 
eroica luptă pentru libertate și inde
pendență a poporului chinez. Și lupta 
aceasta a fost încununată cu victoria 
clasei muncitoare îtr cel mai mare 
stat asiatic. Acum, pe terenurile cen
trului de antrenament, în fața tri
bunelor arhipline jucau baschetbaliș
tii Chinei Noi...

Măiestria rapizilor baschetbaliști ai 
echipei oăspe a fost 
revelație. Am asistat 
neuitat. In minte nu 
acum rezultatul. __ ___ , ____
punctelor marcate sau primite, au mai 
puțină importanță. Meciul rămîne me
morabil pentru că el a fost începutul 
unei mari prietenii sportive care avea 
să crească și să se dezvolte necon
tenit de-a lungul anilor. Iar miile de 
kilometri care 
nu au putut fi 
tei prietenii.

Numeroase 
sportivi din R. 
în țara noastră, 
care dată progresele vertiginoase pe

ani în urmă, cînd trăgătorii noștri au 
făcut o vizită prietenească în R. P. 
Chineză, sportivii marii țări făceau 
primii pași în această disciplină. A- 
curn, recordurile țjntașilor chinezi atrag 
atenția întregii lumi.

Sub ochii, noștri au progresat ju
cătorii de tenis de masă din Marea

De

o adevărată. 
la un meci de 
Ue maii stăruie 
altfel, cifrele

despart țările noastre 
piedică în calea aces-

reprezentative, mulți 
P. Chineză au evoluat 

demonstrînd de fie-

Chină. Și astăzi, cînd sîntem marfoi 
răsunătoarelor lor succese, simțim 
caldă bucurie la gîtidul că Romîn 
a fost locul nude ei au pășit întî 
oară în arena internațională.

Sportivii noștri au avut multe 1 
cruri de învățat de Ia prietenii I 
chinezi. Era suficient să-i urmăreasi 
la antrenamente pentru a vedea ca 
este „secretul" rapidei lor ascensim 
Sîrgtiința, seriozitatea, disciplina, m 
destia îi caracterizează pe sportb 
din R. P. Chineză.

Impresionat este și saltul pe ca 
La făcut sportul de performanță d 
R. P. Chineză. Pe tabelele record 
rilor mondiale au început să figure 
și numele sportivilor chinezi. Un 
dintre ele a interesat cel mai nu 
pe iubitorii de sport din țara
stră. Este vorba de Cen Fen-îun ca 
a obținut 1,77 m la săritura în îni 
țime. In această probă participă 
mai mulți ani la lupta pentru sitpi 
mație și atleta noastră Iolanda Bal: 
Si cînd în acest an ea a trecut stachc 
înălțată cu un centimetru 
decît măsura performanța 
chineze, Cen Fen-iun aflînd
a trimis o telegramă la Bucure 
prin care o felicita pe Iolanda peni 
victorie, urîndu-i noi succese.

Așa este înțeleasă întrecerea înl 
sportivii din țările care construle 
socialismul.

nr,

mai s 
sporth 

rezultat
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Sportul de masă cunoaște o dezvoltare toi mai mare în R. P. Chineză. 
Iată un aspect de la deschiderea unei mari competiții la Pekin. VALERIU CHIOSE
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