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In lunga tnea drumeție 
magistralele de oțel, in cei 1® 
ani glorioși care au trecut d* 
la actul istoric al eliberării pa
triei, am avut prilejul să vădi 
cu ochii mej mărețul proces d* 
transformare și înnoire a orașe* 
lor și satelor noastre. De lat 
marchiza locomotivei, așa cat 
pe o peliculă de film, alte ima
gini mă întîmpinau de la o z* 
Ia alta. Am văzut, așadar, 
înălțiVidu-se fabrici și uzine no4 
cartiere întregi de locuinței 
muncitorești. Am văzut prim 
nopți tîrzii, trecînd cu trenul 
peste Bărăgan, cum mă întîm- 
pină în zare vetre de lumini 
jucăușe — satele electrificate* 
Nu rareori, cînd opream prim 
gări am fost cuprins de un sen-» 
timent înălțător văzînd grupu
rile de tineri, de fete și băieți» 
plecînd în excursii. Cîți tineri 
n-am dus și eu cu trenul din-» 
tr-un oraș într-altul ca să sus
țină diferite competiții sportiv® 
și inima mea bătea atunci ti-» 
nerește, ca și a lor.

V-am văzut, dragi tineri, șl 
pe terenurile de sport. Pe mufțl 
dintre voi am avut ocazia să 
vă văd și la locul de muncă» 
despre mulți dintre voi am aflat 
că sînteți modești și harnici, că 
și în producție sînteți animați 
de aceeași pasiune de a învin
ge tiparele de muncă vechi, 
ca și pe terenurile de sport 
unde cuceriți performanțe tot 
mai bune.

Dragi tineri sportivi, fiți te* 
riciți și inîndri că trărți în 
patria această liberă, frumoasă 
și îmbelșugată. Eu vă urez vouă 
și generațiilor viitoare noi suc* 
cese în muncă și pe terenuri® 
de sport și în piepturile voas
tre să bată mereu o humă ti* 
nără.

Alături 
cei tineri f

ani, le vine cu neputință a crede că s-ar afla pe 
aceleași meleaguri.

Ce văzuseră ei în țara noastră, atunci ? Văzu
seră un popor harnic, înzestrat cu un pămînt bo
gat și plin de frumuseți, dar un popor care nu 
se putea bucura nici de bogățiile, nici de frumu
sețile acestea, pentru că toate îi erau furate sau 
pîngărite de tîlharii dinăuntru și din gfară. Vă
zuseră nepăsarea criminală și disprețul burghe
ziei și moșierimii pentfu nevoile oamenilor muncii, 
pe care nu-i socoteau buni decît de a fi storși de 
puteri ca niște vite de povară și apoi aruncați pe 
drumuri. Văzuseră cîteva palate în care domneau 
luxul, lăcomia și viciul, ridicate peste mizeria 
neagră a milioane de muncitori și țărani, exploa
tați la sînge și urgisiți cu mijloace barbare.

23 August a fost începutul triumfal al noii 
vieți sub semnul demnității pentru poporul nostru. 
Călăuziți pas cu pas de către comuniști, aceste 
milioane de muncitori și țărani și-au făcut drep
tate, împlinind visurile părinților lor. dintre care 
unii au căzut la 1933 sau 1907.

despre oaspeții care 
> absență de 15—20

Dacă miine, 23 August 1959, soarele ar zăbovi 
cu cîteva ceasuri mai mult pe creștetul boitei, 
înainte de a-și urma calea obișnuită, prea puțini 
ar găsi lucrul acesta inexplicabil; într-atît de pu
ternică este bucuria fiecăruia dintre noi, încît ni 
s-ar părea firesc ca și astrul zilei să ia parte, în 
felul său, la cea mai mare sărbătoare a poporului 
nostru.

Sărbătorim cincisprezece ani de la eliberarea 
de sub jugul fascist, cu chipurile iluminate de 
mîndrie pentru tot ceea ce a realizat pe acest 
străvechi pămînt al strămoșilor noștri, libertatea 
cîștigată în acel august de foc. Sub gloriosul și 
încercatul steag de luptă al Partidului, organi
zatorul și conducătorul insurecției armate, poporul 
nostru și-a luat soarta în mîinile proprii. In răs
timpul istoric scurt de 15 ani — abia cîteva clipe 
în perspectiva dezvoltării unui popor — noi am 
săvîrșit saltul pe care un veac abia l-ar putea cu
prinde. Noi, cei care am trăit și am participat 
zi de zi la uriașa construcție, 
șine uimiți despresurînd din schele gîndirile gran, 
dioase ale socialismului. Cît

Ștefan LUNGO
mecanic de locomotivă

Erou al Muncii Socialist»

rul — mingîiat de soare — 
Cit privești jur-mprejur. 
Azi, în zi de sărbătoare 
S-a-mbrăcai in strai de-azur
La balcoane și ferestre 
Steaguri flutură in vini. 
Și, în ctntece măiestre, 
Trec sportivii plini de-avini.
Ochii lor ard ca o târfă. 
Inimile sini văpăi, 
Mușchii de rțel, o forță; 
Și sini mii și mii ca ei t
Trec sportivii in coloane 
Și in fruntea tuturor 
Campioni și campioane —„ 
Fala-ntregului popor I
Trec boxerii, canotorii 
Vin gimnastele zburind, 
Handbaliștii, trăgătorii 
Trec sub soarele rizlnd.
Vin acum voioși atleții 
Parcă vezi in mersul lor
Uri tablou al tinereții 
'Avîntată-n viitor.
. rec sportivii, trec sub soare 
Grupuri fete și flăcăi 
Azi, in zi de sărbătoare 
August douăzecișitrei.
Au cules cununi de lauri. 
Loc de cinste-au cucerit. 
Tinerețea lor de aur 
Prin Partid s-a-nfăptuit.
Vin acum să-i mulțumească. 
Steaguri fluturind in vtnt, 
Jntr-o limbă tinerească 
Fac sportivii legămint:
— „Pentru toată viața noastră 
Ție-ți mulțumim, Partid;
Ne unim sub zarea-albastrâ. 
Și in jur iți facem zid !“

MIRCEA BARBU
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General
Fizică și

a unui
ai muncii. Astăzi numărul tinerilor care au cucerit

MANOLE BODNARAȘ
Consiliului

de Cultură
Sport

SLAVA PARTIDULUI MUNCITORESC ROMINORGANIZATORUL Șl INSPIRATORUL VICTORIILOR NOASTRE ! \

Pe întreg cuprinsul patriei noastre 
oamenii muncii sărbătoresc a XV-a 
aniversare a zilei de 
mai mare sărbătoare 
porului nostru, ziua eliberării Romî- 
rtiei de sub jugul fascist. Aceastăj_aJ fascist. Această------------ _
măreață sărbătoare, a fiecăruia dintre noi, este simbolul 
viu al triumfului, al libertății și demnității, este ziua în 
care poporul nostru muncitor face bilanțul realizărilor 
sale, a marilor succese dobindite pe drumul construcției 
socialismului in patria noastră.

Zorii eliberării, care aveau să vestească poporului ro- 
mîn începutul unei ere de fericire și prosperitate, s-au 
ivit cu 15 ani în urmă, la 23 August 1944. Victoria in
surecției armate și răsturnarea dictaturii militare fas
ciste, cb'inute sub conducerea Partidului Comunist Ro- 
mîn prin acțiunea patriotică a maselor largi populare, 
a soldaților, ofițerilor și generalilor patrioți din ar
mată, în condițiile loviturilor nimicitoare date armate
lor fasciste de Armata Sovietică eliberatoare, a deschis 
poporului nostru calea răsturnării orînduirii capitaliste 
și a trecerii la construcția socialismului.

Pentru cucerirea independenței, pentru izgonirea ocu- 
panților hitleriști, au luptat cu vitejie, alături de glo
rioasa Armată Sovietică, 30 divizii romînești și 
alte formațiuni ale armatei romine. Un număr de 15 
divizii, împreună cu divizia „Tudor Vladimirescu" for
mată pe teritoriul Uniunii Sovietice, au dus apoi mai 
departe lupta, alături de Armatele Sovietice, pentru ni
micirea fascismului, pînă la victoria finală.

Educați de partid în spiritul slujirii cu credință a po
porului, însuflețiți de un fierbinte patriotism, călăuziți 
în ac ivitatea lor de ideile marxism-leninismului, co
muniștii — în fruntea forțelor patriotice — au fost 
stegarii luptei pentru eliberarea patriei.

După 23 August 1944 sub înțeleaptă conducere a Par
tidului Comunist Romîn în patria noastră s-au realizat 
uriașe prefaceri revoluționare. Instaurarea regimu
lui democrat-popular, lichidarea puterii politice și eco
nomice a burgheziei printr-o serie întreagă de măsuri 
de importanță istorică, răsturnarea monarhiei, trecerea 
la reconstrucție, Ia reorganizarea industriei și economiei 
naționale, la transformarea socialistă a agriculturii, în
făptuirea revoluției culturale, au permis poporului romîn 
să pășească cu hotărîre pe drumul luminos al con
struirii socialismului.

Astăzi, după 15 ani de la eliberare, oamenii muncii 
din patria noastră se pot mîndri cu minunate realizări 
în domeniul industriei, agriculturii, artei, culturii, știin
ței. Producția globală industrială din anul 1959 este cu 
45 la sută mai mare decît în 1955. In anii 1956—1959 
s-au construit 38 întreprinderi industriale și 40 secții 
noi și s-au dezvoltat și modernizat capacitățile de pro
ducție la 125 întreprinderi industriale existente. Pro
gresele industriei noastre socialiste în ultimii ani se re
flectă în faptul că producția industrială pe un singur 
trimestru al anului 1959 este mai mare decît producția 
obținută în întreg anul 1938. Importante realizări au 
fost obținute în construcția socialistă la sate și în creș
terea producției principalelor culturi agricole. Sectorul 
socialist în agricultură reprezintă astăzi peste 67 la 
sută din suprafața arabilă a țării și a ajuns să cu
prindă aproape 2.500.000 familii.

In afară de ateste
nostru muncitor a obținut importante realizări și în do
meniul mișcării de cultură fizică și sport. Dintr-o activi
tate îngustă, rezervată unor caste privilegiate, care ser
vea ca mijloc de diversiune și ațîțare șovină, odată cu 
eliberarea patriei noastre, sportul a căpătat un conținut 
nou. Prin grija partidului și guvernului
sportul nostru de astăzi a devenit o largă mișcare de 
«nașe. El și-a cucerit în acești ani luminoși o binemeri
tată apreciere pe plan internațional. In scurt timp acti
vitatea sportivă în toate regiunile patriei noastre a de
venit un mijloc eficace de întărire a sănătății 
celor ce muncesc, de educație comunistă a maselor largi 
de tineri și tinere.

Datorită condițiilor create de partid și guvern, de re
gimul nostru de democrație populară, cultura fizică și 
sportul s-a dezvoltat și întărit continuu. Cifrele dovedesc 
elocvent progresul uriaș realizat în cei 15 ani de miș
carea noastră sportivă. Dacă înainte de 23 August 1944 
figurau în statisticile vremii 
în 1957 numărul celor care 
cifra de 1.000.000. în urma 
cultură fizică, în anul 1958, 
numărul membrilor U.C.F.S. a ajuns la peste 1.400.000, 
pentru ca anul acesta — ca urmare a dezvoltării tot mai 
largi a sportului de mase — mișcarea noastră sportivă 
să facă an salt uriaș, numărul membrilor U.C.F.S. ridi- 
cîndu-se la peste 2.200.000.

in condițiile regimului democrat-popular, mișcarea de 
cultură fizică și sport din patria noastră s-a dezvoltat 
și întărit continuu. Sub îndrumarea și conducerea par
tidului, activitatea sportivă la orașe și sate a cuprins 
suie și sute de mii de oameni ai muncii. Numai în anul 
1919 la întrecerile Cupei Tineretului Muncitor au fost pre- 
zemi peste 600.000 tineri, ceea ce a constituit o realizare 
nema intilnită în istoria sportului nostru. Astăzi peste 
2.000.000 participări la fiecare ediție a Spartaehiadei de 
iarnă și de vară ni se par cu totul firești.

U'n rol deosebit în crearea și dezvoltarea sportului de

mase 
partea 
ruitor — Uniunea Sovietică. Complexul 
G.M.A., introdus în țara noastră după 
exemplul complexului sovietic G.T.O. 
a dat posibilitate angrenării în 
număr tot mai mare de oa-

de
pace, 
prie-

strălucite succaoe poporul

15.000 sportivi legitimați, 
practicau sportul atingea 
reorganizării mișcării de 
la sfirșitul lunii august

sport 
meni 
insignele F.G.M.A. și GJVI.A. este de peste 1.100.000.

Uriașa creștere a numărului practica-nților sportului a 
cerut, firește,’ un cadru organizatoric corespunzător. Apa- C ^n sa^a de sPort a un£L unități militare, ostășii participă la ora de pregătir 
riția Hotărîrii Biroului Politic al C.C. al P.M.R. din 26 S fizică
iunie 1949 a dat mișcării sportive din țara noastră un C 
nou conținut și o nouă formă organizatorică. In loculi j 
celor cîteva sute de cluburi sportive au luat ființă în 1 
1950 peste 3700 colective sportive cu peste 400.000 mem- / 
bri. Astăzi aceste cifre sînt mult depășite. Mișcarea < 
noastră sportivă numără acum peste 8200 asociații și / 
cluburi sportive cu peste 2.200.000 membri U.C.F.S. ]

Dezvoltarea pe bază de mase a mișcării sportive din î 
țara noastră a cerut asigurarea unei baze tehnico-ma-J 
teriale corespunzătoare. Cîteva cifre vor demonstra pro-j 
greșul înregistrat în acest domeniu. Numărul terenuri- J 
lor de fotbal a crescut de la 104 cite existau înainte de * 
23 August 1944 la 636 în prezent. Astăzi sînt de peste J 
cinci ori «nai multe piste de atletism decît înainte. A < 
crescut considerabil numărul sălilor de sport și al bazi- j 
nelor. I

Au fost amenajate prin muncă voluntară mii de baze 
sportive simple. <

Paralel cu preocuparea pentru construirea și amena-^ 
jatea de noi baze sportive, în anii noștri luminoși s-a a- j 
cordat o deosebită atenție creșterii producției de material ( 
și echipament sportiv. Astăzi există în țara noastră zeci/ 
de întreprinderi special profilate spre fabricarea celor*  
mai felurite sortimente de materiale și echipament nece-j 
sare activității sutelor și sutelor de mii de sportivi. * 
Utilajul sportiv, importai altădată cu bani grei, poartă I 
acum inscripția ce ne umple la toți inima de justificată ’ 
mîndrie patriotică : „Fabricat în R.P.R." (

Pregătirea și instruirea maselor de sportivi a fost * 
încredințată unor cadre tehnice bine pregătite, înarmate ( 
cu cele mai noi cunoștințe ale culturii fizice, in cel [ 
15 ani care au trecut de la eliberare, Institutul de Cui-1 f i uv
tură Fizică — cea mai înaltă instituție de învățămînt? ™rti*ve  ^T^maferial 
sportiv - a fost absolvit de 1187 studenți. Comparînd» sP°rt!ve’ -de material 
aceasta cu “faptul că pe vremea burgheziei in timp de 
22 ani au absolvit învățămîntul superior doar 674 stu
denți, este edificatoare grija ce se acordă astăzi califi 
carii cadrelor. Au fost pregătiți în cursuri speciale peste 
2.000 antrenori, mii și mii de instructori obștești, arbi-1 
tri etc. Numeroși tehnicieni romîni și-au făcut studiile 
în diferite institute de învățămînt superior din Uniunea 
Sovietică însușindu-și înaltele principii teoretice și prac
tice ale mișcării de cultură fizică și sport din U.R.S.S. 
La dispoziția tehnicienilor, antrenorilor, a sportivilor a 
fost pusă o bogată literatură de specialitate.

Ca urmare a acestor minunate condiții create de 
partid și guvern, mișcarea de cultură fizică, sportivii 
fruntași ai țării au obținut în cursul acestor 15 ani 
succese și performanțe remarcabile.

Tînăra noastră atletă iolanda Balaș a corectat de 
mai multe ori recordul mondial aducindu-l la excep
ționala performanță de 1,83 m. Ea a trecut de 13 ori, 
înălțimi de peste 1,80 m și a cîștigat din 1957 și pînă _______ ______ __ ____r.
acum toate cele 25 concursuri internaționale la care a ( litarii în termen care au urmat aceste 
participat. Canotorii romîni au fost revelația Jocurilor 
Olimpice de la Melbourne, 1956.

Handbalistele au cucerit titlul de campioane mon
diale. Numeroase victorii de răsunet au cucerit și po
picarii. In afara unui titlu suprem cucerit la Viena în 
1957 sportivii noștri dețin la această disciplină sportivă 
o serie de importante recorduri. Aprecieri unanime au 
cucerit și boxerul N. Linca (campion olimpic), trăgă
torul Ștefan Petrescu (campion olimpic), boxerul Gh. 
Negrea (campion european în 1957), precum și campi
oana mondială de parașutism, sportiva Elena Băcăoanu.

Crescuți și educați de partid în spiritul patriotismului 
socialist și al internațmnalismului proletar, sportivii pa
triei noastre, împreună cu toți oamenii muncii, sînt cre
dincioși cauzei păcii, cauzei înțelegerii între popoa.e. 
Alături de sportivii din țările socialiste, alături 
toți sportivii cinstiți ai lumii, ei militează pentru 
pentru colaborare, pentru strîngerea legăturilor de 
tenie între tineretul lumii.

Mari și importante au fost succesele pe care 
nouă, deschisă la 23 August 1944, le-a adus mișcării 
noastre sportive. Bucurindu-se și mindrindu-se cu rea
lizările obținute, masele de sportivi din țara noastră1 
activează cu entuziasm pentru traducerea în viață a sar
cinilor pe care Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Consi
liului de Miniștri din 2 iulie 1957 le trasează mișcării 
de cultură fizică.

De ziua marii sărbători naționale a poporului nostru, 
trecînd în revistă succesele obținute, să scrutăm viitorul 
pornind cu hotărîre la realizarea noilor și mărețelor sar
cini ce ne stau în față și strinși uniți în jurul partidului 
să luptăm pentru înfăptuirea politicii sate, chezășia vic
toriilor noastre pe drumul construirii socialismului.

Pregătirea fizică și sportul 
în cadrul Forțelor noastre Armați

In anii care au trecut de la istori
cul act al eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist, mișcarea sportivă 
din cadrul Forțelor Armate ale Repu
blicii noastre Populare a înregistrat 
o dezvoltare din ce în ce mai mare, 
ajungînd azi să aibă un adevărat ca
racter de mase. Fiind socotită ca o 
parte integrantă a procesului de in
struire și educare a militarilor, acti
vitatea sportivă contribuie direct la 
dezvoltarea și întărirea sănătății osta
șilor și ofițerilor.

Spre deosebire de armata regimuri
lor burghezo-moșierești, în cadrul că
reia „sportul" însemna bătaia pe 
care o primeau zilnic ostașii, azi în 
cadrul Forțelor Armate ale Republicii 
noastre activitatea sportivă face parte 
din programul zilnic al ostașilor și o- 
fițerilor și se desfășoară în mod orga
nizat, avînd asigurată o puternică 
bază materială. Unitățile militare dis
pun în prezent de terenuri și baze 

1 și echipament 
sportiv, de cadre calificate în așa fel 
încît activitatea sportivă să poată 
fi organizată în cele mai bune condi- 
țiuni. Spre exemplu, pentru pregăti
rea cadrelor, pentru a se asigura ofi
țerilor care se ocupă cu activitatea 
sportivă o pregătire corespunzătoare, 
se organizează un curs de perfecțio
nare de educație fizică. Pe de altă 
parte, trebuie să precizăm aci că la 
instituțiile militare de învățămînt, 
majoritatea ofițerilor care se ocupă cu 
pregătirea fizică sînt absolvenți ai In
stitutului de Cultură Fizică. De ase
menea, pentru militarii în termen se 
organizează cu regularitate cursuri 
sportive cu o durată mai redusă, 
ai căror absolvenți devin in
structori sportivi. Nu este lipsit de 
interes să arătăm că mulți dintre mi-

roase echipe sportive militare se îi 
treci în campionate oficiale : 62 de < 
chiipe de fotbal, 18 echipe de han^H 
32 echipe de volei, 8 echipe cj£ 
rie etc. Dintre acestea 14 echipe ia 
parte la diferite campionate republ 
cane. In plus, clubul sportiv al Cas> 
Centrale a Armatei participă cu2§ c 
secții sportive la campionatele republ 
cane, cucerind în anul 1959 4 titlu: 
de campioni pe echipe și 25 de titlul 
individuale.

Activitatea sportivă mereu mai roc 
nică ce se desfășoară în cadrul Forțr 
lor noastre Armate a determinst c 
nivelul recordurilor militare să crease 
din ce în ce mai mult. Spre exempli 
recordul militar la săritura în lungim 
era în 1949 de 6,13 irt., iar în 1958 
ajuns la 6,64 m. In anul 1959 la cor 
cursurile finale ale Spartaehiadei m 
litare de vară media primilor 15 cor 
curenți a fost de 6,21 m. cifră — dup 
cum se vede — superioară recorduh 
din 1949. De asemenea, în anul 194 
la proba de 100 m. cea mai bună per 
formanță era de 11,9 sec., iar azi re 
cordul militar la această probă est 
de 10,9 seci Cercetînd listele cil 
zultatele obținute la finala ul 
ediții a Spartaehiadei militare de var 
vom constata că nivelul performanțe 
lor sportivilor militari este în cor 
tinuă creștere. Un singur exemplu 
la aruncarea grenadei, din cei 47 de fi 
naliști, 10 au avut aruncări de peste 61 
de metri, iar primul clasat a realiza 
excelentul rezultat de 73,93 rtl.

O interesantă activitate se depune 
în ceea ce privește pregătirea fizică 
militarilor în direcția cercetărilo 
științifice. Pentru aceasta există of 
ganizat un cerc științific care, pi 
lingă ajutorul prețios pe care îl d. 
numeroșilor antrenori și instructori 
se ocupă cu studierea influenței exer 
oițiilor fizice în sprijinirea diferitelo: 
acțiuni specifice armelor. După acești 
studii se întocmesc programe de edu 
cație fizică speciale în funcție și di 
vîrsta și gradul de pregătire al mili 
tarilor respectivi.

Un rol deosebit în dezvoltarea me 
reu crescîndă a activității sportive ît 
armată îl au organizațiile de partid ș 
U.T.M, din cadrul unităților Forțele 
noastre Armate. Numai datorită spri 
jinului acestor organizații, în unității. 
Forțelor noastre Armate aproximat: 
80% din militari sînt membri a 
U.C.F.S. Fondurile realizată din coti 
zațiile sportive asigură în cea ma 
mare măsură cerințele competiționali 
ale diferitelor echipe sportive mili 
tare.

O grijă deosebită se acordă pregă 
firii fizice a viitoarelor cadre de ofițeri 
Astfel, pentru elevii liceelor militar 
se organizează anual tabere pentri 
învățarea înotului.

Datorită condițiilor create, avîntulu 
tineresc al militarilor noștri și practi 
carii metodice și științifice a exerciții 
'rr fizice, după terminarea stagiulu 
militar, tinerii reîntorși în uzinele ș 
pe ogoarele patriei noastre sînt bim 

Cgsa carm mbesTsportiit șî"mlșcafeaTîn aer liber
s-uccese sînt bine dtfioiî’tife, frutnoa- pF Jevin reobosiți sportivi sau acti 

cursuri, la terminarea stagiului mi
litar devin instructori și activiști spor
tivi obștești de nădejde în viața 
vilă. ,

Un deosebit accent se pune azi 
cadrul Forțelor noastre Armate 
dezvoltarea activității sportive 
mase. Prin participarea lor la diferite 
întreceri cu caracter de mase, militarii 
se inițiază și se antrenează Ia nume
roase discipline sportive. Trecînd prin 

..etapele acestor întreceri, o bună parte 
din sportivii militari au reușit să-și 
ridice treptat măiestria și să obțină 
apoi rezultate de valoare. Nu de pu
ține ori la finalele Spartaehiadei mi
litare de vară și de iarnă au fost 
înregistrate performanțe de valoare 
republicană.

In același timp, întrecerile sportive 
de mase și, în special, Spartachiada 
militară de vară sau de iarnă au con
stituit un nesecat izvor de cadre tinere 

viațași talentate. Mergîndu-se pe linia pro
movării lor cu curaj, o serie de tineri 
sportivi militari aii fost repartizați pe 
la diferite cluburi sportive militare.

Avînd o puternică bază de mase, 
activitatea sportivă de performanță a 
luat un avînt deosebit în anii puterii 
populare. In afara sportivilor de la căliți"f iziceste. au o sănătate de fier 

^P.tral£..^^ni^^, ^aje^căro| jubes?"spoftiiT șF mișcarea’ în aer liber 
succese sînt bine ctffî6?®ife,’ frumoâ- EF Sevin reobosiți sportivi sau acti 
se performanțe mai înregistrează și viști sportivi, contribuind la continui 
celelalte cluburi sportive militare, cum 
ar fi O.S.A. Sibiu, U.S.A. Bacău, U.S.A. 
Marina Constanța și G.S.A. Orașul 
Stalin ale căror echipe iau parte 
cu succes la campionate republicane, 
regionale sau orășenești. Astăzi nume-

ci-

în 
pe 
de

dezvoltare a activității noastre spor 
titre, la răspîndirea /portiilui în mâseh 
largi de oameni ai muncii

Maior 
ALEXANDRU CRAC1UNESCL



Stadionul nostru J

Noul, în peisajul patriei, nu aiunge 
bine să uimească, căci mereu apare 
altul. Peste noapte, pe întinderea unde 
mai ieri vîntul mîna scaieții uscați, s-a 
ridicat o uzină, pe un loc viran a apă
rut schela unui bloc, dincolo o școală 
nouă iar undeva departe, unde dealul 
se împreună cu șesul, albul imacu
lat al unui cămin cultural marchează 
încă o victorie asupra trecutului. Se 
schimbă peisajul și odată cu el omul. 
N. Bălcescu spunea cîndva: „Robi 
am fost..." Azi putem adăuga: „dar 
am biruit urgia veacurilor". Argatul 
de ieri, minerul din „Valea Plîngerii" 
sau „Țara de Piatră", muncitorul din 
uzina mizeră și întunecată, neînfrica
tul ceferist sau petrolist — azi, trăiesc 
muncesc și gîndesc altfel. Altele sînt 
preocupările lor. Bucuria traiului li
ber, a muncii descătușate din lanțu
rile robiei capitaliste, se 
riorizată, ceea ce dă prilej de multiple 
manifestări. Un mijloc — sportul. El 
e prezent nu numai în lexicul coti
dian al omului nou, ci a devenit o o- 
bișnuință necesară. In ceasul de răgaz 
iată-1 pe stadion spectator, începător, 
performer. In producție, gimnastica 
reîmprospătează forțele a mfl și mii. 
Sau privește-1 vorbind în faptul serii, 
cu mîndrie paternă de 
al fiului

> 'Acum, e iot ce poate fi mai sim
plu/ Te urci in tramvai și peste cî- 
'teva minute te înlimpină, familiare,...

1 ,/ribunele. Ești din nou oaspetele ma
relui stadion „23 August" spre care 
pasiunea de entuziast suporter al 

~ Petrolului sau Progresului te-a în
demnat să-ți porți, nu o dată, pașii în

de curînd un bazin de înot. In celălalt 
capăt de țară, unde fagul coboară 
pînă-n margine de așezare omenească, 
se joacă „Cupa satului bănățean". 
Aproape 60 de echipe de fotbal din ra
ionul Reșița își dispută întîietatea.
In Girliște, lingă Reșița, se ridica olzilele „de meci". Dar, de fiecare dată, 
nouă construcție, sportiva. Ieri, truda\ privirile zăbovesc cu aceeași emoție 
fără de orizont, tar rachiul balsam a*j.sZ  nespusă bucurie pe uriașul oval de 
uitării. Azi, viață îmbelșugată, pre°-« beton, pe gazonul verde al terenului, 
ctipări multiple, construcții sportive.» „e pista de atletism. Și-ți amintești

cere exte-

său.
★

Ceahlău s-au 
Pe versantul

primul succes

lăsat umbrele 
răsăritean și-n 

cel

Peste 
Înserării, 
vale domnea cîndva întunericul 
mai adînc și foamea cea mai aspră. 
Betonul, fierul au brăzdat vertical 

peisajul. Undeva lîngă Suceava tinerii 
joacă pentru prima oară handbal. In 
satul Mitoc, într-o dimineață au ve
nit sportivii bîrlădeni. Cot la cot cu 
colectiviștii au strîns recolta. In cum
păna amurgului s-au întrecut și pe te
renul de sport, la volei și baschet.

Dealurile roase de vînturi, privesc 
mirate. Lanuri. lanuri, nesfîrșite la
nuri. Mecanizatorii de Ia G.A.S. Do- 
robanfu au hotărît să economisească 
pînă Ia sfîrșitul anului cu mult peste 
un sfert de milion, sportivii stațiunii 
fiind în frunte. La Babadag, fruntași 
în muncă sînt mulți. Printre ei, trac
toristul loan Degeratu, fotbalist, șo
ferul Vasile Valeria, voleibalist. La 
Altîn-Tepe localnicii au inaugurat

La Bocșa Vasîoviei, frații Truppel au' 
intrat în lotul de juniori al Republicii; 
la tenis de masă. Doi tineri dintr-un 
fund de țară într-un lot al țării. Se, 1 
putea măcar visa la așa ceva înainte? ’ 
Orice marginalii sînt de prisos.

Peste munți și dealuri, în Valea, 
Hîrtibaciului, azi sînt 45 de terenuri > 
de fotbal și 34 de asociații sportive’ 
într-un raion. Zilele acestea s-au con-‘j 
stituit încă două noi asociații sportive ! 
la Ichișul Vechi și Somartin. Sport, 
tocmai acolo unde mai înainte tronaul , 
cele două gemene, ignoranța și anal
fabetismul. !

In nord, unde bradul stă cocoțat în' 
vîrf de stîncă, oamenii sînt zgîrciți; 
la vorbă. Răspund mai bine cu fapte.c 
Sportivii de Ia Cristești în frunte cut 
Andrei Fulop, președintele asociației1 
sportive, și-au construit lîngă terenul; 
existent un vestiar cu instalații mo
derne. Cei din Vărgata, aidoma. La, 
Miercurea Niraj localnicii au ridicat 
o popicărie olimpică cu pistă de bi
tum.

Acolo, unde prunii dau acum în 
pîrg, colorînd verde-albăstrui dealu
rile, în raionul Curtea de Argeș, spor-1 
tivii au construit prin 12.000 ore de 
muncă patriotică, încă cinci terenuri 
de fotbal, două de volei și unul... de' 
tenis de cîmp. Nu e o greșeală de ti
par. Mîna bătătorită șî puternică a ță-, 
ranului a smuls pentru totdeauna ra
cheta din mîna puhavă a boierului.

Am putea înșirui încă multe fapte, 
pe răbojul erei noastre, dar ele sînt de 
acum cunoscute. Iată fructele zilelor 
noastre! Soarele, ce a răsărit acum 
un deceniu și jumătate, strălucește 
din ce în ce mai puternic, luminîn- 
du-ne drumul .spre o viață rodnică,' 
bogată și fericită. E răsăritul fără 
de apus.

OTTO BENKO

de prima zi...

, ...început de august, 1953/ Trompe- 
Jii vesteau deschiderea Festivalului. 
Veniseră la București soli ai tineretu
lui din toată lumea. Printre ei, mulți 
sportivi, campioni și recordmani mon
diali. S-au întilnit — ce splendidă 
inaugurare! — pe acest stadion că
ruia constructorii i-au dat numele de 
„23 August", Era o mare de flamuri. 

' Pe stadion,' se desfășura marea pa
radă a celor peste 4300 de sportivi 
din 54 de țări Care dintre zecile de 
mii de spectatori n-a simțit atunci un 
puternic simțămînt de mindrie? Sta
dionul scăldat de soare părea o imensă 
copertă a unei cărți de basme. Dar, 
nu. Era adevărat! Bucureșliul nostru 
drag înscrisese pe harta 
nată construcție sportivă, 
în prima ci. Dar, nai 

; *

Ne povestea o dată maestrul emerit 
al sportului Dinu Cristea despre 
groapa Vergului, așa cum a cunoscut-o 
ei în anii aceia grei cînd alerga în 
picioarele goale, cînd îndura atitea 
și-atîtea umilințe... Iți aduci aminte 
„nea" Dinule? Ne povesteai cum a 
hotărît o dată stăpînirea de-atunci să 
facă în groapa Vergului un mare sta- 

_dion sportiv și a pus chiar un... pa- 
Înou îrifățișînd viitoarea bază sportivă.

A rămas acolo panoul, in bătaia via
tului șl a ploilor. Și, în groapa Ver
gului continua să domnească jaful, 
mizeria. Tot dumneata ne spuneai și

sa o minu- 
Așa a fost 
înainte?...

Bucuria motociclișfilor din Lipova
Ion Lăzărescu nu visase nicicînd în 

copilăria sa chinuită — acum vreo 20 
de ani — să aibă o motocicletă. Ii 
plăcea și bicicleta. Și știa să meargă pe 
ea, dar părinții nu aveau bani să i-o 
cumpere. De motocicletă nici vorbă nu 
putea fi.

Dar a venit marea zi a Eliberării. 
Lui Ion Lăzărescu ca și întregului 
popor muncitor, 23 August 1944 i-a a- 
dus fericire, bucurie și o viață nouă- 
Ca muncitor mecanic la atelierele 
C.F.R. Timișoara, el a știut să-și gos
podărească astfel salariul îneît să-și 
poată realiza o mare dorință: să-și ia 
o motocicletă.

bucanu, cu sprijinul președintelui aso
ciației sportive, „Șoimii", Nicolae Gro
za, au înființat prima secție de moto 
din țară în mediul rural. Mare a fost 
bucuria lui Ion Lăzărescu și a celor
lalți sportivi din secție cînd în Lipova 
s-a organizat prima întrecere moto- 
ciclistă. Lăzărescu nu era numai con
curent, ci și antrenor, organizator și... 
mecanic. întreaga comună a fost „în 
picioare" și diipă concurs, numeroși 
tineri au cerut înscrierea în secția de 
moto a asociației. De atunci s-au mai 
organizat multe concursuri și toate 
s-au bucurat de un mare succes.

La începutul primăverii motocicliștii 
din Lipova au primit o veste care le-a 
umplut inima de bucurie: In magazia 
gării se aflau două motociclete noi (o 
Jawa de 175 cmc și una de 250 cmc) 
trimise de către Federația Romînă de 
Motociclism, primei secții de moto din 
țară din mediul rural.

...In Lipova se vor organiza tot mai 
multe curse de motociclete. Tineretul 
din comună este vesel. El muncește, 
face sport, se bucură din plin de pri
măvara vieții.

I. o.

cum și-a făcut Malaria fîșia de asfalt 
pe strada mocirloasă. Atît asfalt Cit 
să treacă el cu mașina. Pentru [mun
citorii actualelor uzine „23 August", 
lăsase doar noroiul străzii. Ai scris 
„nea" Dinule acum șase ani in co
loanele ziarului nostru: UN VIS 
CARE SE VA ÎMPLINI. Am răsfoit 
colecția. Da. Așa serial: „Visam să 
apară în acele locuri un parc de cul
tură și sport cum văzusem numai la 
Moscova"... Și, l-ai văzut. L-au ridi
cat harnicii brigadieri doar in cîteva 
luni/ A fost răspunsul entuziast a 
mii și mii de tineri la grija deosebită 
pe care particrul și guvernul o 
tase încă odată tinerei noastre 
cări de cultură fizică și sport.

★
Povestea stadionului „23 August" 

d început tot in anul 1953. Erau zile 
de februarie. O iarnă aspră stăruia 
încă pe meleagurile bucureștene. Dar, 
căldura din inimile harnicilor briga
dieri a fost mult mai puternică. Nu 
trecuseră decît cîteva zile de la apari
ția Comunicatului Consiliului de Mi
niștri și pe pămînturile răscolite de 
cupele excavatoarelor din groapa Ver- 
gului, primele brigăzi de tineri cons
tructori începuseră bătălia pentru ri
dicarea celui mai mare stadion al 
țării. Poți oare uita acele zile? De 
cite ori n-am poposit acolo, în mij
locul miilor de tineri cu salopete al
bastre ca cerul acelui hotar de pri
măvară? Au venit brigadieri din toată 
țara. Nu era ușoară munca. Mai ales, 
la început. Tribunele cu zeci de mii 
de locuri, terenul cu gazonul verde, 
aleile neînchipuit de frumoase ale par
cului, celelalte baze sportive se aflau 
în.. planurile arhitecților dar și in 
inimile brigadierilor.

. .Și, stadionul prindea să se con
tureze. Mereu mai mulți tineri veneau 
să muncească acolo. I-am iniîhut — 
ce amintiri plăcute! — și pe mulți 
dintre sportivii fruntași ai țării. Cite 
ceasuri n-am petrecut împreună cu 
fotbaliștii Rapidului, cu cei de la 
U.T.A. sau de la I. C. Frimu-Sinaia? 
Sportivii cluburilor Dinamo, C.C_A., 
Petrolul sau Progresul munceau cu 
tragere de inimă pe locurile unde a- 
veau să joace . cu cîteva luni de zile 
mai tirziu.

In zilele acelea, peste fosta groapă 
a Vergului se înălța nu numai stadio
nul „23 August" ci un mare parc 
cultural-sportiv despre care partici
panta la Festivalul Tineretului și toți 
oaspeții străini aveau să spună că 
este unul din cele mai frumoase lucruri 
pe care le-au văzut în viața lor.

Parcă și acum aud 
care acoperea zgomotul 
șl al mașinilor: „Noi, 
Vasile Roaită"...

★
Au trecut șase ani! 

nu s-au desfășurat în 
stadionul „23 August", 
pe stadion. Parcul de cultură și sport

ară- 
miș-

cintecul acela 
excavatoarelor 
urmașii lui

Cite competiții 
acest timp pe 
Dar nu numai

...Au trecut anii. Ion Lăzărescu de--j»44444 4 44 4444 4 4 4 4 4 4 4 4 4 444 4 4 4444 44444444444444444-444+444444444 4 4 4 44 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 
venise un pasionat al sportului cu mo-;; 
tor și împreună cu prietenii săi din” 
Lipova, Petru Sever și Constantin Tu--- 
44444444444444444444444444?

In cinstea măreței sărbători

„23 August" — această minunată 
construcție realizată in anii regimului 
nostru democrat-popular la îndemnul 
partidului și guvernului cuprind^ 
in afara stadionului, numeroase alt# 
baze sportive. Să facem împreună 
mică „statistică": 6 terenuri de fot- 
bal, 6 de baschet, 4 de volei, 4 d% 
tenis, un teren de handbal redus, te-, 
renuri reduse de fotbal, baschet și vo
lei pentru copii, turnul de para'șutisns 
in-j.lt de 85 de metri... Ntl, n-am uitat 
să vorbim și despre una din ultimei» 
mari realizări in domeniul sportiv: pa
tinoarul artificial cu tribune cu o ca
pacitate de 15.000 de locuri — o nouă 
mindrie a mișcării noastre sportive-

„Hoțul pare acum atît de simplă, 
firesc/ Așa cum firești apar astăzi aii- 
tea lucruri minunate, atitea realizări 
pe care cu ani in urmă le doream, 
doar, le trăiam doar in visurile noasș 
tre, neștiind că odată le vom vedec} 
aevea... ,

D. G1RLEȘTEANGJ
I

DE JOI DIMINEAȚA

Expoziția
„15 ani de sport

in patria noastră”^
...atrage atenția bucureștenilon

Bulevardul Bălcescu. UniversH 
tatea... De joi dimineață animația 
este parcă și mai mare pe aceasta 
porțiune a uneia dintre princw 
palele artere ale Bucureștiului. Tre4 
cătorii se opresc și fac zid viu 
fața marii clădiri, privind panourile 
care acoperă o latură întreagă a 
fațadei. EXPOZIȚIA .15 ANI DE 
SPORT IN PATRIA NOASTRA". 
Aceasta atrage atenția miilor de tre
cători prin Piața Bălcescu.

A fost o frumoasă inițiativă a 
Consiliului General al U.C.F.S. de a 
organiza în cinstea celei de a 15-a 
aniversări a zilei Eliberării o expo- 
ziție volantă, de stradă, care să ilus-i 
treze progresele obținute de mișcarea 
noastră sportivă în acest deceniu și 
jumătate.

Expoziția reușește să redea sugea-, 
tiv, pe 16 panouri mari, drumul pe 
care l-a parcurs sportul romînesc îri 
această perioadă, marile sale succese» 
repurtate în domeniul activității dei 
masă și de performanță.

Un material documentar bogat; 
constînd din numeroase fotografii ți 
grafice, poartă pe spectatori ,de Iă 
primele 
sportive de mase, 
competiții ale zilelor noastre, îi amin-’ 
tește succesele de răsunet obținute de 
sportivii romîni, ilustrează dezvolta
rea vertiginoasă a mișcării sportive 
din patria noastră.

Tematica bogată, îmbinarea reu
șită a fotografiilor, graficelor și tex
telor, prezentarea atrăgătoare, sortesc 

^succesului această expoziție care se 
-■va bucura, fără îndoială, de • bună 
"primire din partea tuturor iubitorilor 
- - sportului.M *
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începuturi ale activității 
pînă la marilei

De 25 de ani practic ,Jocul în 15*.  Din 
fragedă copilărie sînt un îndrăgostit ai rug- 
biului, sport care în trecute vremuri era 
practicat doar de un mănunchi de tineri 
entuziaști și care și-a început, la noi, ade
vărata Iui viată de-abia după 23 August 
1944. Multe satisfacții mi-a adus ocest sport, 
după eliberarea patriei noastre. Printre al
tele, am ajuns să fiu distins cu înaltul ti
tlu de maestru emerit al sportului. Sub ochii 
mei cresc azi zeci și sute de noi cadre 
de nădejde ale acestei discipline sportive. 
Azi, ca antrenor mă ocup și eu de creș
terea noilor vlăstare și cu ocazia celei de 
a XV-a aniversări a măreței zile de 23 
August îmi iau angajamentul ca pe viitor 
să muncesc cu și mai multă rîvnă pentru 
propășirea rugbiului romînesc.

GH. PTRCALABESCU 
maestru emerit al sportului

Mă număr printre sportivii noi, ai noii 
Romînii. Ca și ceilalți sportivi ai țării noa
stre, în condițiile minunate de dezvoltare 
create de regimul democrat-popular, am 
putut să învăț, em putut să fac sport, am 
putut să-mi duc la îndeplinire pînă și vi
surile cele mai îndrăznețe la care, cu ani 
în urmă, cei mai vîrstnici ca mine, nici 
măcar nu se puteau gîndi.

In felul acesta, an de an, am putut urca 
treptele măiestriei sportive, ajungînd record
mană a lumii și campioană europeană la 
săritura în înălțime.

Ca o mulțumire pentru toate aceste con
diții minunate de activitate ce le-am avut 
la dispoziție, mă angajez să nu precu
pețesc nici un efort pentru a-mi îmbunătăți 
necontenit performanțele, iar la anul, pe 
,,Stadio dei Centomila" din Roma să cuce
resc pentru patria noastră dragă titlul o- 
limpic la săritura în înălțime. închin per
formanța mea realizată la săritura în înăl
țime, cu ocazia campionatelor republicane, 
măreței noastre sărbători, ziua de 23 Au
gust.

IOLANDA BALAȘ 
maestră emerită a sportului

Cînd oamenii muncii din Capitala patriei 
noaste vor defila prin fața tribunelor din 
piața Stalin, aducînd prinos de recunoștința 
partidului pentru viața fericită de azi, o 
parte dintre trăgători vor fi departe de 
granițele țării, în Elveția, unde vor căuta 
să obțină rezultate cît mai bune la cam
pionatele europene do tir. Alții vor pleca 
în Italia.

In aceste zile, cînd întregul popor cîntă 
fericirea vieții noi, vreau să fac auzit și 
angajamentul meu, drept mulțumire pentru 
tot ceea ce mi-a dat regimul de democra
ție populară. Mă voi strădui din toate pu
terile să-mi îmbunătățesc pregătirea teh
nică sportivă, să aduc patriei noi victorii 
de prestigiu acum la campionatele euro
pene, ca și la Jocurile Olimpice din anul 
viitor.

ȘTEFAN PETRESCU 
waeștru emerit aj Apprlulu^

Eram în 1956, la începutul lunii iulie, 
cînd la Frankfurt pe Main, în R. F. 
Germană, echipa reprezentativă de 
handbal a țării noastre devenea cam
pioană mondială. Priveam steagul nostru 
înălțat sus pe catarg și simțeam în col. 
țurile ochilor jucîndu-mi lacrimile.

M.am gîndit în clipei© acelea emo
ționante că, strălucitul rezultat pe 
care noi cele 15 handbaliste îl obținu
sem în cadrul campionatului mondial 
este consecința, în primul rînd. a ex. 
celentelor condlțiuni de pregătire pe 
caire le-am avut asigurate, datorită gri
jii permanente a iubitului nostru par
tid față de mișcarea sportivă din țara 
noastră.

Astăzi, în prag de sărbătoare, gîndul 
meu se îndreaptă către partid, căruia 
îi aduc o fierbinte mulțumire pentru 
sprijinul șl îndrumarea acordată miș
cării noastre sportive, angajîndu-mă să 
mă pregătesc temeinic pentru a apăra 
și în viitor cu cinste culorile patriei,

ELENA JIANU 
tuaestră emerită a sportului

De peste 150 de ori am îmbrăcat trU 
coul cu stema Republicii noastre dragi, 
condițiile minunate de activitate po 
care regimul nostru democrat, popular 
le.a pus la dispoziția sportivilor, m-au 
ajutat să.mi ridic neîncetat măiestria 
sportivă șl în același timp să pot stu
dia temeinic. Am urmat cursurile Insti
tutului de Cultură Fizică pe <We l-am 
absolvit în 11'54, iar acum sînt asis
tent la acest Institut. Cu ocazia marii 
sărbători a poporului nostru. îmi în
drept gîndul ou recunoștință către par
tidul nostxu iubit, care ne conduce cu 
înțelepciune pe calea luminoasă a sou 
dalismulul.

Peste cîteva săptămînl se va desfă
șura la Paris „Cupa Continentelor" la 
volei, Nu voi precupeți nici iun efort 
ca la această importantă competiție să. 
joc cît mal Mne șl împreună cu cet, 
lalțl sportivi romîni să întărim presttj 
glul voleiului nostru

ȘTEFAN ROMAN 
- fflâGâtal emerit al sportului



O mare competiție sportivă internațională la Torino:HMIVIEIRtSIIAID»^
e Și-au anunțat participarea studenți din 54 de țări o Pregătirile 

sportivilor noștri sînt in toi
cere la fel de grea. Sintem însă ho- 
tărîți să ne apărăm cu strășnicie ti
tlul, să ne comportăm la înălțimea 
prestigiului internațional al voleiului 
rominesc".

Printre atleții care se pregătesc pen
tru Torino se află și maestrul sportu
lui Alexandru Bizim, proaspătul re
cordman republican la aruncarea su
liței cu excelenta performanță de 79,91 
m. „După întrecerile de la Vierta, nc-a 
spus el, voi fi fericit să particip la o 
nouă competiție pusă în slujba prie
teniei intre sportivii de pretutindeni. 
Cunoscind valoarea atletismului uni
versitar din toate țările, este de aș
teptat ca la Torino să se desfășoare 
unul dintre cele mai puternice con
cursuri ale sezonului".

Despre pregătirile sportivilor noștri 
pentru Universiadă ne-a vorbit și proi. 
Marius Bîrjega, șeful comisiei sporti-

GENERAȚIA LUI 23
Cu un an înaintea celei de _ a 

XVIII-a ediții a Jocurilor Olimpice, 
Italia va fi gazda unei importante 
întreceri sportive internaționale, soco
tită pe drept cuvîrrt un preludiu' la 
marea confruntare din 1960 a sporti
vilor lumii. Este vorba de Jocurile 
ZAondiale Universitare programate la 
Torino între 27 august și 6 septem
brie. Ele vor continua opera de cu
noaștere și înțelegere reciprocă a stu
denților sportivi din răsărit și apus, 
începută cu doi ani în urmă, la între
cerile similare desfășurate în capitala 
Franței. Organizatorii Universiadei 
(cum mai este denumită competiția 
poli-sportivă de la Torino), C.U.S.I. 
(forul sportiv universitar italian) și 
C.O.N.I. (comitetul olimpic italian) 
au adresat invitații de participare 
organizațiilor sportive studențești din 
întreaga hune. Ca urmare, și-au anun
țat participarea la întrecerile de la 
Torino studenți sportivi din 54 de 
țări, cifră fără precedent în istoria 
sportului universitar și care dovedește 
largul răsunet al acestei veritabile 
Olimpiade universitare, derința stu
denților de pretutindeni de a 
pe terenurile de sport, de a 
prietenii.

IN MIJLOCUL SPORTIVILOR
La Jocurile Mondiale Universitare 

de la Paris, din 1957, sportivii noș
tri s-au comportat strălucit cucerind 
3 medalii de aur: două la atletism 
(Jolanda Ba’aș și Maria Dtți) și una 
la volei masculin. Este de la sine în
țeles că, însoțită de o asemenea „car
te de vizită" participarea studenților 
noștri la Jocurile de ia Torino a stîr- 
nit un deosebit interes.

In timp ce colegii lor petreceau zi
lele de binemeritată odihnă ale va
canței, în tabere și excursii, o parte 
dintre cei mai buni studenți sportivi 
din țara noastră puteau ii văzuți la 
stadionul și ștrandul Tinerelului, pre- 
gătindu-se cu sîrguință în vederea 
grelei „sesiuni de examene" de la To
rino. La întrecerile Universiadei țara 
noastră este înscrisă la atletism, vo
lei și polo.

In ultimele zile, componențli lotului 
ide volei au avut o grijă în plus: 
aceea de a face „galerie" echipelor lor 
favorite participante la finalele Spar- 
tachiadelor pionierilor și tineretului. 
'Astfel, pe Gheorghe Fieraru, student 
în anul II! al Facultății de științe 
juridice a Universității Babeș-Bolyai, 
jucător de bază al echipei Știința 
Cluj, l-am întîlnit asistînd 
atent la un meci între două echipe 
pionierești. „Văzindu-i pe țîncii ăștia 
îmi amintesc de primii mei pași in 
sport, îmi mărturisea el. Succesele ob
ținute într-o echipă de pionieri m-au 
făcut să mă îndrăgostesc încă din 
școala elementară de volei. Am jucat 
apoi la centrul de antrenament pen
tru tineret din Orașul Stalin iar din 
1954, cînd am terminat școala medie 
tehnică, timp de trei ani cît am 
lucrat ca lăcătuș la uzinele de trac
toare „Ernst Thdlmann" am jucat în e- 
chipa uzinelor. In ultimii ani am avut 
prilejul să trăiesc satisfacții deosebite 
pe terenul de sport. Una dintre cele 
mai mari este desigur victoria echipei 
noastre la Jocurile Mondiale Universi
tare de la Paris. Am avut de înfruntat 
adversari foarte puternici. îmi amin
tesc. de pildă, meciul cu echipa Bul
gariei, care a durat trei ore încheiate! 
Acum, la Torino, ne așteaptă o între-

Iată programul Jocurilor Mon
diale Universitare de ia Torino:

se întilni 
lega nci

NOȘTRI

foarte

(Urmare din pag. 1)
Și astfel, în biroul fostului patron 

de fabrică, intră fără sfială oțelarul 
sau strungarul chemați pentru pro
bleme de producție, căci acolo întîl- 
nesc pe tovarășul director, unul de-ai 
lor, ridicat dintre ei, căruia partidul 
i-a încredințat sarcina de a conduce 
cu înaltă pricepere și desăvîrșită 
cinste, muncilorește, fabrica aparți- 
nînd poporului.

Și astfel, acolo unde altădată vă
taful moșierului trecea călare, sfi- 
chiuindu-i cu gîrbaciul pe robii pă- 
mîntului boieresc, astăzi se întind la-

au 
- . . —--- -------- , în
fostul conac se' aude sfatul calm al 
argaților de ieri, acum președinți și 
brigadieri în întovărășirea sau gos- 
porăriile lor colective.

Și astfel, de asemeni, scriitorul in
tră pe poarta editurii, cu certitudinea 
că nu va întilni acolo pe obezul co
merciant de literatură care, pentru 
pomana lui să-l oblige să mintă ți

SPORTUL POPULAP 
Pag, a 4-a jMr. 3464

mîntului boieresc, astăzi se întind 
nurile unite ale țăranilor care 
pășit pe calea socialismului, iar

Notație (24 țări): 27—30 august
Polo (10 țări) : 28 aug.-sept.

Baschet (21 țări): 27 aug.-5 sept 
Volei (14 țări) 28 aug.-4 sept.
Scrimă (23 țări) 28 aug.-5 sept. 
Tenis (27 țări): 29 aug.-3 sept. 
Atletism (34 țări) : 3-6 sept.

executiv al U.A.S.R. 
vor duce la Torino 
și prietenie al între-

ve din Comitetul 
„Sportivii noștri 
mesajul de pace 
gutui nostru tineret studios, ne-a de
clarat prof. Bîrjega. Ei vor vorbi co
legilor din alte țări despre avintul in- 
vățămtntului superior din țara noastră 
in anii puterii populare — 39 insti
tute cu 95 facultăți in 9 centre uni
versitare în 1959 față de 16 institute, 
cu 33 facultăți in 4 centre, in 1938 
—, despre grija regimului democrat- 
popular față de studenți — 60 la sută 
din studenții țării sint bursieri, peste 
50 la sută locuiesc în cămine, peste 
10.000 au fost trimiși gratuit la odih
nă numai în vara acestui an —, des
pre dezvoltarea sportului nostru uni
versitar.

Ambiția cu care s-au pregătit spor
tivii noștri, dragostea de muncă ară
tată de ei, ne ndreptățese să sperăm 
în rezultate de valoare, care vor fi 
darul fruntașilor sportului nostru uni
versitar închinat celei de a XV-a ani
versări a eliberării patriei".

I. MANOLIU

apropierea întrării ? S-au dus. 
S-au dus vremurile sărăciei.

Privim amîndoi prin, fereastra tram
vaiului. Largul bulevard al Muncii pare 
o panglică de oțel care se așterne în 
fața tramvaiului. De o parte și de alta 
este străjuit de construcții, care mai 
de care mai impunătoare: complexul 
sportiv „23 August", a cărui faimă a 
depășit de mult granițele patriei, 
blocurile cartierului I.O.R.. fabrica de 
ciment... Unde-i groapa Vergului? 
Unde-i Balta Albă cu miasmele ei dă
tătoare de boli ? Gata. S-au dus și ele 
după botforii lui Marin Drăghici...

O macara uriașă își ridică cu sem
nificație de simbol brațul imens spre 
cer. S-au dus și vremurile cînd mun
citorii de la „Titan" cărau materia 
primă cu spinarea. Ne apropiem de 
uzinele „23 August*.  încep să încerc 
emoții de ucenic. Dar nu mal recu
nosc locurile. Marin Drăghici îmi face 

___  _. _ „lA/iivcucvi sa aiba de-a ...prezentările.
face cu cei pe care foamea și mizeria — Vezi, aci sînt blocurile pentru

tunci cînd omul străbate drumuri 
pe care le-a cunoscut cu ani în 
urmă, este de cele mai multe 

ori stăpînit de acea firească pornire 
de a stabili termeni de comparație 
între ceea ce a fost și ceea ce este.

In zilele noastre, acest sentiment 
este cu atît mai frecvent, cu cît a- 
proape fiecare întîlnire cu trecutul în
seamnă de fapt o cunoștință nouă cu 
prezentul, cu schimbările radicale ce 
s-au petrecut în anii ce au urmat lui 
23 August 1944.

...Era prin primăvara anului 1945, 
cînd am făcut cunoștință cu domnul 
Cocor, „spaima ucenicilor", cum îi 
plăcea lui însuși să-și spună. Bătusem 
atunci la porțile uzinelor „Malaxa*  
peste 800 de „candidați",' pentru a îi 
primiți la meserie. Selecționați mai a- 
les după înfățișarea fizică (domnului 
Cocor nu-i „convenea" t"

... ... ...... Y-  —. . —, — -——  ,-------
îi storsese de vlagă), am rămas vreo; cei căsătoriți. Astea-s blocurile pentru 
60. Dar cum am învățat meserie, esteburlaci. Cei arta? Școala în care 
o poveste lungă...

Acum, cînd trec cu tramvaiul spre 
uzină, îmi vin în minte imagini din 
acest trist trecut. îmi amintesc: aci 
era Groapa Vergului, aci Balta Albă, 
dincolo maidane de pe care vara se 
ridioau nori de colb de nu se vedea 
om cu om, la doi pași; aci stăpîneau 
pînă toamna tîrziu bălăriile, iar de 
partea cealaltă țînțarii. Iarna, ca să 
ajungem la uzină înotam pur și sim
plu în nămeții de zăpadă, iar toamna 
ne pierdeam încălțămintea în fluviul 
de noroi, pe drumul ce ducea la 
uzină...

...Intr-o stație din apropierea uzinei 
se urcă un cetățean care mi-se pare 
cunoscut. Se uită și el la mine și... 
A, îmi amintesc, este Marin Drăghici. 
Am început amîndai ucenicia la „Ma
laxa". Oare el mă mai cunoaște ?

— Ce faci, tovarășe Drăghici, în
drăznesc să zic.

— Ionescu, nu ? Bată-te norocul să 
te bată. Să nu te mai recunosc și pa
ce. Ai ajuns om, mă. Și mă bate pe 
umăr, zîmbind bucuros. Instinctiv mă 
uit spre pantofii lui. Strălucesc ca o- 
glinda. El rîde și continuă:

— Ți-aduci aminte de botforii plini 
de noroi pe care-i trăgeam spre uzină 
și pe care-i spălam cu apă din șan 
în 
Gata f 
Uite, vezi, acolo este casa mea. Mi-am 
ridicat-o în ultimii ani. E trainică, din 
cărămidă. Stai mai mult pe la Bucu
rești? Vino într-o zi să mă vezi. M-am 
însurat, am copil, am tot ce-mi trebuie 
în casă.

Aspect de la un antrenament al lotului studențesc de volei, care se pre
gătește pentru Universiada de la Torino

să-și prostitueze talentul; ci va dis
cuta cu intelectuali strîns legați de 
popor, dornici să promoveze o lite
ratură realist-socialistă 
epoca noastră minunată și 
săi.

Libertatea dobîndită cu 
urmă are astăzi temelii 
Cine ar mai putea oare 
din valea Jiuluj, altădată vale a 
plîngerii, astăzi meleag al muncii 
libere și al bucuriei ? Cine ar 
mai putea să alunge libertatea, stră
juită de coloșii făuriți în anii aceș
tia — giganții siderurgici de la Hu
nedoara, palatul cărții care este Casa 
Scînteii ? Cine ar mai putea smulge 
din noua înfățișare a patriei — rul
menții Bîrladului, motoarele electrice 
ale Craiovei, laminatele Romanului, 
strungurile Aradului, tractoarele Ora
șului Stalin, produsele chimice ale 
Săvineștilor, antibioticile lașului, con
fecțiile Bucureștiului ? Cine s-ar în
cumeta să încerce a întoarce în 
neant energiile tuturor termocentra
lelor noastre noi, cine s-ar pune de a 
curmezișul barajului de la Bicaz,

demnă de 
de oamenii

15 ani în 
de granit, 

s-o alunge

împiedieîndu-i înălțarea ? Cine ar 
mai cuteza să poruncească poporului 
să revină lâ anii încătușării, ai foa
mei, ai șomajului, ai analfabetismu
lui, ai mizeriei sanitare, lucruri și 
stări înfrînte, depășite, dar nu uitate? 
Cine ?

Nu, nimeni să nu cuteze a nutri 
astfel de gînduri 1 întunericul tre
cutului a fost răpus o dată pentru 
totdeauna ; oricît de mult le-ar dis
place aceasta imperialiștilor și slu
gilor lor, fugite 
și ascunse sub 
Niciodată patria 
fi moșia lor 1

La 23 August
fața conducătorilor noștri încercați 
și a fruntașilor muncii noastre. Pur
tăm sus steagurile libertății. Cu pa
sul sprinten, cu trupurile călite, defi
lăm, torent uriaș, de nestăvilit. Pri
virile ni-s ațintite în zare, spre anii 
luminoși ce vor veni. Ii vom urma 
pe comuniști spre victoriile mereu 
mai mari ale viitorului: aceasta este 
chezășia că steagurile libertății nu se 
vor pleca niciodată.

de pe acest pămînt 
pulpana stăpînilor. 

noastră nu va mai

1959, defilăm prin

AUGUST
legi de școală și meserie. Alexandru 
Apolzan are grad de maior și este 
căpitanul echipei de fotbal C.C.A. Ni- 
colae- Linca este și el tot maior și 
maestru emerit al sportului. Și cît de 
lungă poate fi lista noastră, a genera-' 
ției lui 23 August... Maestrul sportului 
Ion Voinescu, maestrul sportului Ion 
Drăgan...

— Mai trăiești, domnule Cocor ?. 
Uite de ce-s în stare „nespălații". 
Linca a plecat la Melbourne și s-a 
întors cu tidlul de campion olimpic. 
Acum trei ani, T' 
jucat la Londra, 
fotbalului...

Marin Drăghici 
uzină. II cunosc 
Petre, președintele 
,Titaniir -

Alexandru Apolzan a 
, în capitala patriei

Ce-i asta. ? Școala în care 
învață schimbul de mîine, ucenicii. 
Ehei, de-ar ști ei cum am învățat noi 1 
Ți-aduci aminte de hrubele în care ne 
mîncam zilele și plămînii ? Clădirea 
aceasta este spitalul nostru. Aceea e 
creșa, dincolo e cantina...

Intrăm pe poarta mare a uzinei. Iri- 
tîlnesc multe figuri cunoscute. Unii 
dintre colegii mei de ucenicie sînt as
tăzi maiștri, tehnicieni, ingineri... Ci
neva mă invită în atelierul Sculăria 
generală. Aci am învățat cu 14 ani 
în urmă meseria de strungar. Este 
emoționantă întîlnirea cu foștii mei to
varăși, Liviu Spirea, Ghiță Alexandru, 
azi strungari de bază ai secției. Amîn- 
doi sînt și sportivi. Ghiță fotbalist. 
Spirea în secția de atletism. Aflu de 
la ei amănunte despre foștii noștri co-

mă conduce prim 
pe tovarășul Nicu 
asociației sportive 

„mau» din uzină. In asociație sînt 
înscriși peste 3000 muncitori care ac
tivează în cadrul a 14 secții sportive : 
fotbal, atletism, box, șah, turism etc. 
De aci s-au ridicat*numeroși  campioni 
ai țării: Dănilă Done (box), Dumitra 
Rizea (box), Constantin Radovici, 
Barbu Predescu, Iancovici Ștefan (mo
toc icliști) și mulți alții...

...Pe lingă noi trec puștani veseli, 
optimiști, mîndri. Sînt actualii ucenici. 
Au diplome în buzunar, sînt absolvenți 
ai școlii profesionale. Pășesc cti în
credere în viață. Au siguranța împli
nirii visurilor celor mai îndrăznețe. 
Perspectivele deschise de 23 August 
1944 sînt vaste și 
lor este chezășia 
pentru împlinirea 
în viață.

partidul muncitori- 
cea mai trainică 

tuturor vrerilor loc

I. ÎONESCU 
strungar. Sibiu 

(Material primit în cadrul concursului 
„Pentru cea mai bună corespondență*)

Iși 
tri- 
de

Ulițele satului s-au umplut de zarvă, 
întreaga saltare a ieșit pe la porți, pe 
marginea drumului de piatră.

Duminică sportivă la Priseaca. Cro
nicarul consemnează faptul ca făcind 
parte din atmosfera firească a satului 
din zilele noastre.

...Stadionul frumos amenajat 
așteaptă oaspeții. Flamuri roșii și 
colore filfiie in adierea viatului
vară. Cu puternice urale de bun venit, 
gazdele întîmpină pe oaspeți. Se fac 
cunoștințe, au loc îmbrățișări între 
tinerii din gospodăriile agricole de 
stat Curtișoara și Piatra-sat.

începe parada tinereții, vioiciunii, 
sănătății. Peste 150 de tineri sportivi 
sint încolonați inir-o ordine perfectă. 
Nici unul nu-i campion al țării. Statul 
nostru însă le oferă posibilitatea de 
a-și căli organismul, de a-și spori bu
curia de a trăi.

Stadionul este străbătut de un șuvoi 
de trupuri bronzate de soare. Privi
rile sutelor de asistenți îi învăluie cu 
adîncă și caldă dragoste. ...Privești, 
mamă Didino, pe cei care fac astăzi 
sport / Ai ochii umeziți și plini de ui
mire. Ai gindtt, tu, țărancă obidită 
de altădată, că o să vezi în satul tău 
atîta deslănțuire de forță șl tinerețe ? 
Lasă-l, pe bărbatul tău. Stan, să se 
rezeme mai departe in toiagul său și 
vino cu mine să străbatem stadionul 
să-ți minunezi ochii, inima și sufletul...

Vezi, aci are loc proba de tir. Fe
ciorul acesta, care țintește cu atîta 
înverșunare, e din satul tău. Nu-l re
cunoști 7 E Toader al lui Prisăceanu. 
Iți mai aduci aminte, cum îl legănai 
cînd maică-sa pleca dis-de-dimineaiă, 
la lucru, la boier? E copilul, bucălat 
de altădată, care te ruga să-i cînți 
doine și să-i spui basme, cum numai 
tu știai în tot satul. Iată-l acum intre- 
cîndu-se alături de oameni mai uirst- 
nici decît el și cu mai multă expe
riență, cum este vînătorul Boroi Marin. 
Vino cu mine mai departe, mamă Di
dino. Uite acesta este Ion loița, tot din 
comuna ta. Concurează la proba de 
săritură în lungime. Cele două echipe 
care, se întrec pe terenul de volei sint 
de asemenea, băieți din satul tău și 
tractoriștii de la G.A.S. Piatra-sat. 
Uite cu cită înde minare mîinile bătăto
rite de volanul tractoarelor și coarne
le plugurilor trimit mingea de la unul 
la altul. Pe terenul centrat se joacă 
fotbal. Ce frumos, aleargă feciorii din 
satul tău pe iarba tunsă scurt, a te
renului. A:t picioare zdravene și sprin
tene. De ce oare tresari cînd mingea

în țara noastră. Aci in 
terenului au loc 
greutatea. L-ai

Sandu 7 II vezi

aruncări 
zărit pe 
cu cită

s-au in-

Odinida 
tir. ion 
ciștigat

se apropie de poarta prisecanilor?, 
N-ai teamă, prisecanii sint fotbaliști 
buni. Au învățat meșteșugul acesta*  
in ceasurile în care tu în alte vremuri 
iți topeai luminile ochilor în „fina len- 
gerie" a boieroaicei. Acum, în orele 
acestea, ei fac sport. Așa / Recunoști 
și bătrinul joc al oinei 7 Da, e la mare 
cinste acum 
acest colț al 
cu discul și 
fierarul Ion
putere aruncă greutatea 7

Odihnește-ți acum privirea, mamă 
Didino, peste această minunată zi de 
sport. Dă-mi mina și vino să aflăm 
împreună rezultatele celor ce 
trecut.

Tînărul pe care-l legănai tu 
ră s-a clasat pe locul I la 
loița tot din comuna ia a
proba de săritură în lungime, iar în 
dreptul primului loc la aruncarea greu
tății stă scris numele lui Ion Sandu, 
fierarul comunei.

Te bucuri, nu? Nu ești singura. 
Se bucură tot satul prisecanilor. Se 
bucură toți acei care au astăzi la 
îndemină, create de partid și guvern, 
toate condițiile pentru a face sport. 
Duminica viitoare vei mai avea o 
bucurie, mamă Didino. In comuna ta 
va avea loc inaugurarea gospodăriei 
colective, pentru care au făcut cerere 
peste 70 de țărani muncitori din co
mună, printre care te afli și tu. Cele 
peste 200 de hectare pe care le veți 
aduce in gospodărie vor da roade mai 
bogate, pentru că le veți munci in 
comun.

la-țî acum bărbatul și povestește-i 
ce-ai văzut. In serile lungi de toamnă 
povestește nepoțeilor tăi despre viața 
pe care ai avut-o tu. Nici nu vor cre
de, gindindu-se la viața pe care o 
trăiesc ei.

...Umbrele violacee, ale inserării, 
dau un cadru de feerie stadionului. Se 
împart diplomele. Oaspeților nu te mai 
vine să se despartă dc noii prieteni. 
Nu-i nimic, in curind vor fi din nou 
împreună pe terenul de sport, dar 
șl in marea întrecere din fiecare 
toamnă a semănatului bucatelor pen
tru anul ce vine. Pentru că aceste 
întreceri fac parte din viața nouă a 
satelor noastre, pentru că viața nouă 
a prisecanilor este dreaptă și de ne- 
intors.

MIOARA NACCA 
corespondent 

(Material primit în cadrul 
concursului ,,Pentru cea mai 

bună corespondență" ).



FINALELE SPARTACHIADEI DE VARA A TINERETULUI
Pe terenurile Stadionului Tineretului, precum și în 

bazinul și în sala de la Complexul Tineretului, tineri 
și tinere veniți din toate colțurile țării se întrec 
pentru a cuceri locuri de frunte, pentru a obține vic
toria în finalele celei de a IV-a ediții a Spartachiadei 
de vară a tineretului. Entuziasmul și dîrzenia lor dau 
acestor întreceri o ambianță sărbătorească, scot în 
evidență forța de care dispune astăzi sportul nostru 
de mase.

Pe pista stadionului, pe terenurile gazonate sau pe 
cele cu zgură se fac în același timp noi prietenii. 
Tinerii veniți din Moldova 
de pe meleagurile Dobrogei,

se împrietenesc cu cei 
ca și cu cei de prim

ținuturile Hunedoarei. Iși povestesc fapte din munca 
avîntată pe care o desfășoară în fiecare zi, din în
trecerile care au avut loc pentru întâmpinarea celui 
de al XV-lea 23 August, din viața lor nouă, lumi
noasă. Antrenorii veniți aici să-i vadă la lucru pe cei 
mai buni din sutele de mii care s-au întrecut în pri
mele faze ale acestei competiții dau sfaturi pe care 
tinerii le ascultă cu luare aminte. întrecerile continuă 
într-o atmosferă de prietenie, de adevărată sărbă
toare a sportului românesc.

Luni după-amiază pe marele stadion „23 August” 
se va desfășura solemnitatea de închidere a acestei 
grandioase manifestații sportive de mase.

Printre tinerii

Despre întreceri și... concurenți

de uriașa importanță a 
de mase. Eu sînt pre- 
calitate de autren r

ATLETISM. — „Privind evoluția 
celor peste 3/JOO de tineri și tinere 
la aceste finale, poți să-ți dai seama 
și mai bine 
competițiilor

Un suit spre... nilul de campion

al

NATAȚIE. — „Am urmărit cu viu 
interes desfășurarea probelor de înot. 
Cum pot califica altfel decît ca ex
cepționale rezultatele obținute de ti
nerii concurenți ai probei 100 m li
ber juniori categoria a Il-a ? In
tr-adevăr, în această probă nu mai 
puțin de 4 înotători au reușit să 
parcurgă distanța sub 70 secunde 1 
Desigur, cu ajutorul unor antrenori 
pricepuți, cu o pregătire metodică, a- 
cești tineri pot ajunge foarte curînd 
la rezultate și mai valoroase.

MIHAI MITROFAN 
maestru al sportului

Halasz (Cluj) 1:09,6; 
(Timiș.) 1:09,7; ’ "

' ) 1:09,9;

TIR. — „Este impresionant să vezi 
cu cită atenție își pregătesc fiecare 
foc tinerii participant la Spartachia- 
dă- Ei dovedesc (jă s-au pregătit cu 
însuflețire și luptă cu arhbiție pentru 
un punctaj cît mai bun- Am urmărit 
in deosebi disputa fetelor, dintre care 
am putut remarca — pentru talen
tul arătat și performanțele înregis
trate — pe Mariana 
regiunea Hunedoara, 
din orașul București, 
din regiunea Timișoara și Elena Di- 
nulescu din regiunea Stalin. In ge
neral, întrecerile finale ale Sparta
chiadei de vară a tineretului oglin
desc lupta pasionantă dată în etapele 
anterioare, de unde s-au calificat cu 
adevărat cei mai buni",

TEREZA QUINTUS 
maestră a sportului la tir

Hlopețcbi din
Veronica Fezi 
Maria llabas

sportivilor din Baia Mare, dar mă 
bucur în egală măsură de succesele 
tuturor, pentru că ele sînt în ultimă 
instanță succesele mișcării noasire de 
cultură fizică și sport. Miercuri, de 
pildă, performanța tinerei Magda Ne
meș din Petroșani, în vîrstă de 13 
ani, m-a uimit pur și simplu. Cînd 
ea a reușit să treacă ștacheta înăl
țată la 1,41 m (performanță reușită 
aooi de alte trei concurente), glu
mirile m-au purtat cu mulți ani în 
urmă. Mi-am amintit de o ediție a 
campionatelor naționale de atletism, 
uesfășurată în anul 1945 Ia Predeal, 
cînd titlul 
la această 
Irma Kiss,
m 

nsuflînd
de la o vîrstă fragedă, marile com
petiții de mase cum sînt Spartachia- 
da pionierilor și școlarilor și Spar- 
tachiada de vară a tineretului vor 
contribui fără îndoială la lărgirea 
bazei de mase a acestei frumoase și 
utile discipline sportive'*.

FERDINAND MOSCOVICI
maestru al sportului și antrenor 

atletism

de campioană de senioara 
probă se decerna atletei 

cil o performanță de 1,36

dragostea pentru atletism

VOLEI. — „Am urmărit cu deose
bită atenție jocurile echipelor femi
nine. După primele meciuri am pu
tut constata că la finale au venit o 
serie de elemente talentate. In spe
cial m-a impresionat comportarea e- 
chipei din regiunea Constanța, bine 
pregătită și alcătuită din jucătoare 
de mari perspective. Masa mare de 
jucătoare angrenate în întrecerile 
Spartachiadei a contribuit efectiv la 
sporirea bazei de mase a voleiului ~și 
sînt convins că din numeroasele ele
mente care s-au evidențiat în etapele 
preliminarii și la finale vor putea fi 
selecționate viitoarele performere ale 
acestui sport".

ION TAKACS
federal la voleiantrenor

Rezultate tehnice ;

m liber junioriNATAȚ1E. 100
cat. I : 1. Victor Bercea (oraș Buc.) 
1:10,1, 2. Ludovic Matei (R.A.M-) 
1:10,8; 3. Eberhard Berman (Reg. 
Stalin) 1:11,6; 4. Ștefan Nagy (Ora 
dea) 1:12,5; 5- Kay Rarich (Tim.) 
1:12,6; 6. Geza Kulcsar (Cluj) 1:12,7; 
7. Mihai Rusescit (C-ța) 1:21,0. 100 
m. liber juniorT cat. a II-a: 1. Oct. 
Stiubăfi (oraș Buc.) 1:08,0; 2. Csaba

întrecerile de atletism au fost marcate ie rezultate mai mult decît pro
mițătoare. Un motiv în plus să așteptăm... finalele

participanți...
străpunsă din cînd in cînd de răbufni
rile armelor. Ochii încearcă zadarnio 
să distingă pe ținta aflată la 50 m 
valoarea focurilor. Un tînăr blond 
stă pe un scaun și notează de zor ceva 
într-un carnet. Ii fac cunoștința și 
aflu că se numește Nicolae Boșca și 
este lăcătuș la U.R.U.M. Petroșani. 
Este puțin afectat de rezulia'ul slab 
pe care l-a obținut. îmi ex lică cu 
lux de amănunte impasul în care s-a 
aflat pe stand. „Lumina cădea oblic, ; >
iar mirajul mă deruta — continuă el. 
Detanta mi se părea mai tari ca cico- 
bicei și..," Atîtea cunoștințe m-au fă- «
cut să-l cred un vechi practicant al 
sportului preciziei. ,,/V«/ Abia in acest 
an am început să practic tirul, dar 
tn-ani ocupat foarte atent, m-am pre
gătit mult pentru acest concurs", Tî- i
nărui candidat de partid ir’i mărturi- I
sește și o dorință: v/ mă rea- f
lălitez la primul coiicr >. Voi trage 1
mai bine decit primul clasat la aceste V 
întrecerii" F

Zsuzsamia Papp aruncă bila de f
oțel de zeci de ori, urmărind atent e- m
xecuția. încă odată, încă odată... O 
întrerup pentru cîteva clip, si tînăra 
fată din Cristtirii Secuiesc. (E. VM.) îmi 
spune zîmbind: „Ana Coman a aruncat 
peste 15 m. Eu vreau să arunc deo
camdată peste 10 m. Pe urmă vom 
vedea..."

I-am cunoscut pe frații Rizac într-un 
moment favorabil pentru un reporter: 
amândoi obținuseră cu cîteva minute 
mai înainte victorii în meciurile de 
lupte. Vizitau pentru prima oară Ca
pitala și cran uimiți de imensitatea, , tf 
de frumusețea ei. Veniți de pe plaiurile 
Sucevei cei doi frați vroiau neapărat . 
să-i reprezinte cu cinste pe ceilalți II ■ 
(!) rămași acasă. Familia Rizac — S, 
țărani întovărășiți din comuna Vîrfnl 
Cîmpului, raionul Dorohoi — iubește 1 J 
astăzi sportul! Este un lucru nou în l, 
viața acestor țărani care altădată nu IP 
puteau visa niai mult decît să le 
ajungă porumbul piuă la viitorul cu- \ 
Ies. Acum ei se bucură de posibilitatea 
de a face sport, iar minele pe care 
astăzi le primesc pentru munca în în
tovărășire, vor fi nuine, în gospodă
ria agricolă colectivă, mai multe, mai 
îndestulătoare.

„Pentru 23 August — a cărui a 
XV a aniversare o vom serba in Ca

Mingea trece ca un bolid peste plasa 
de volei... Pe pista de atletism, brăz
dată de simetrice linii albe, tineri 
bronzați de soarele de august se avîntă 
spre linia de sosire... Lingă alt teren 
două „galerii" scandează numele u- 
nor regiuni, dezvăluindu-și astfel sim
patiile: „Hai Ti-mi-șoa-ral"; „Hai Su- 
cea-val“... Pe alei este un neîntrerupt 
du'-te-vino... Aceste prime imagini ți 
se întipăresc vizitînd Stadionul Tine
retului în zilele finalelor Spartachia
dei de vară...

Este atîta entuziasm, 
bună tinerească îneît este 
nu te cucerească. Intri 
lor, le asculți mărturisirile, rîzi 
preună cu ei și apoi constați că ai 
mulți, foarte mulți prieteni... Pentru 
un reporter obișnuit să facă zilnic nu
meroase cunoștințe, este o plăcere să 
stea în compania acestor tineri, să-i 
cunoască, să se împrietenească ou ei. 
Faci de pildă cunoștința furnalistului 
Constantin Stancu de la Hunedoara. 
Iți mărturisește, puțin jenat, că de 
abia in acest an a început să praca- 
tice atletismul. In școala profesională 
pe care a terminat-o in acest an fusese 
vrăjit de balonul rotund pe care-1 
trimetea eu putere spre plasa porților. 
Dar... „Atletismul este minunat — îmi 
spunea el. Și vreau ca prietenii din 
satul meu, din Băilești, să audă in 
curînd despre performanțele mele in 
sport. Posibilități de antrenament și 
practicare a sportului am nenumărate. 
Ar fi păcat să nu realizez performanțe 
bune..." Chiar în aceeași zi specta
torii admirau in proba de 1.060 m 
stilul corect de alergare a tîuărului 
furnalist, forța și vigoarea cu care 
lupta pentru prima mare victorie...

La standurile de tir liniștea este

Spartachia-

atita voie 
imposibil să 
în rîndurile 

îm-
3. Dan

4- Zoltan Kovacs
5. Gzorgz T

6. Georg Frank (reg-
7. Teodor Covaliuc

100 m liber junioare 
" 1:25,9; 

1:29,8;
Stalin) 
1:33,1;

Ilin
(0- 

Nagyrâdea)
(RAM) 1:17,1; 
Stalin) 1:17,2;
(PI.) ' - '
cat. 1: 1- Eva Nagy (Cluj)
2. Judith Pongradz (RAA4)
3. Ortrud Lingner (reg.
1:30,4; 4- Ildiko Doci (Timiș.)
5. Eugenia Bara (Oradea) 1:37,6; 6.
~ ~ — 7. Eca-

1:38,0;
II-a: 1.
2. Ma

iled viza 
Csegodi 

5. Viorica Borcea 
Karin Hubatsch

1:19,4.

Rodica Brătianu (PI) 1:37,8; 
terina Trandafir (reg. Buc.)
100 m liber junioare cat. a
Ana Waldman (Cluj) 1:24,3; 
ria Matei (RAM) 1:25,9; 3. 
Stoff (Timiș) 1:33,8; 4. Eva 
(Oradea) 1:36,2;
(Buc.) 1:37,4; 6-
(reg. Stalin) 1:38,6; 7. Monica Ku- 
selic (Craiova) 1:39,2.

Toți acești înotători s-au calificat 
pentru finale.

O frumoasă aruncare la poartă executată de unul din jucătorii echipei 
regiunii București, care s-a intilnit cu echipa regiunii Baia Marc.

pitala patriei noastre dragi — am 
muncit mai mult și mai bine, închi
ni du-i cată bucuria noastră".

Am discutat în accsle zile cu ne
numărat! tineri participant] la fina- 
lc’e Spartachiadei de vară a tinere
tului. Ghidările, năzuințele lor sînt 
tot mai îndrăznețe, iar privirile le 
s’nt îndreptate către viitorul luminos 
pe care-1 are asigurat tineretul din 
patria noastră.

H. NAUM

Ștafeta „Să întîmpifiăm 23 August 1959“ in
BACAU (prin telefon de la tri

misul nostru). Apropierea zilei de 23 
August se face tot mai mult ■ simțită 
si în orașul Bacău. Oamenii muncii, 
însuflețiți de un avînt creator, în
tâmpină cu noi succese în muncă mă
reața zi a eliberării patriei noastre. 
I.n cinstea lui 23 August, în orașul 
Bacău se vor da în folosință peste 
450 de apartamente, un hotel cu 200 
de paturi, cinematograful stereofonic 
și cu ecran lat „Ion Creangă" și un 
observator astronomic.

Acestui elan creator al oamenilor 
muncii i se alătură și cel al sportivilor 
care cinstesc și ei cu noi realizări ziua 
de 23 August.

Joi după-amiază, în fața sfatului 
popular al orașului Bacău a avut loc 
sosireâ 
August 
ceava, 
regiune.
întâmpinați cu multă căldură de oa
menii muncii din Bacău. La mitingul 
care a avut loc, purtătorii ștafetei au 
fost salutați de tovarășul Dumitru Li- 
chi, președintele consiliului orășenesc 
U.C.F.S. Bacău. 131 a dat apoi cu- 
vîntul purtătorilor ștafetelor din raio
nul Roman, Bacău și Adjud și celor 
din regiunile Iași și Suceava care. în 
mesajele lor, au arătat realizările fru
moase, obținute în activitatea sportivă 
în cei 15 ani de la eliberare.

In cadrul mitingului au mai luat 
">'vîntul următorii sportivi: Elena 

i Brînzei, atletă la asociația sportivă 
Flacăra Roman (în numele sportivilor

din raionul Roman), Alexandru Mihăi- 
lescu, voleibalist (raionul Bacău), stu
dentul Traian Boghian, atlet (regiunea 
Bacău), Ion Bășteanu. baschetbalist. 
Intr-o atmosferă entuziastă ștafeta a 
fost predată celor care o poartă mai 
departe, spre caip-itaila patriei, trecînd 
prin Focșani și Ploești.

MIRCEA TUDOR AN

Banatului

in drum spre București

(prin telefon de la
— Marea așezare de

ștafetei „Să întâmpinăm 23 
1959“ din regiunile Iași și Su- 
prectim și ale raioanelor din 

Purtătorii mesajelor au fost

TIMIȘOARA 
trimisul nostru), 
pe malurile Begăi e renumită în toată 
țara prin frumusețea ei, dar nici cînd 
nu s-a arătat în întreaga ei splendoare 
mai mult ca în zilele acestea. Orașul 
a îmbrăcat haine sărbătorești în cin
stea anului XV. Dar nu numai orașul 
cu clădirile și - bulevardele sale este 
schimbat, ci și oamenii parcă sînt alții. 
In privirea lor citești bucuria și feri
cirea apropiatei aniversări.

Sportivii și-au trimis mesajul lor de 
recunoștință, ștafeta „Să intimpinăm 
23 August 1959", din toate colturile re
giunii. Ea a fost purtată de atleți, că
lăreți. cicliști, canotori și motocicliști. 
Ieri, prin cinci puncte ale orașului, au 
sosit solii raioanelor. Prima a intrat 
pe stadionul „23 August", ștafeta ra-

drum spre Buc»’reștîi
ionului Reșița. Mesajul ei a fost citit de 
motociclistul Mihai Wetzer, strungar 
la hala nouă, fruntaș în muncă și 
sport „Metalurgiștii noștri — a spusl 
el — în întrecere cu cei din Hunedoara, - 
au reușit să dea peste plan 16.000 
tone oțel, 7.900 tone fontă, 6.334 tone, 
cocs și 7.851 tone laminate". In conti
nuare sportivul reșițean a arătat că 
s-au prestat peste 200.000 ore muncă 
voluntară pentru reconstruirea oțelăriei * 
Siemens Martin.

Mesajul următor a fost citit de Gezs 
Weiner, sportiv din Arad, care a ară
tat că în orașul lor sînt peste 1.20( 
sportivi fruntași în producție, printri 
care 450 inovatori și raționalizatori. 
Apoi, tov. Teodor Cicoare, președinți 
le U.C.F.S. oraș Timișoara, a citit! 
mesajul regiunii Timișoara care avea' 
să fie purtat mai departe, către Cra
iova și București. In cuvintele mesaju
lui se simțea bucuria și încredere^ 
sportivilor față de grija părintească d 
Partidului nostru drag.

O delegație de motocicliști timjțo 
reni printre care se numără 
Biro, Ladislau Ștefanovici, Emilia fcc 
vaci, Eugen Fiilop, Ștefan Capaliaic 
au plecat spre Craiova.

O. BANC1U
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Taaffuiyi RoiTIBniCale „saBvatori

,escu'
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In numeroasele bazine construite i 
vată înotul mii și mii de copii. Din 
ridică apoi viitori campioni si recot

O I OBLIGATORIU din
JMs> *“T" ^SEZONUL 1941-42 $i la 
WW i «JVechipele naționale 
Pânâ atunci se va api ca treptat procentajul etnic, așa cum 
. o prevăd pentru formațiile de club, dispozițiile art. 274

cana i se ____ —— a

RUȘINQASELE FALSURI

Oamenii muncii din satele patriei 
prieten: sportul. La întrecerile de n 

aproape '.000 l

fONOATO» ,

[eugen TITEAN)

...Priviți aceste facsimile și fotografii I Stat doar cîteva 
crîmpeie din așa-zisa activitate sportivă din trecut. Sînt fapte 
care acuză 1 Sînt mărturii ale racilelor sportului din regimurile 
burgheze. Iată: un. grup de spectatori este evacuat de poliția 
regailă, cu baioneta la armă, de pe velodrom, pentru motivul 
de a fi cerut socoteală organizatorilor care nu luaseră măsuri 
de protecție în timpul unei curse motoc ici iste. Cîți'za specta
tori s-au cocoțat pe gardurile șubrede — singurele „tribune" 
ale majorității terenurilor din acea vreme. Ba nu. Erau și cîteva 
tribune de lemn. O astfel de tribună era și cea a terenului de 
pe dealul Cotroceniilor care în timpul unei demonstrații străje- 
rești s-a prăbușit cu sutele de spectatori. Cîți copii au rămas 
orfanii ? Oî>te mame n-au plîns atunci ? Dar, ce contează viața 
oamenilor în drînduirea capitalistă ? Priviți din nou facsimilele: 
un grup de sportivi arestați la Buzău: portarului Varadydela 
Tg. Mureș i s-au făcut (culmea bestialității) injecții cu săpun; 
racol.aj în lumea juniorilor... Greu se pătrundea în sport-! Acesta 
era apanajul claselor exploatatoare, feciorilor de bani gata, cucone
tului, domnișorilor de salon buhăiți de-orgii și plictisiți — bieții 
de ei — de monotonia vieții. Burghezo-moșierimea a pregătit 
organizațiile sportive de tineret într-un spirit de naționalism 
șovin, folosind sportul ca mijloc de ațîțare și ură rasială. 
N-au ce căuta în fotbalul „nostru" Kotormani și Baratki 1 — 
urlau fițuicile din perioada dictaturii fascisto-antonesciene. Sim
bolul sportului romînesc trebuie să fie : „escu“ — urlau scribii 
presei fasciste 1

...Răcolaj, profesionism, lupte acerbe de culise, afaceri 
odioase, naționalism șovin, exploatare — acesta era sportul 
de ieri. Viața sportivului sfîrșea o dată cu cariera sa sportivă. 
Priviți facsimilele! Ele vorbesc elocvent despre sportul de 
ieri 1 Dar cîte alte lucruri odioase, murdare, care scot în evi
dență raci lele: sportului capitalist n-au fost ascunse poporului? 
Acestș însă, luminat de partid, a pornit la luptă și apoi 
zdrobind jugul exploatării, a înlăturat chinuitoarea ocîrniuire capi. 
taliștă_șjsub conducerea gloriosului partid al comuniștilor și a 
făurit o viață nouă.

Bucuria victoriilor obținute — em 
pioni olimpici N. Linca și L Rotman 
viere acordată de statul nostru democr 

prețuire a activității lor -

WW1
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8.233 asociații sportive, peste 2.200.000 membri U.C.F.S., peste 2.000.000 participări la com
petițiile populare, iată numcu clteva cifre care oglindesc creșterea nemaitntilnită a activității, 

sportive.

; acești ani in- 
rîndul lor st 
imani.

femei fac astăzi sport.Peste 450.000 femei fac astăzi spori. 
Aceasta este, fără îndoială, o Cucerire 
de preț a sportului nostru nou.

★

Munca și sportul sint indisolubil 
legale. Sportivii țării sint și munci
tori harnici, entuziaști constructori ai 
socialismului.

'dentă pe fețele celor doi cam-
— este întregită de înalta apre- 
al-popular. Ei au primit — ca
— Ordinul Muncii.

i

de atîtea ari grupurile de iubitori ai

noastre au un nou și drag 
wse participă în fiecare an 
săteni

★
terenuri, fotbalul — 
popular — aduce In

Pe mit de 
sportul cel mai 
tribune nemtmărați spectatori, înflă
cărați susținători ai sportului cil bo- 
Ionul rotund.

îngri-

unui... bloc-notes
al

tovărășia 
am călătorit — în acest 
15-lea an de viață nouă 

prin toate regiunile țării. Am ză
bovit mai mult printre tinerii spor
tivi și am înfățișat cititorilor noștri 
cîteva tablouri din entuziasta viață 
sportivă a patriei.

Ce am văzut în popasurile noastre?
Ani văzut stadioane mari, moderne. 

Terenuri de sport. Săli de gimnas
tică. Multe. Și tineri. Sute de mii, 
romîni sau maghiari, germani sau 
sîrbi etc. Se întîlnesc voioși în fru
moase întreceri sportive, pe gazonul 
verde. A devenit un fapt cotidian. 
Astăzi face sport poporul, muncito
rii, tinerii studenți sau elevi, inte
lectualii, țărănimea noastră munci
toare... Am văzut, înțesate de tineri, 
terenurile de sport de la sate. Ce 
puternică mărturie a acestei neîn
chipuite dezvoltări a 
tru I Știți i 
sportivă" ? 
oarecare. I 
satul. Am 
baschet și 
parte jucau 
fa concursuri de canotaj. Și 
dar și fete. Iți crește inima de 
rie.

Am văzut medici ren,urniți 
jind de sănătatea sportivilor. Oameni 
de știință preocupați de nrobleme 
sportive. Artiști pe terenurile de 
sport. N-am urmărit oare, împreună 

acestei 
sportului nos- 

ce înseamnă o „duminică 
Nu, nu este o competiție 

E sărbătoare pentru tot 
văzut colectiviști jucînd 
hochei pe jarbă. In altă 

i tenis. Sau participau 
flăcăi, 
bucu-

Stadionul „23 August" este una din bazele sportive moderne construite 
tn acești ani prin grija partidului și guvernului nostru. Pe întreg cuprinsul 
țării au apărut minunate construcții sportive pe oare spectatorii și sportivii 

le-au îndrăgit.

drumeției ? Simt muncitori din fa
brici, din uzine, de pe marile șan
tiere ale construcției socialiste. Am 
fost prin fabrici, prin întreprinderi. 
Am văzut cum muncesc sportivii. 
Cinste lor. Simt fruntași în produc
ție, inovatori, raționaliza tori. După 
orele de producție, merg pe stadion. 
Vin tineri muncitori și muncitoare, 
maiștri, ingineri. Și directorul.

1'ntr-un sat de pe coama dealului, 
teren de sport. Un alt ud, pentru 
muncitorii forestieri din pădurile de 
munte. Un altul, pentru muncitorii 
ceferiști dliotr-o gară îndepărtată...

Am văzut. Toată lumea face sport. 
Sportul — bun de preț al oamenilor 
muncii. E o realitate a vieții noas
tre noi. O cucerire a acestor 15 ani 
luminoși.

Am văzut 
patriei. Unii 
Nu-i un fa,pt 
S#nt oameni 
lor. Pentru

Cite succese! t__  „_____
Titluri de campioni republicani, 
ropeni și mondiali. Victorii în marile 
întreceri olimpice. Acestea înseamnă: 
GRIJA. CONDIȚII, SPORT NOU! 
Dar, mai înseamnă ceva: PATRIO
TISM. înseamnă prinosul de recu
noștință al tinerilor sportivi ai pa
triei. Ghidul lor cald, înflăcărat, dra
gostea lor nețărmurită pentru făuri
torul vieții noastre noi. Ne luminează 
drumul acesta nou, și pe mai de
parte, partidul nostru drag!

mulți dintre sportivii 
au „Ordinul muncii", 
lipsit de semnificație, 
prețuiți. Pentru mtmca 
eoni portare.

Cite performanțe!
, ett-



O frumoasă 
împreună cu

amintire la Lacul Roșu: o fotografie a micilor excursioniste 
cițiva participanți Ia Festivalul tineretului de la Viena

reu, de-a lungul anilor reamenajînd 
vilele care o împod >besc, dîndu-i o înfă
țișare și mai plăcută. Această fru
moasă așezare a fost aleasă de către 
M.I.C. ca centru princinal de re'fectjo- 
nare sportivă a 
școlarilor noștri în 
timpul vacanțelor.

Am putut sta de 
vorbă cu repre
zentanții noii pro
moții de voleibaliști 
crescuți aci, am a- 
sistat la „examenul 
lor" de... sfîrșit de 
an. Cate lucruri fru
moasa n-am cons
tatat! Se disputa 
tocmai o partidă de 
„adio" între profe
sori Și elevi. Gata- 
gata să fim mar
torii unei surprize : 
elanul tinerilor 
sportivi, încurajați 
entuziast de colegii 
lor, suplinea handi
capul de experien
ță, iar cele învățate 
își arătau roadele.
Cînd ploeștenii Lucian lonescu și Șer- 
ban Buză efectuau un blocaj foarte 
eficace, răspunzând acțiunilor de atac 
ale profesorului lor, Nicolae Danielea- 
nu, galeria era în picioare. Am înțeles 
atunci că se făcuse treabă bună, că 
se muncise cu multă stăruință pentru 
crearea unei noi generații de volei
baliști.

Puțin mai tîrziu, cînd noaptea s-a 
lăsat peste vîrfurile brazilor, la lu
mina focului de tabără am fost mar
torii unui reușit program artistic, ul
timul din seria de manifestații cultu
rale organizate aici. Ne-au îneîntat 
corurile dirijate de prof. Panaitache 
Georgescu, micul acordeonist Dan 
Iliescu, vocea caldă a tinerei soliste 
Georgeta Nichita. „Să ne scuzați că 
programul a fost, poate, cam impro
vizat, dar emoțiile plecării au micșo
rat din posibilitățile artiștilor noștri", 
ne sii’’ ' directorul taberei, prof. 
D. Leu. „Și apoi, continuă el, copiii 
sînt la capătul unei activități bogate, 
din care n-a lipsit un concurs cu 
„Drumeții veseli" cu tema frumusețile 
Regiunii Autonome Maghiare, parti
ciparea la două interesante conferințe 
despre eroii uteciști și realizările re
gimului nostru democrat-popular în 
cei 15 ani de la eliberare, ținute de 

Complexul sporim școlar al M.I.C. de la Toplița, așa cum arată el 
in aceste zile ale vacanței de vară
activiști de partid și U.T.M. Ne-am 
străduit să dăm un conținut plăcut și 
folositor taberei noastre"...

...Și cît de instructivă — 
o excursie !

In alt punct de pe valea Mureșului, 
la Subcetate, am găsit tabăra școlii 
sportive din Capitală, organizată de 

secția de învățămînt și cultură a 
S.P.C. Gazdele erau tocmai pe... pi
cior de plecare. N-a mai fost necesar 
să ne interesăm de itinerar; el se 
afla schițat pe tabla din sala de mese. 
Profesorul de geografie Gheorghe 
Ghica dăduse excursionistelor (tabă
ra cuprindea numai eleve) lămuririle 
necesare, atrăgînd atenția asupra fru
museții și semnificației locurilor prin 
care aveau să treacă.

— Nu veniți cu noi ? ni s-a adresat 
directorul taberei, tovarășul Teodor 
Ciobanu.

N-am mai așteptat o altă invitație 
și ne-am instalat în autobuzul care 
avea să ne poarte pe un traseu foarte 
atrăgător. Știam că majoritatea ele
velor participante erau gimnaste cu 
reputație în lumea școlărească și că 
ele pregăteau aici cîteva grupe de 
exerciții în cinstea aniversării marii 
noastre sărbători. Am avut de aceea 

o surpriză plăcută 
cînd grupul de 
eleve a organizat 
un program muzi
cal ad-hoc, din 
care n-au liipsit so
liștii: Rodica Re
dai — voce, Ma- 
rieta Ntcolau — 
acordeon, Ștefana 

l'opovici — ghitară. 
Și deși a trecut de 
anii școlarității, nu 
putem să nu a- 
mintim aici pe 
prof, de muzică 
Nicolae Catino, de 
fapt solistul nu
mărul 1 la ghitară. 
Doi dintre pasa

geri, inimoșii ani
matori ai activită
ții sportive școlare 
din Capitală, tova
rășa inspectoare 
Georgeta Sîrbules- 
cu și prof. Ro

mulus Spirescu ne-au arătat că avem 
de-a face cu un ansamblu „rodat",
care entuziasmase pe locuitorii din
Șubeetăte printr-o reușită serba'e și se 
pregătea pentru un nou... examen ar
tistic, de data aceasta chiar în reșe
dința de raion, la Toplița.

..-.Voia bună pusese stăpînire pe toată 
lumea și primii kilometri au fost par

curși f’e nesimțite. După ce am vizita 
în treiere niomime fala construcții 
de la Ditrău, cel dinții popas l-an 
făcut la Gheorghieni. In vitrinele ma 
gazinelor apăruseră noile prețuri re 
duse și micile eleve, viitoare bune 
gospodine, și-au asigurat provizii în
semnate de... dulciuri. Apoi, mașina 
ne-a purtat pe minunatele serpentine 
care duc la Lacul Roșu. Aci, o nouă 
surpriză. De data aceasta, pentru 
întreg „echipajul": în ambianța de 
basm a lacului am făcut cunoștință' 
cu cîțiva participanți la Festivalul de 
la Viena, tineri din Cuba, Venezuela 
și alte țări, invitați ai tineretului 
țării noastre. Plimbări pe lac cu oas-', 
peții, autografe și nelipsita „periniță".

Dar, cum călătorului îi șa de bina 
cu drumul, a trebuit să-i părăsim pe 
noii noștri prieteni, pentru a ne conți-! 
nua drumul, de data aceasta pe jos.’ 
Ar fi fost și păcat, altfel. A dovedit-d 
incinta re a citită pe fețele tovarășelor! 
noastre de drumeție, care la fiecare 
nouă serpentină din impresionantele 
Chei ale Bicazului nu-și puteau reține 
admirația. O nouă „îmbarcare" și în
soțiți de apele Bicazului și apoi ale 
Bistriței am zăbovit în fața măreței 
construcții a Hidrocentralei „V.l. Ler 
nin". Un prilej de mîndrie pentru aa 
cești copii de muncitori, care hiatt 
contact pentru prima oară cu una din
tre cele mai impresionante imagini 
ale avîntului construcției socialiste.’ 
Mai tîrziu, în drum spre Tulgheș, pri- 
lej de meditații : guralivele Anișoara 
Georgescu, Cristina Coșăreanu, Elena 
Cucui și Ecaterina Baboi, care nu-și 
găsiseră astîmpăr pînă aci, priveau 
acum tăcute cu ochi mari, pitore.știle 
locuri de pe Valea Bistriței, care, 
peste puțin timp aveau să devină al
bia unei adevărate mări, — lacul de 
acumulare al Hidrocentralei, sau șo
seaua care șerpuia chiar pe fundul a- 
cestei viitoare întinderi de apă i 
gîndeau, desigur, ca și noi la tir....șa 
energie obținută aici prin munca har
nicului nostru popor, la motoarele 
care vor fi puse în mișcare prin a-, 
ceastă forță îmblînzită de mîna omululî, 
la luminile ce vor face să strălucească 
și mai mult plaiurile .moldovene, la 
bărcile cu pînze ce vor brăzda luciul 
apei...

Am trecut, mai departe, pe lîngă 
mîndrtil Ceahlău, prin pădurile ne- 
sfîsjite al Grințieșului, am făcut un 
ultim popas la Borsec, dar imaginea 
covîrșitoare a viitoarei Hidrocentrale 
stăruia încă în mințile și inimile noas
tre.

Micile excursioniste petrecuseră cli
pe de neasemuit. Peste ani și ani ele 
vor avea ce povesti. Amintiri scumpe 
dintr-o copilărie fericită 1

TI BERI U STAMA 
NEAGOE MARDAN

Printre cei mai mici sportivi ai țării...
Trei „generații"...

Nu, nu este vorl>a de o parafra
zare a titlului valoroasei lucrări a Lu
ciei Demetrius, ci de alte trei „ge
nerații", de... sportivi. Le-am, întîlnit 
în primele ore ale întrecerilor celor 
două Spartachiade (ediția a lV-a a 
Spartachiadei de vară a tineretului 
și prima Spartachiadă a pionierilor 
și școlarilor). Pe majoritatea terenuri
lor stadionului Tineretului se întrecea 
prima „generație" : sutele de purtă
tori ai cravatei roșii. Pe terenurile 
din fund, unde au loc de obicei jocu
rile de rugbi, era prezentă cea de a 
doua „generație" : finaliștii Sparta
chiadei tineretului. Cu priviri calde, 
proteguitoare, îi urmăreau de pe mar
gine numeroși sportivi de frunte ai 
țării, cei pe care, pentru experiența 
și performanțele lor, noi i-am „înca
drat" în cea de a treia „generație", 
lat-o pe Maria Diți între două pio
niere cu părul bălai care se pregă
tesc să concureze la săritura în înăl
țime. La marginea terenului de hand
bal redus, cunoscutul jucător Mircea 
Costache este și el captivat de spec
taculozitatea meciului dintre repre
zentanții regiunilor Timișoara și Cons
tanța. Numai Ferdinand Moscovici 
nu-și află locul. Este prezent cînd la 

i handbal, cînd la atletism. Găsește 
l însă vreme să se intereseze și de ora 
l la care vor trebui să ia startul micii 
' înotători.

. \ Despre acești sportivi fruntași s-a 
jț scris însă și se va miai scrie mult.

Noi am consemnat prezența lor doar 
\ c pentru a sublinia preocuparea pe care

» dovedesc pentru creșterea viitoarei 
generații de sportivi, celei căreia îi 
.consacram de fapt aceste rînduri.

Amintiri...

j Complexul sportiv al tineretului fre- 
I mata de voioșie și tinerețe. Din sute 
le piepturi fragede răsunau încura

ja țările : „Hai Ti-mi-șoa-ra !“ „Hai Con- 
jtan-ța F „Hai Ba-cău!...“ Cu o ade- 
Oărată explozie de bucurie este salu- 

at primul campion al Spartachiadei 
ijoiiicrilor, Dominic Paraschiv. 3j36 m 

la lungime reușiți de un copil ca Do
minic, elev în ciasa a VH-a, este o per
formanță care merită să fie reținută 
de orice cronicar de atletism. S-a bu
curat de ea Dominic, s-au bucurat 
copiii de pe meleagurile marii Hidro
centrale de la Bicaz. Dar au fost și 
oameni cu tîmplele albite de ani, care 
luînd parte din tot sufletul la bucuria 
copiilor, nu-și puteau infringe triste 
aduceri aminte. Și printre aceștia l-am 
întîlnit pe profesorul Surdu din Tg. 
Mureș, omul care trăiește de 23 ani 
în mijlocul copiilor. Cu ochii umezi 
de emoție profesorul Surdu ne-a vor
bit de vremea cînd făcea și el sport. 
„Eh, pe vremea mea îmi rupeam pi
cioarele goale pe zgura aceea prăpă
dită plină de pietre și cioburi. Dar 
de ce să mă mai întristez cu aceste 
amintiri ? Să vorbim mai bine de pre
zent. Este o fericire să trăiești azi. 
Iată, copiii noștri: 1500 de pionieri 
și școlari au venit la București. Șl 
ce primire li s-a făcut... Unde s-a po
menit așa ceva pe vremea mea 1“ In
tr-adevăr, visa oare vreodată mun
citorul Bandi din Tg. Mureș că fiul 
său Augustin va ajunge să se întreacă 
în Capitală cu alte sute de copii de 
pe întreg cuprinsul patriei ?

In toiul întrecerilor

Handbalul a constituit în primele 
două zile punctul de atracție al în
tregii competiții. Am asistat la par
tide care dacă nu egalau ca nivel teh- 
njc meciurile celor mari, erau, în 
schimb, la fel de dîrz disputate ca 
întrecerile de campionat.

...Scorul dintre echipele regiunilor 
Timișoara și Constanța se menținea 
egal. Dar iată că, deodată, purtați 
pe aripile unei galerii înflăcărate, cons- 
tănțenii pornesc cîteva atacuri vije
lioase și înscriu patru goluri la rînd. 
Șuturi, plonjoane, contraatacuri, fac 
din intîliîircri celor două regiuni „me
ciul zilei". Fericiți, constănțenii pără
sesc terenul învingători..;

...Star* * ia 5o metri plat. Pe culoa- 
'B va alerga Mihaela Oană. Ați 

ghicit despre cine este vorba ? Credem 
că da. E fiica antrenorului Ilie Oană 

In copilăria mea, n-am avut co
pilărie"... Cit de îndepărtată este

• ■ de nod — cei ce trăim în aceste 
zile luminoase imaginea exprimată 
atît de sugestiv de Maxim Gorki, care 
reflectă tinerețea chinuită, trăită îna
inte ca soarele Marii Revoluții din 
Octombrie să se reverse asupra noa- 
străl Astăzi, în țările care urmează 
drumul deschis de Lenin, copilăria s-a 
transformat într-un imn măreț al 
bucuriei. Și imaginile acestei tinereți 
fericite le-am avut neîntrerupt înain
tea ochilor, în popasurile noastre, 
printre micii cetățeni ai Republicii a- 
flați în vacanță în minunatele tabere 
școlare de pe Valea Mureșului — la 
Toplița și Subcetate...

Cîf de minunată poate fi Toplița...
„Toplița este minunată!" ne spunea 

pionierul Emil Merișan din Timișoara. 
,,’Cînd eram mai mic, așa îmi închi
puiam locurile descrise în basmele 
firumoase. Îmi pare așa de rău că 
trebuie să plecăm..." Sosisem în loca
litate pe înserat, în ajunul schimbării 
unei serii : micilor voleibaliști aveau 
să le ia locul înotătorii.

Regretul exprimat de „mezinul" tabe
rei era îndreptățit. Toplița este într-ade- 
văr minunată. Așezată la „confluența" 
Gherghiului și Gurghiului, scăldat în- 
tr-o mare de brazi, de numeroase iz
voare (printre care cel mai important 
alimentează un bazin de înot ultra
modern), cu pante ce coboară pînă-n 
Mureș, ea oferă toate condițiile unei 
recreări active depline. Făuritorii Re
publicii noastre au înfrumuseța t-o me

de la Petrolul Ploești. La capătul 
cursei Mihaela a sosit a treia. Ce 
să-i faci, nu poți să te clasezi întot
deauna tovarășe Oană, pe :ocu! 1... 1 

...La groapa de sărituri s-a făcut 
liniște. Magdalena Nemeș (fiica arbi
trului de fotbal din Petroșani) în
cearcă la 1,44 m. Doboară’ de trei 
ori. Fetița se așează tristă pe bancă. 
A vrut neapărat acel 1,44. Nu fii tristă. 
Magdalena I 1,41 rn cît ai reușit tu 
să sari este o performanță pe care cu 
ani în urmă o doreau multe dintre să- 
nfoarele noastre.

Revenim pe pista de atletism. La 
sfîrșitul probei de 40 m plat băieți 
e mare „aglomerație". Starterul nu 
mai prididește cu îndrumările și sta
bilirea seriilor. Nerăbdarea micilor aler
gători ajunsese la culme și ea dădea 
serios de furcă oficialilor. Starturi 
repetate... La un moment dat limbajul 
obișnuit al atletismului s-a dovedit 
ineficace. Facem cunoștință cu unul 
nou. „Atenție la mine 1 Ciuliți ure
chile I Plecați numai cînd auziți poc
netul pistolului 1“ Cu toate acestea, 
starturile greșite s-au repetat. Să fim 
îngăduitori. E vorba doar de între
cerea unor prichindei între 8 și 11 
ani I

In tribune

La terenul unde se juca oină se 
adunase o mulțime de spectatori, mari 
și mici. Dintre purtătorii cravatei roșii 
distingem un mănunchi de copii îm- 
brăcați în pitorești costume naționale. 
Erau sucevenii care veniseră să pri
vească la sportul atît de mult îndră
git de ei. In altă tribună, un grup 
de fetițe cu ochi migdalați: coreence. 
Peste cîteva ore aveau să înceapă și 
ele programul de gimnastică...

Privind în tribunele înțesate de 
lume te-ain zărit și pe tine nelipsit 
5PS£Ul<3I..®l-lI)jrecerilg^ de .ptletisni^ de 
fgmal, de handbal. Ăm văzut cum T- 
plaudai la fel de entuziasmat ca la 
marile competiții frumosul spectacol 
ce ți-1 ofereau cei mai mici sportivi 
ai țării noastre. Spune-le, deci, prie
tenilor și cunoscuților tăi cît de bine 
te-ai simțit în mijlocul celor 1500 de

■ ■■ '■

Cu o asemenea voință de a înscrie gol nu se poate să nu termini în
vingător partida! Fază din jocul de handbal dintre reprezentativele regiu

nilor Timișoara și Constanța.
(Foto: Gh, Dumitru)

Mahay losif (Cluj) 1:21,2; 6. Leoticopii. Și poate că mîine te vom ve
dea însoțit de ei...

ELENA MATEESCU 
OCTAVIAN GINGU

Iată și rezultatele înregistrate în 
primele zile de concurs : ATLETISM : 
minge oină țintă 8 m fete cat. I: 
1. Popescu Ina (Craiova) 4 p; 2? Stre- 
teanu Rodica (Hunedoara) 4 p; 3. 
Rigmani Vilma (R.A.M.) 3 p; înălțime 
băieți cat. a Il-a: 1. Gheran Florea 
(Pitești) 1,36 m; 2. Mozes Eugen 
(Timișoara) 1,33 m; 3. Botez Lucian 
(Galați) 1,30 m; 4. Petrescu Camil 
(oraș București) 1,30 m; 5. Andrei 
Florea (Pitești) 1,25 m; 6. Lengyel 
Gheorghe (Hunedoara) 1,25 m; lun
gime fete cat. a IlI-a: 1. Vîrlan Elena 
(ț>raș București) 5,12 m; 2. Nemeș 
Magda (Hunedoarș) 4,72 m; 3. Măr- 
găritescu Paul (Constanța) 4,32 m; 
500 m plat băieți cat. a III-a: 1. Boz- 
sanyi Ludovic (Oradea) 1:5,5; 2. Ku- 
tasi Mihai (R.A.M.) 1:19,1; 3. Derju 
Constantin (Hunedoara) 1:20,3; 4. Ma
rinescu Paul (oraș București) 1:21,0; 5. 

Mircea (Timișoara) 1:22,0: minge oină, 
10 m cat. a 11-a fele: 1. Rogojeanu 
Ana (Pitești) 16 p ; 2—3. Manolache 
Luiza (Bacău) și Dinu Elena (Ploești)' 
16 p; 4. Ignat Cristina (Timișoara)' 
14 p; 5—7: Ciobanu Emilia (oraș 
București), Brasai Ana (R.A.M.) și 
Blaga Aurora (Oradea) 12 p. HAND
BAL : fete: Suceava—oraș București 
3—0, Timișoara—Ploești 2—1; băieți:, 
Timișoara —oraș București 19—6, Su
ceava—reg. Stalin 11—7. NATAȚIE; 
băieți: 50 m liber: 1. Georgescu Cor
nel (oraș București) 32,1; 2. Vaida 
Gheorghe (R.A.M.) 35,9; 3.Angyal Ca
rol (Timișoara) 39,8; 100 m liber: 1.; 
Szabados Zoltan (R.A.M.) 1:16,3; 2.- 
Zagar Michi (oraș București) 1:16,6; 
3. Szoke Pavel (Timișoara) 1:22,5; 
fete 50 m liber: I. Damian Irina 
(oraș București) 39,5; 2. Naftali Eva 
(R.A.M.) 50,6; 3. Amza Constanța 
(reg. București) 58,7; 100 m liber: 
1. Nagy Eva (R.A.M.) 2. Trohani 
Anca (oraș București); 3. Rațiu Cori 
nelia (Timișoara) ,



Astăzi*  la ștrandul Tineretului

—• Sînteți pentru prima oară la 
'ucurești ? ne-am adresat tovarășului 
aiceadze, conducătorul lotului.
— Pentru a doua oară. Prima dată 

m vizitat Bucureștiul în anal 1945, 
i calitate de jucător al echipei de... 
Mal Dinamo Tbilisi. Eu am condus 
rda de atac a echipei noastre, iar 
aratki pe cea a Rapidului, adversara

Sezonul de toamnă se anunță deo- 
ibit de bogat în întreceri interna- 
onale pentru boxerii noștri. Trei 
itîlnirî cu echipele R.P. Ungare în 
eptembrie; concursul internațional 
e la Berlin, unde vor participa o 
irie dintre cei mai buni pugiliști 
in Europa, aparținînd echipelor Di- 
amo sau similare; meciul R.P.R.— 
alia, care se va desfășura în țara 
aastră ; turneul internațional de Ia 
eipzig — iată numai cîteva din 
ampetițiile la care vor fi prezenți 
sprezentanții noștri.
Seria acestor importante cortfrun- 

iri internaționale o va deschide, 
im se vede, tripla întîlnire R.P. 
omînă—R.P. Ungară, care va avea 
c la începutul lunii septembrie. E- 
lipele A se vor întîlni la Buda- 
esta, iar cele de tineret și juniori 
i București și respectiv la Cons- 
înța.
Firește, meciurile dintre pugiliștii 

>mîni șî maghiari suscită un viu 
iteres în ambele tabere. Pentru a 
sigura din timp o pregătire cît 
ai bună boxerilor noștri, forul 

* specialitate a fixat în principiu 
ftul A, în componența căruia vor 
itra, printre alții : Puiu Nicolae, 
ndrei Olteanu, Pavel Paul, Emil 
ișmaș, losif Mihalic, Constantin

Intîlnirea de polo
R.P. Română - R.S.S.Gruzină
* Fostul internațional, fotbalistul Paiceadze este conducătorul lotului 
gruzin • Luni, Selecționata studențească a RP.R. — R.S.S. Gruzină.

Joi, cinci minute după ora 13, avio- 
ul care efectuează ruta Moscova- 
:ucurești-Sofia depunea pe pista ae- 
>portului Băneasa reprezentativa de 
olo pe apă a R.S.S. Gruzine.
După cîteva minute de stat în es- 

ectativă, timp în care reprezentan- 
ai federației noastre de natație și 

aortivi s-au întreținut cordial cu meni
rii delegației gruzine, am trecut la..ș 
cțiune. Mai întîi colegul meu fotore- 
orterul, iar apoi subsemnatul :

Programul: Astăzi ora 18,30: 
concurs de înot în cinstea zilei de 
23 August, cu participarea înotă
torilor fruntași; ora 19,30: meciul 
de polo R.P. Romînă—R.S.S. Gru
zină. Arbitrul întîlnirii : I. Keseru 
(R.P. Ungară).

Luni, ora 18,30: concurs de ve
rificare ; ora 19,30: Selecționata 
studențească a R.P.R. — R.S.S. 
Gruzină. 

Lotul oaspeților, la sosirea pe aeroportul Băneasa
(Poto: T. Roibu)

încep pregătirile boxerilor pentru întîlnirile 
cu reprezentativele R. P. Ungare

O.N .T .Carpați organizează excursii 
cu prilejul meciurilor

T.D.N.A. — F. C. BARCELONA 
și R. P. BULGARIA — U.R.S.S.
O.N.T. Carpați organizează 

excursii de trei zile în R. P. Bul
garia cu ocazia meciurilor interna
ționale de fotbal.

3 septembrie, la Sofia : Ț.D.N.A.-
F.C. Barcelona (Cupa Campionilor
Europeni) ;

noastră de atunci. Trebuie să vă spun 
că înainte de a fi fotbalist am juca! 
un timp și polo pe apă. Cunosc cite- 
ceva și despre jocul de polo din țara 
dos. Ca o lună in urmă am văzut evo- 
luind la Tbilisi selecționata Bucureș- 
tlului. Băieții ne-au produs o impresie 
foarte bună atit mie, cit și miilor de 
spectatori, pe care i-au ,,cucerit" pur 
și simplu.

De la antrenorul Ciaciava am notat, 
în continuare, lotul oaspeților: Gogo- 
ladze, Gheladze, Ciaciava... Aici l-am 
întrerupt:

— Jucați șl dos?
—: Nu... este fratele meu, Ciaciava 

II, mai departe: Gvaharia (căpitanul 
echipei) Avanesian, Miminașvili, Cih- 
oanaia, Meged, Cikvadze și Bartaeo. 
Dintre ei, Gogoladze, Gvaharia și Cik- 
vanala fac parte din lotul primei re
prezentative a U.R.S.S.

— Un pronostic ?
— Da, cu plăcere, dar... după meci.
In tabăra jucătorilor noștri domnește 

optimismul. Și pe bună dreptate. Cu 
toții au acordat atenție sporită antre
namentelor, atingfnd o formă satisfă
cătoare înaintea întîlnirilor cu formația 
gruzină. Antrenorul reprezentativei 
noastre Ad. Balint ne-a și anunțat e- 
chipa: Murcșan-Bădiță, Zahan-Kroner- 
Szabo, Grințescu, Blajec. Rezerve: 
Cheta, Firoiu, G. Marinescu.

GH. N1COLAESCU

Gherasim, Mihai Stoian, Gheorghe 
Negrea. Acești boxeri, precum și alții 
care au intrat în vederile selecțio
nerilor, au sosit de curînd din con
cediul de odihnă de pe litoral și se 
vor pregăti pînă la 28 august în 
cadrul secțiilor respective, urmînd 
ca după această dată să participe la 
pregătiri comune. Lotul A va fi pre
gătit de antrenorii Gheorghe Po
pescu și Eustațiu Mărgărit.

Lotul de tineret cuprinde pe: Va
sile Vintilă, Ion Turcu, Andrei Far- 
caș, Vasile Czegeli, Ovidiu Baciu, 
Ion Marcu, Ion Marin, Ion Padu
raru, Gheorghe Dumitru, Nicolae 
Stoenescu, Mihai Nicolau, Ion Fe- 
renț și Mihai Gheorghioni.

— „Lotul nostru — ne spunea an
trenorul federal Ion Popa — are o 
valoare tehnică indiscutabilă, majo
ritatea tinerilor care compun această 
selecționată reprezentînd vîiitorul 
imediat al boxului nostru".

Și ac.um, cîteva cuvinte despre ju
niori. Selecția, făcută în funcție de 
comportarea boxerilor la finalele 
campionatelor de juniori disputate 
la Constanța, nu a dat prea multă 
bătaie de cap antrenorilor. Juniorii 
noștri (care anul trecut, la Buda
pesta, au întrecut reprezentativa R.P. 
Ungare cu 14—8) vor începe, cu

2

13 septembrie, la Sofia: R. P.
Bulgaria-U. R.S.S. (preliminariile 
turneului olimpic).

înscrieri și informații la agen
țiile O.N.T. Carpați.

COMPETIȚII IN CINSTEA ZILEI
INTILNIR1 INTRE SPORTIVII ROMI NI Șl BULGARI

Cu ocazia celei de a XV-a aniversări a eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist, într-o serie de orașe de pe malul Dunării vor avea Ioc com
petiții la care vor participa sportivi romîni și bulgari.

Astfel, sportivii din Călărași se vor întîlni la fotbal, volei, (masculin 
și feminin) și baschet masculin cu cei din. Silistra; amatorii de sport din 
Oltenița vor asista fa meciurile de fotbal și volei (masculin și feminin) 
între echipele din Oltenița și Turtucaia; la Giurgiu, alături de sportivii din 
oraș, vor concura cei din Russe, ta fotbal, volei și baschet masculin, în timp 
ce întrecerea de tenis de masă va fi organizată atît pentru echipe de 
băieți, cît și de fete; la Zimnicea se va disputa meciul de fotbal Zimnicea— 
Tîrnovo, în timp ce la T. Măgurele echipele sportivilor din Nicopole îji vor 
măsura forțele cu sportivii noștri la fotbal, tenis de masă și șah.

Revanșa acestor întîlniri va avea loc cu ocazia zilei de 9 Septembrie, 
sărbătoarea națională a R.P. Bulgaria.

rapid (BARbați) ș; dinamo 
(FEMEI) AU CIȘTIGAT COMPETIȚIA 

DE VOLEI DIN CAPITALA

A luat sfîrșit competiția de volei 
,,Cupa Eliberării" organizată de comi
sia orășenească de volei București, pen
tru echipele masculine și feminine din 
Capitală, care activează în categoria A.

Jocurile au atras numeroși spectatori 
și au fost de un nivel tehnic mulțumi
tor. ținînd seama că echipele se află 
la începutul pregătirilor pentru cam
pionat. In mare formă s-a dovedit a 
fi echipa masculină a clubului Rapid 
care, învingînd cu 3—0 pe Cetatea 
Bucur și 3—1 pe Dinamo, s-a clasat 
pe primul loc. Foarte bine s-au com
portat cei trei tineri jucători ai acestei 
echipe și anume Pavel, Mincev și Dră- 
gan. Alături de Nicolau, Plocon și Cri
văț, ei au prestat un joc spectaculos și 
totodată eficace.

întrecerile echipelor feminine au dat 
cîștig de cauză echipei Dinamo, care 
a cucerit fără emoții primul loc învin
gînd pe Rapid cu 3—1. iar pe Meta
lul M.I.G., Progresul și pe C.P.B. 
cu 3—0.

Vasile Dumitru, coresp.
LUNI DIMINEAȚA PE VELODROMUL 

DINAMO
„CUPA ELIBERĂRII" LA CICLISM
Velodromul Dinamo din Capitală va 

găzdui luni dimineață, începînd de la 
ora 9, o nouă compeiiție ciclistă dotată 
cu „Cupa Eliberării". La întrecerile or
ganizate de consiliul orășenesc U.C.F.S. 
București vor participa cei mai buni 
pistarzi, campioni și recordmani ai 
R.P.R., care se vor întrece în cadrul 
unui meci omnium pe echipe. Probele 
prevăzute în program sînt următoarele: 
viteză, cursă italiană și semifond.
CONCURSUL DE ORIENTARE TURIS

TICA „CUPA ELIBERĂRII"
In apropierea complexului turistic 

Păltiniș-Sibiu, în munții Cibinului, s-a 
desfășurat timp de trei zile un concurs 

rînd, pregătirile sub conducerea an
trenorilor Mihai Fulea și Traian O- 
grinjanu.

Iată componența lotului: I. Ba- 
diu, A. Verdeș, St. Costescu, I. Nu- 
țiu, I. Cocoș, I. Petrescu, I. Dinu, 
I. Crîmpiță, M. Dumitrescu, M. Pin- 
tilie, E. Spulber, I. Păunoiu, E. lano- 
vici și I. Alexandru.

R. CALARAȘANU 

Luni, pe stadionul Progresul

Primele meciuri in „Cupa semicentenarului” la rugbi
Stadionul Progresul din Capitală va nizată de federația de specialitate și 

găzdui luni dimineața prima etapă dotată cu „Cupa semicentenarului". 
din cadru! competiției de rugbi orga- Competiția, menită să cinstească ani-

Competiția „Cupa semicentenarului" reprezintă un bun criteriu de veri
ficare a selecționabililor noștri in vederea udîlnirilor cu reprezentativele 
R.D.G. Iată o fază din mecitil-cheie. din cadrul „Cupei Victoriei", in care 
reprezentativa noastră (tn linii mari, aceeași care va evolua și în „Cupa 
semicentenarului") a întrecut „XV"-le cehoslovac, dștiglnd competiția.

(Foto: Gh. Dumitru)

de orientare turistică de gradul I orga
nizat de consiliul general U.C.F.S. în 
cinstea zilei de 23 August. Concursul 
a avut două etape de zi și una de 
noapte. De remarcat că cil ocazia a- 
cestui concurs s-au aplicat pentru prima 
dată prevederile noului regulament in
ternațional, care pune pe primul plan 
viteza de parcurgere a traseului dat.

Concursul s-a desfășurat în zona 
vîrfurilor Bătrîna. Oncești-Șanta, iar 
traseele au avut lungimi cuprinse în
tre 8 și 12 km., cu diferențe de nivel 
între 600—800 metri pentru etapele de 
zi și 5—7 km. cu diferență de nivel de 
300—500 pentru traseele de noapte. Au 
participat o serie de echipe selecționate 
de regiuni, ca și reprezentativele ora
șelor Arad, Sibiu și București (cu 2 
echipe).

Toate formațiile, atît cele masculine 
cît și cele feminine, au depus un deo
sebit interes pentru trecerea probelor 
concursului. Ele au arătat o pregătire 
tehnică și fizică ridicată, fapt dovedit 
prin aceea că nu s-a înregistrat nici 
un abandon. Iată clasamentul final, 
rezultat din adiționarea punctelor rea
lizate de echipele masculine și femi
nine ale fiecărei regiuni: 1. reg. Stalin 
29 p: 2. orașul București I 26 p: 3. ora
șul București II 25 p; 4. reg. Timișoa
ra 22 p: 5. reg. București 19 p: 6. reg ț 
Arad 19 p; 7. reg. Baia Mare 19 p: 
8. orașul Sibiu 19 p; 9. R.A.M. 13 p; 
10. reg.Cluj 13 p; 11. reg. Pitești 12 p: 
12. reg. Iași 9 p; 13. reg. Craiova 9 
p; 14. reg. Hunedoara 4 p; 15. reg. 
Galați 2 p. Regiunea Constanța a par
ticipat numai cu echipa de fete.

In clasamentul parțial, la băieți, pri
mul loc îl ocupă echipa regiunii Stalin 
(Gustav Weissortel, Klaus Schuller, 
Siraion Bogariu), iar la fete echipa 
orașului Sibiu (Marga Thomae, Erica 
Schneider, Corina Walter și Hanne 
Barger).

Concursul a fost bine organizat, iar 
traseele foarte reușite. Un sprijin im
portant l-au dat activiștii agenției 
O.N..T. Carpați din Sibiu (tovarășii 
Stoia și Moldovan).

GH. CLI BA
instructor central U.C.F.S.

MIINE, FINALELE COMPETIȚIEI DE 
VOLEI „CUPA ELIBERĂRII"

Așa cum am mai anunțat, la Tîrgo- 
v’iște si Oradea se vor desfășura mîine 
finalele „CUPEI ELIBERĂRII" la 
volei.

Echipa feminină a regiunii Ploești 
și cea a orașului București, ca și for
mațiile masculine ale regiunii Oradea 
și orașului București, s-au arătat cele 
mai bine pregătite din cele care au luat 
startul la 12 iulie.

Pentru finale echipele s-au pregătit 
cu atenție și vor alinia următoarele 
formații: REG. PLOEȘTI (antrenor

DE 23 AUGUST
dr. Eugen Străjescu): Elena Grigoriu, 
Mihaela Bărbulescu, Alexandrina Băr- 
bulescu, Maria Chiriță, Agripina Sau- 
lea, Rafila Popa, Elena Boghiță, Elena 
Petcu, Roxana Miron, D. Nicolescu; 
ORAȘUL BUCUREȘTI (antrenor Mag
da Niculescu): Constanța Waedt, Eu
genia Gheorghiu, Georgeta Andrei, 
Gheorghița Radu, Cecilia Niță, Magda 
Niculescu, Elisabeta Savu, Florica Pit- 
covici; REG. ORADEA (antrenor 7’. 
Constantinescu): Bighian, Zamolo, 
Starinschi, Săteanu, Dimeni, Guțu, 
Tinea, Popescu, Moguț, Coliut, Diaco- 
nescu ; ORAȘUL BUCUREȘTI (antre
nor Henry Vichi): Guido, Marțiș, Hîn- 
cu, Gornaciu, Giurgea, Radu Emil, 
Andrei Stelian, Antonescu, Calciu, 
Lă zare seu.

Partida feminină va fi condusă de 
arbitrii bucureșteni I. Covaci și AL Zc- 
linschi, iar cea masculină de V. Mora- 
ru și D. Mărgineanti, ambii din Cluj.

COMPETIȚIA organizata 
DE A S. LUMINA

Asociația sportivă Lumina din Capi
tală a organizat o competiție de fotbal 
și una de tenis de masă, ambele do
tate cu „Cupa Eliberării". La fotbal, 
pe primul loc s-a clasat combinata 
Scînteia-Romînia Liberă. La competiția 
de tenis de masă au luat parte 96 
sportivi. La individual, concursul a 
fost cîștigat de Gh. Constatilinescu 
(„Romînia Liberă"), urmat de Gh. 
Chidu („Scînteia Tineretului"), N. 
Brujan („Constructorul") și I. Kineses 
(„Ifjimunkas").

„CUPA ELIBERĂRII" LA FOTBAL

9 După o serie de întreceri inte
resante, în cursul cărora s-au afir
mat mulți tineri jucători, „Cupa Eli
berării" își dispută duminică finala. 
La Iași se întîlnesc reprezentativele 
regiunilor Iași și Baia Atare. Aceas
tă întrecere stîrnește un viu interes 
printre amatorii de fotbal din Iași, 
care speră într-un succes al reprezen
tanților lor. Baia Mare însă, aliniază 
o formație puternică (pe scheletul 
echipei C.S.M. Baia Mare, din cate
goria B), astfel că partida se anunță 
foarte echilibrată.

• Miercuri a avut loc finala „Cupei 
Eliberării", organizată de U.C.F.S. 
reg. Timișoara: Știința Timișoara a 
întrecut pe C. F. R. Arad cu 4—1 
(1—0), cîștigînd astfel trofeul pus în 
joc. Au marcat: Gîrleanu, Alano- 
lache (2) și Neacșu, respectiv VaczL

(Al. Gros, coresp. reg.).
• A. S. Pompierul a organizat o 

întrecere, dotată cu o cupă, rezervată 
echipelor de copii din cartierul Obor. 
La turneu au participat 14 echipe de 
străzi. In finală s-au calificat echU 
pele Șos. Pantelimon și str. Baicului. 
Finala se dispută luni 24 august, ora 
8.30, pe terenul din Obor, în deschw 
dere la jocul amical A.S. Pompierul— 
Metalul Titanii (ora 10L

ASTAZI PE STADIONUL REPUBLICII, 
UN IMPORTANT CONCURS 

ATLETIC

Astăzi după amiază de la ora 17,30, 
Federația de atletism organizează pe 
stadionul Republicii — în cinstea zilei 
de 23 August — un important concurs 
la care și-au anunțat participarea nu-i 
meroși atleți fruntași. Se vor desfășu- 
ra probele: înălțime, disc, 3x800 m,- 
lungime (femei) și 200 m g, prăjină, 
lungime, suliță, 4x1.500 m (bărbați).

versarea a 50 de ani de rugbi în țara 
noastră, constituie totodată un prilej 
excelent de verificare a formei jucăto
rilor selecționabili în vederea dublei 
întîlniri din septembrie cu formațiile A! 
și de tineret ale R. D. Germane.

Programul primei etape a competiției 
a fost alcătuit astfel: ora 9: selecțio
nata A—selecționata B; ora 11: 
selecționata de tineret — selecționata 
provinciei.

Cu prilejul desfășurării acestei corni 
petiții, spectatorii prezenți pe stadio
nul din str. dr. Staicovici vor putea 
urmări evoluția unora dintre cei mai 
talentați rugbiști de la noi, printre 
care Penciu, Barbu, Țibuleac, Wtisek, 
Stănescu, Mateesca, Al. lonescu, Mla- 
din, lordăchescu, Moraru (lotul A), 
Rotam, Teodorescu, V. Georgescu, 
Hie Ion, Dora Pavel (lotul B), Crișan, 
Ilomeniuc, Țuțuianu, Smaniotto (tine
ret), Balcan, Paiu, Viting, Celea, 
Giuglea, Melinte, Grigorescu (provin
cia).

Viitoarele etape ale competiției sînt 
programate in zilele de 27 și 30 au
gust.



SPORTIVII NOȘTRI PESTE HOTARE Performante ide valoare închinate zilei eliberăr

Victor Cincă la decatlon și Aurelia Sirbi 
la pentatlon au stabilit noi recorduri republicanCampionatele europene de tir încep 

miine în Elveția și continuă in Italia
Campionatele europene de tir, cel mai important eve

niment internațional al anului în această disciplină 
sportivă, încep mîine la Winterthur (Elveția), sub egida 
U.I.T. și în organizarea asociației elvețiene de carabi
nieri. întrecerile se deschid cu probele de armă calibru 
mare.

Inițial se hotărîse ca toate probele campionatelor eu
ropene să se desfășoare în Italia. Ulterior însă, din cauza 
lipsei de posibilități de organizare a federației italiene, 
s-a stabilit ca proba de armă calibru mare să fie găz
duită de Elveția, restul urmînd să aibă loc în Italia, 
conform programului fixat: 30 august — 6 septembrie la 
Milano — întrecerile de armă liberă calibru redus (se
niori, senioare și juniori), pistol viteză și pistol liber 
60 de focuri; 30 august — 2 septembrie, la Monza — 
proba de talere aruncate din șanț: 5—6 septembrie, la 
Torino — proba de skeet, iar la Brescia probele de că- 
prioară și pistol calibru mare. (La ultimele două pro
be trăgătorii noștri nu participă).

Sportivii noștri s-au pregătit temeinic în vederea a- 
cestor întreceri. In ultimul concurs de verificare ei au 
realizat rezultate care au satisfăcut, ceea ce a deschis 
perspectivele unei comportări de prestigiu la campiona
tele europene.

Joi la Macon

Au început campionatele europene 
masculine de canotaj academic

MACON 20 (prin telefon). In pitoreasca localitate de 
pe rîul Saone s-au desfășurat joi primele întreceri din 
cadrul campionatelor europene masculine de canota j acade. 
mic la care participă sportivi din 20 de țări. In programul 
campionatelor au fost prevăzute pentru joi doar calificările 
la o singură probă, și anume schif 4+1. Iată rezultatele 
înregistrate în cele 3 serii: I. 1. Danemarca 7:03,68 ; 2. 
Olanda 7:06,92 ; 3. R.P.F. Iugoslavia 7:08,91 ;4. Elveția 
7:12,19; 5. R. P. Romînă 7:15,20; II. 1. Anglia 7:10,70; 
2. Franța 7:11,09 ;3. Suedia 7:16.01; III. 1. R.F.G. 
7.03,67; 2. R. P. Ungară 7:05,49 ;3. Italia 7:07,06;4.
Portugalia 7:09,66 ;5. Spania 7:22,60. Primele 2 echipaje 
clasate în fiecare serie s-au calificat în semi-finale (de 
cîte 3), ale căror cîștigătoare vor intra direct în finală. 
Echipajele clasate joi pe locurile 2—5 și cele clasate vineri 
pe locurile 2—3 vor alcătui alte trei serii programate 
pentru sîmbătă ,ale căror învingătoare se vor califica de 
asemenea în finală.

Finalele urmează să se desfășoare duminică.

Sportivii romini participă
la „Cupa JadraiT de la Split

Peste cîteva zile, echipa noastră reprezentativă de lupte 
clasice va lua parte la una din cele mai mari întîlniri 
internaționale. Este vorba de întrecerile pentru „Cupa 
Jadran“ de la Split (R.P.F. Iugoslavia), la care vor

participă reprezentativele ă 11 țări cu renume în sportul 
luptelor, cum sînt Austria, R.P. Bulgaria, Franța, Italia, 
R-P. Ungară, RF. Germană, R.P. Polonă, R.P. Romînă, 
Suedia, Turcia, R.P.F. Iugoslavia. Probabil va participa 
și reprezentativa U.R.S.S.

Sportivii romîni vor lupta din răsputeri pentru a păstra 
trofeul cîștigat la trecuta ediție. Adversarii noștri sînt 
foarte puternici, echipele Turciei, R.P. Bulgaria, Franței, 
R.P. Ungare cuprinzînd luptători care s-au afirmat de 
nenumărate ori pe plan internațional. In echipele Tur
ciei și R.P. Ungare, de pildă, evoluează campioni euro
peni și mondiali. Firește că în cazul participării luptăto
rilor sovietici, cei mai buni din lume, sarcina sportivilor 
noștri devine și mai dificilă. întrecerile din cadrul „Cupei 
Jadran" încep în ziua de 27 august, la Split. Lotul nos
tru reprezentativ va fi compus din următorii luptători: 
Gh. Szabad, C. Ofițerescu, I. Cernea, M. Cristea, M. 
Schultz, V. Micula, V. Bularca, N. Baciu. I. Țăranu, Gh. 
Popovici și I. Radu.

Concursul international
■ Jf

de pentatlon modern 
de la Halle

HALLE 20 (prin telefon). Pentatloniștii noștri frun
tași participă zilele acestea la cel de al 4-lea concurs 
internațional din acest an. De data aceasta concursul are 
loc în localitatea Halle din R.D.G. și se desfășoară si
multan cu campionatul național de pentatlon modern al 
R.D. Germane. La întreceri participă echipele reprezen
tative ale R.P. Polone, R.P. Rc-mîne și R.D. Germane 
și mai multe echipe de club. In total 29, de concurenți.

Pentatloniștii romîni au ajuns la Halle în cursul nopții 
de marți și a doua zi au făcut recunoașterea traseului 
probei de călărie, lucru pe care toți ceilalți concurenți îl 
făcuseră încă din ajun. Lucrul acesta deși i-a obosit pe 
concurenții noștri, nu i-a împiedicat însă să obțină o 
frumoasă victorie pe echipe în prima probă a concursului. 
Traseul cursei de călărie — de o dificultate medie — a măsu
rat 3.000 m și a avut 23 de obstacole. Au fost acordate 
1000 de puncte concurenților care au executat parcursul 

în 6 minute.
Iată rezultatele probei de călărie: 1. Sulajnis (Pol.)

1.126 p; 2. Cents (Pol.) 1-081 p; 3. Țintea (R.P.R.) 
1.072 p; 4 Kntsche (R.D.G.—G.S.T.) și Roman (R.P.R.) 
1.063 p; 7. Ionescu (R.P.R.) 959,5 p;... 16. Croitoru 
(R.P.R.) 761,5 p. Șase concurenți n-au primit nici un 
punct, iar alți 2 au abandonat concursul. Clasamentul 
pe echipe: 1. R.P. Romînă 3.094,5 p; 2. R.P. Polonă 
3.068,5 p; 3. R.D. Germană 2.522,5 p.

Joi a avut loc proba de spadă în sala sporturilor din 
localitate. Fiecare concurent a avut de susținut cîte 26 
de asalturi. S-au acordat 1.000 de puncte pentru 20 de 
victorii, ceea ce înseamnă că o victorie a fost răsplătită 
cu 50 de puncte. Clasamentul probei: 1. Sulajnis (Pol.) 
1.000 p; 2. Kaczur (Pol.) 1.000 p; 3. Ionescu, (R.P.R.) 
950 p;... 8. Roman (R.P.R.) 750 p;... 10. Țintea (R.P.R.) 
700 p;... 24. Croitoru (R.P.R.) 450 p.

După desfășurarea a două probe clasamentul general 
individual are următoarea înfățișare: I. Sulajnis (Pol.)
2.126 p; 2. Cerus (Pol.) 1.931 p'; 3. Dan Ionescu (R.P.R.) 
1.909,5 p: 4. Kaczur (Pol.) 1.861,5 p; 5. Schubert (R D.G.- 
A-S-K. Vorwărts) 1.830,5 p; 6. Wilhelm Roman (R.P.R.) 
1.813 p; 7. Dumitru Țintea (R.P.R.) 1.772 p.

întrecerile se vor încheia duminică.

Turul ciclist al R. P. Romîne
Peste opt zile, cei mai buni alergă

tori din țara noastră și o serie de 
valoroși rutieri străini se Var prezenta 
la startul „Turului ciclist al R. P. 
Romîne", ediția 1959. Pentru această 
importantă îr/recere de lung kilome
traj se fac intense pregătiri. Orga
nizatorii — F. R. Ciclism și ziarul 
„Sportul popular" — au trimis o co
misie pentru omologarea traseului; 
la sediul comisiei de organizare se 
lucrează pentru definitivarea progra
melor și a detaliilor tehnice, iar pe 
șosele alergătorii își desăvîrșesc pre
gătirea. Interesul stîrnit de această 
competiție este tot mai mare și apro
pierea startului face ca iubitorii spor
tului cu pedale să caute tot mai des 
știrile cu amănunte despre compe
tiție.
Regiunea Stalin va fi reprezentată 

de „Olimpia"
Cererea de înscriere venită din par

tea regiunii Stalin precizează că în 
locul unei selecționate de regiune va 
concura reprezentativa clubului spor
tiv „Olimpia". Iată componența echi
pei : Victor Mihnevici, Matei Kammer, 

Vești din „Cupa campionilor europeni"

N. Mușa. Richard Klein și Petre Greff 
(rezervă: Ion Sima). I-'orjnația va fi 
însoțită de antrenorul Martie Ștefă- 
nescu și mecanicul Traian Chicom- 
ban.

O adevărată selecționată 
de tineret

Ca întotdeauna, antrenorul Al. So- 
raeșan prezintă și de această dată o 
echipă formată numai din tineri. Cu
lorile clubului Voința vor fi apărate 
de tinerii și talentații alergători Ion 
Stoica, V. Cohanciuc, Gh. Neagoe, 
N. Pelcaru și V. Grigorescu (rezervă 
N. Pavel).

C.C.A. și-a definitivat echipa
Conducătorul echipei O.C.A., Iulian 

Gociman, împreună cu antrenorul mi
litarilor, Ervant Norhadian, au de
finitivat echipa. Lista de înscriere pre- 
zentată comisiei arată astfel: Gh. 
Radulescu, Ion Vasile. Ion Braha.ru, 
Simion Ariton și Silviu Duță. Majo
ritatea alergătorilor sînt tineri, dar 
au încă de pe acum în palmares 
rezultate remarcabile. Vor mai concu
ra, individual, cicliștii Călin Tudose, 
N. Niculescu și Fr. Czekei. Echipa

la fotbal
ne a R.F.G., Eintracht Franckfurt, ca 
ambele jocuri să aibă loc în R.F.G., 
Intre 2 și 9 septembrie.

• O parte din întîlnirile turului pre
liminar au fost fixate : 3 septembrie, 
Sofia: Ț.D.N.A.-F. C. Barcelona.

13 septembrie, Istanbul: Fenerbahce- 
Csepel Budapesta.

16 septembrie, Bratislava: Ruda 
Hvezda-F. C. Porto (Portugalia).

23 septembrie, Barcelona: F. C. 
Barcelona-Ț.D.N.A. Sofia ; Budapesta: 
Csepel-Fenerbahce Istanbul ; Porto : 
E*  Q- Porto-Ruda Hvezda Bratislava. 

• Pentru cele două jocuri cu Wiener 
S. C. (9 septembrie la Vienâ Ți 16 sep
tembrie la Ploești), Petrolul a anunjat
— conform regulamentului competiției
— la U.E.F.A. următorul lot de jucă
tori : Sfetcu, Ringheanu, Drăghicloiu, 
Pahonțu, Marinescu, Neacșu, Fronea, 
Florea, Tabarcea, Constariilnescu, D. 
Munteanu și A. Munteanîi, Dridea I, 
Dridea U, Babone, Bardatz (Bădules- 
cu). Pop, Zaharia, Marin Marcel, Top- 
șa, Ionescu, Badea și Clmpeanu.

• Palloseura Helsinki, campioana 
Finlandei^ a propus echipei fcampioa-

va fi însoțită și de mecanicul Simion 
Pali.

Lotul alergătorilor dinamoviștl
Conducătorul echipei Dinamo (O. 

Prahoveanu) și antrenorul C. Voicu 
n-au stabilit încă formația definitivă. 
Ei au înscris un lot de opt alergători 
(Aurel Șelaru, G. Moiceanu, L. Zanoni, 
I. Cosma, W. Ziegler, Gh. Calcișcă,

GH. CALCIȘCĂ
Al. Voinea, C. Aloiceanu) din care 
vor selecționa echipa, urmînd ca res
tul să concureze ca individuali.

Vești pe peste hotare

Din Budapesta ni s-a comunicat lo
tul alergătorilor care se pregătește 
sub conducerea antrenorului Bela 
Molnar și din care se va alcătui e- 
chipa: ianos Devai, Ianos Juszko, 
Bela Urban, Antal Megyerdi, Jozsef 
Szerencses, Laszlo Goddlei, Miklos 
Tarapcsak, Ianos Laszlo și Ferencs 
Sțamușz,

Joi seara, cînd negurile nopții învă- 
luiseră complet stadionul Dinamo, 
încă nu se terminase proba de săritu
ră cu prăjina din cadrul campionatului 
republican de decatlon și, în alară de 
aceasta, mai rămăseseră de disputat 
probele de suliță și cursa de 1.500 m. 
împiedicat de întuneric, Victor Cincă, 
principalul favorit al întrecerii, n-a 

' felicit, dragă Reli, pentru noul tău record!" îi spune Mari 
Pândele adversarei sale Aurelia Sîrbu, după încheierea campionatului d 

pentatlon.
(Fota: Boris Ciobanu

putut sări — în c.iuda sforțărilor sale
— mai mult de 3,90 m la prăjină, vă- 
zîndu-și oarecum spulberate speranțele 
într-un nou record. Aruncarea suliței 
s-a făcut la lumina... farurilor unei 
mașini, iar cursa de 1.500 m în plină 
noaptel Și totuși, studentul bucureș- 
tean V. Cincă a reușit să totalizeze 
6.475 p și să întreacă astfel cu 8 p 
propriul său record. El a închinat re
cordul său zilei de 23 August.

Iata-i pe primii 3 clasați în proba 
de decatlon: I. Victor Cincă (Știința 
Buc.) 6.475 p (110 mg — 15,2; disc
— 32,21 m; prăjină — 3,90 m; suliță

DINAMO MILIȚIE BUCUREȘTI 
$1 RECOLTA CĂREI AU PROMOVAT

ÎN CATEGORIA B LA FOTBAL
Ieri au luat sfîrșit jocurile de ba

raj pentru categoria B la fotbal, de 
la Ploești și Cluj. Cele două partide 
s-au terminat cu următoarele rezultate 
surprinzătoare :

Ploești: Metalul Tîrgoviște — C. S. 
Piatra Neamț 8—0 (4—0).

Cluj: Recolta Cărei — Textila Sf. 
Gheorghe 1—0 (1—0).

In urma acestor rezultate. Dinamo 
Miliție București și Recolta Cărei s-au 
clasat pe locul 1 și au promovat în 
categoria B. Echipele Metalul Tîrgo
viște și Textila Sf. Gheorghe, care au 
totalizat cîte două puncte și s-au cla
sat pe locul al H-lea în cele două 
serii, vor disputa un baraj pentru a 
desemna a treia echipă care va pro
mova la B. Acest baraj va avea loc 
la București luni, pe stadionul Di
namo (ora 9).

PROGRAMUL CAMPIONATULUI MASCULI
DE HANDBAL DE CATEGORIA B

SERIA I
Etapa I, 30 august. Agnita: Flamura 

roșie—Stăruința Odorhei ; Timișoara : 
Știința—I C.A. Arad ; Petroșani : Știința— 
Dinamo Tg. Mureș; Cisnădie: Textila— 
Voința Sighișoara.

Etapa a II-a, 6 septembrie. Odorhei: 
Stăruința—Vo-ința Sighișoara; Tg. Mu
reș: Dinamo—Textila Cisnădie; Arad: 
I.C. A.—Știința Petroșani; Agnita; Fia. 
mura roșie—Știința Timișoara.

Etapa a IlI-a, 13 septembrie. Timi
șoara. Știința—Stăruința Odorhei; pe
troșani; Știința—Flamura roșie Agnita; 
Cisnădie : Textila—I.C.A. Arad ; Sighi
șoara; Voința—Dinamo Tg. Mureș.

Etapa a IV-a, 20 septembrie. Odorhei: 
Stăruința—Dinamo Tg. Mureș; Arad: 
I.C. A.—Voința Sighișoara; Agnita: Fla
mura roșie—Textila Cisnădie ; Timișoara: 
Știința—Știința Petroșani.

Etapa a V-a. 27 septembrie. Petroșani: 
Știința—Stăruința Odorhei; Cisnădie: 
Textila—Știdlnța Timișoara; Sighușoara: 
Voința—Flamura roșie Agnita; Tg. Mu
reș- Dinamo—I.C.A. Arad.

Etapa a VI~a, 4 octombrie; Odorhei: 
Stăruința—I.C.A. Arad ; Agnita; Flamura 
roșie—Dinamo Tg. Mureș; Timișoara; 
Știința—Voința Sighișoara; Petroșaini: 
Știința—Textila Cisnădie

Etapa a vil-a, 11 octombrie. Cisnădie: 
Textila—Stăruința Odorhei; Sighișoara: 
Voința—Știința Petroșani; Tg. Mureș; 
Dinamo—Știința Timișoara; Arad: I.C.A 
—Flamura roșie Agnita. 

— 53,37 m; 1.500 m — 4:41,5) ca 
pion al R.P.R.; 2. I. Mesaroș (C.F 
Timiș.) 5.883 p (15,4 — 32,63 — 3 
—43,94 — 4:40,1); 3. Al. Dincă (C 
Cluj) 5.553 p (15,7—36,1'9 — 3,30 
45,80 — 5:11,5).

întrecerea pentatlonistelor a ofi 
o luptă extrem de dîrză și deosț 
de spectaculoasă. Aurelia Manea-Sîi 

și Maria Pândele au reușit să îr ’ 
concursul cu performanțe supt 
recordului republican (3.948 p, Aut 
neta Prodea, 19—20.9.1958). De 
marcat că la lungime, Maria Pane
— sărind 5,78 și 5,79 m — a fost 
imediata apropiere a recordului re 
blican (5,80 m, Sanda Groșii, 19f 
lată rezultatele înregistrate: 1. At 
lia Sîrbu (Corvinul) 4.174 p (80 rr
— 11,6; lungime — 5,25) campioi 
a R.P.R.; 2. Maria Pândele (Dinan 
4.150 p (11,8 — 5,79); 3. Sanda Gr 
(Știința Buc.) 3.902 p (12,0 — 5,'

In proba de 2G0 mg Valeriu Jti 
(Știința Buc.) a realizat 23,9 sec., 
zultat cu care și-a egalat propriul 
cord republican.

Cursa de 50 km marș s-a închs 
cu victoria maestrului sportului 
Baboie (P.T.T. Buc.) cu timpul 
4.36:10.0.

DOUĂ NOI RECORDUL 
REPUBLICANE LA NATAf
Joi seara, în cadrul unui conc 

desfășurat la ștrandul Tineretului, 
fost stabilite două noi recorduri re 
blicane. Astfel, Ingrid Wu^hter (Șt 
ta) a parcurs distanța 200 m liber 
timpul de 2:33,6 (record de senioa: 
iar C. Mocanii (Rapid) a întrecut 
timpul de 4:50,3 recordul de jun 
cat. I al probei 400 m liber, lată 
ne-au declarat cei doi recordme 
„închinăm performanțele noastre ni; 
ței sărbători a celei de-a 15-a ani1 
sări a eliberării patriei de sub ju 
fascist “

SERIA A II. A

Etapa I. București: Știința—Rec- 
Hălchiu; Constanța: C.S.A. Marima- 
namo Bacău, P. Neamț: C.S,—Petr 
Ploești; Teleleu: Petrolul—știința 
lăți.

Etapa a II-a. Hălchta: Recolta— 
ința Galați; Ploești. Petrolul—Petri 
Teleajen; Bacău; Dinamo—C. S. Fii 
Neamț; București; Știința—C.S.A. 
rina Constanța

Etapa a IlI-â. Constanța: C.S.A. 
rina—Recolta Hălchiu; Piatra Nea 
C.S.—Știința București; Teleajen: pe 
iul—D*iinamo  Bacău; Galați: știința— 
trolui Ploești.

Etapa a IV-a. Hălchiu: Recolta— 
trolui Ploești; Bacău; Dinamo—Ști: 
Galați; București; Știința—Petrolul 
leajen; Constanța; C.S.A. Marina—1 
Piatra Neamț.

Etapa a V-a. Piatra Neamț: C.S.— 
colta Hălchiu; Teleajen: Petrolul—C.J 
Marina Constanța; Galați; știința— 
ința București; • Ploești; Petrolulr- 
namo Bacău

Etapa a VI-a. Hălchiu- Recolta- 
namo Bacău: București; Știința—Pe 
Iui Ploești; Constanța; C.S.A. Marii 
Știința Galați; Piatra Neamț; C.S.— 
trolui Teica jon.

Etapa a VII-a. Teleajen; Petrol 
Recolta Hălchiu; Galați; Știința— f 
Piatra Neamț; Ploești: Petrolul—C.S 
Marina Constanța; Bacău: Dinan
Știința București.

Jocurile acestei serii se dispută 
aceleași date cu cele din prima seri

Braha.ru


Categoria A Ia fotbal

domină programul etapei a Il-a însemnări
După un început promițător, carn- 
onatul categoriei A la fotbal con 
îtiă, duminică, prin disputarea a 
ici pasionante partide. (Cel de-al 
selea meci programat, Rapid Bucu- 
ști — UTA, a fost amînat din oauza 
eciului internațional fero.viar Rapid— 
îkomotiv Sofia}. Desigur, nu se 
>ate vorbi, deocamdată, despre o 
■osebită importanță a jocurilor pri- 
te prin prisma clasamentului, a 
ptei pentru titlu sau pentru retro- 
■adare, deoarece numeroasele me- 
uri nule din etapa primă fac ca, 
etapa a doua, nu mai puțin de ju- 

ătate din echipe să pornească din 
>u de la o perfectă egalitate. Cu toate 
:estea, a doua etapă începe să aibă 
tuși o anumită importanță pentru 
asament. câre — cît de cît
cepe să se contureze. Un al doiler 
eci pierdut al Progresului (luăm 
1 simplu exemplu) ar pune de-acum 
■rmația bucureștea'nă într-o poziție 
msibil inferioară Petrolului sau Ști- 
ței Cluj, în eventualitatea în carte 
restea ar cîștiga, pentru că între 
ieste echipe s-ar crea o diferență 
î 4 puncte.
Cel mai important meci al etapei 
te, fără discuție, cel de la Ploești, 
ire opune echipele învingătoare din 
tplajul de duminica trecută, Petrolul

CCA. Spectatorii ploeșteni au pers- 
ictiva de 
Uitate, în 
>r întărit 
funteanu) 
parare în

va

despre prietenie...

a asista la un meci de 
care atacul local (simți- 
prin reintrarea fraților 

va avea de înfruntat o 
r___ care „pilonii" Apolzan,
binescu și Zavoda II marchează o 
:venire de formă accentuată, care 
a readus în atenția selecționerilor. 
!-■ liniștiți în,_ce_ privește atacul,_ 

enii aC însă unele jțhiji legare^ 
e linia de fund, care — în prima, 
tapă — s-â cam „fîstîcit" în fața! 
;cului rapid, în adîncime, al tinerilor, 
tacanți de la Progresul.
Unul din performerii etapei inau- 

urale, Știința Cluj, este pus la un 
reu examen de confirmare. Studenții 
lujeni joacă la Petroșani, întîlnind ( 
e Jiul, care — desigur — nu se va, 
p.păca cu ideea pierderii și a celui 
e-al doilea joc, mai ales pe teren l 
ropriu. In orice caz, pentru a obține 
ictoria, Jiul va trebui să se prezinte i 
r un nivel mult mai ridicat decît 
el la care a evoluat în fața CCA-ului.
Dinamo Bacău, în a cărui formație 

înt unele defecțiuni, se deplasează 
1 Orașul Stalin, unde — încurajați 
e punctul obținut în deplasare, în 
tapa I — cei de la Steagul roșu vor 
Suta, și au șanse în general să obțină 
cum o victorie. în privința perspec- 
ivelor, acest meci se aseamănă muit 
u cel de la Constanța, unde — pe 
inia bunului său debut în acest cam- 

at — Farul Constanța are șanse 
j scoate un rezultat favorabil în 

ița Progresului București.
'Ultimul meci al etapei se dispută 
uminică în Capitală, pe stadionul 
linamo și opune pe deținătorii Cupei 
l.P.R. noilor promovați în prima ca- 
sgorie, fotbaliștii de la Minerul Lu- 
eni. La prima lor evoluție în Capi- 
ală în categoria A, minerii din Lu- 
eni vor căuta să lase o impresie cît 
lai 
lum dinamoviștii

bună publicului bucureștean. 
„merg" la o. vie-

Știri de fotbal
• Semifinalele „Cupei Orașelor" la 

uniori se dispută duminică: Bîicu- 
ești Il-Timișoara I la București (sta
tion Dinamo, ora 15.15) și Tg. Jiu- 
kicurești I la Tg. Jiu.
• Din cauza meciurîror R.P. Ro

tund — R.P. Polonă (A, B, tineret 
>i juniori) de la 30 august, campio- 
iatul categoriei A se va întrerupe pe 
> săptămînă pentru a continua la 6 
«ptembrie. cu etapa a 3-a.

Concursul Pronosport nr. 34 din 
:3 august a produs o adevărată anî- 
nație în rîndul participanților. Con- 
inutul său foarte interesant a atras 
m număr 
iursurilor 
Iele cinci 
irintre care se remarcă confruntarea 
le la Ploești dintre Petrolul și C.C.A. 
>use alături de alte șapte importante 
ntîlniri din campionatul francez, al- 
rătuiesc într-adevăr un program de 
loncurs cu suficiente puncte de a- 
racție.

Publicația Programul Loto-Prono- 
>port, în numărul său din această 
iăptămînă, s-a ocupat pe larg de 
icest concurs, oferind participanților 
Mi bogat și variat material docu- 
nentar.

Tot pentru a veni în sprijinul par- 
llcipanților, vom reda mai jos pro- 
îosticurile Programului Loto-Prono- 
iport, pentru 
iăptămînă :

foarte interesant a atras 
mare de iubitori ai con- 
Je pronosticuri sportive, 
meciuri de categoria A,

concursul din această

I. Petrolul
II. Dinamo

Ploești—C.C.A I. 2
Buc.—Min. Lupeni 1

Pază de la o intilnire de care își aduc aminte cu plăcere suporterii 
echipei campioane: Petrolul — U.T.A. (2—0), disputată in ziua de 7 iunie, 
in penultima etapă a campionatului trecut. Cu această victorie Petrolul a 
cucerit titlul de campioană cu o etapă înainte de încheierea campionatului 
pe 1958. Ploeștenii se intuiesc duminică cu C.C.A., care a pierdut 
in aceeași zi de iunie șansa de a cuceri mult rivnitul titlu (0—1) cu... liul

torie, care să-i țină aproape de frun
tea clasamentului, înseamnă că pen
tru mîine după-amiază este în pers
pectivă un joc atractiv. Meciul începe 
la orele 17, avînd o „deschidere" 
bogată : ora 14: finala campionatu
lui pe Capitală al echipelor de străzi 
(copii) și ora 15.15.• București II — 
Timișoara I (semifinală a Cupei Ora
șelor la juniori).

x Mteonica aceasta trebuia să înceapă 
/ cu aproape 14 ani în urmă. Dacă
\ nu și mai mult, pentru că meciurile 
( lui Dinamo Tbilisi în țara noastră 
X n-au fost, de fapt, primele întîHmiri 
Z sportive romîno-sovietice. Ele au avut 
j Ioc mai înainte ,imediat după măre- 
( țul act de la 23 August. Și cu toate 
z că întîlnirile n-au purtat un caracter 
i oficial, iar rezultatele n-au fost con

semnate în foi de concurs, sau 
paginile ziarelor, semnificația 
este deosebit de mare: ele s-au i 
fășurat între ostașii sovietici și 
mini în i 
victorioasei campanii purtate împo
triva dușmanului comun, hitlerismul. 
Partide de șah, jocuri de volei, bi
neînțeles nelipsitele meciuri de fotbal, 
pe terenuri Improvizate, nivelate în 
grabă, printre „craterele" lăsate de 
ghiulele.

Atunci s-au înfiripat primele prie
tenii care aveau să crească și să se 
dezvolte de-a lungul anilor.

...1945. La București, în plină iarnă, 
evoluează echipa te fotbal Dinamo 
Tbilis.. Pruna echipa sovietica la noi 
in țara! Interesul spectatorilor este 
uriaș. Și așteptările iubitorilor spor
tului n-au fost dezamăgite. Dinamo- 
vistn au jucat minunat si-au cuce
rit unanime simpatii. Dar nu numai 
atit. Intre meciuri ei au fost sfătui
torii fotbaliștilor romîni, le-au îm
părtășit din experiența, lor, n-au ținut 
„sub cheie" secretele antrenamente
lor.

zilei°def ^“lig^t*  1944dîi3 adăugăm 
un an, succesele pe care le trecem

i î'n 
lor 

des- 
ro- 

rarele clipe de răgaz ale

...Meciul Prieteniei, In amintire 
vor fi totdeauna proaspete imaginile 
acelor zile din octombrie 1950. Nina 
Dumbadze o învață pe Lia Manoliu 
să arunce corect discul. Și recordului 
țării îi sînt adăugați dintr-odată maf 
bine de 2 metri. Galina Ganecker 
face antrenamente comune cu sări
toarele în înălțime. Printre elevele 
sale se află și o fetiță de-o șchioapă, 
lolanda Balaș. Sportiva sovieticălolanda Balaș.
remarcă talentul deosebit al copilei 
și-i prevede un ----
tiv. Intr-adevăr, 
cordmană a lumii. Ea se va gîndi 
totdeauna cu drag la Galina Ganec
ker, la Alexandra Ciudina și atîtea 
alte sportive sovietice care cu prie
tenie și dragoste au învățat-o, au 
ajutat-o să urce treptele măiestriei.

întrecerilor sportive romîno- 
este foarte lungă.
există
noștri

cei din

strălucit viitor spor- 
loli este astăzi re- 

Ea se va gîndi

...Lista 
sovietice 
că nu 
sportivii 
tîlnit cu 
mult auzind de progresele realizate de 
tinerii sovietici într-o serie de spor
turi ca 
care au început să fie practicate re
cent 
mîndrie 
tîlniri internaționale 
sovietici în aceste 
avut loc în compania sportivilor ro
mîni, care au fost bucuroși să-i ajute, 
așa cum au primit și ei ajutorul în 
atîtea sporturi.

.. Sportivi sovietici 
mondială au fost în 
duri oaspeți ai țării noastre. Să ne 
gîndim la gimnastul VÎktor Cittkarin,

Aproape 
disciplină în care 
să nu se fi în- 

U.R.S.S. Ne bucurăm

handbalul, tenisul, rugbittl,

1

în U.R.S.S. 
ne amintim

Și cu firească 
că primele fin
ale sportivilor 
discipline au

: ' •) 
de valoare 

nenumărate cin

Echipa Lokomotiv, una din cele mai vechi și mai 
apreciate din Bulgaria, cuprinde numeroși 

internaționali
stadionul
întîlnire

Lokomo-

Rapid va susține luni pe 
„23 August" o importantă 
internațională de fotbal: cu 
tiv Sofia, în cadrul campionatului in
ternațional feroviar. După cum am 
arătat în numărul nostru de joi, Ra
pid și Lokomotiv Sofia fac parte din 
aceeași serie (a IV-a), împreună cu 
selecționata feroviară turcă. Pînă în 
prezent, s-a disputat — cum se știe 
— un singur joc : Rapid—Selecționa
ta turcă 1-0. Deci, reprezentanta 
noastră are nevoie de victorie în par
tida de luni pentru a-și asigura ca
lificarea în semifinalele competiției. 
Cu patru puncte ea și-ar asigura lo
cul întîi, indiferent de rezultatul me
ciului Lokomotiv Sofia—Selecționata 
turcă, care se va disputa mai tîrziu.

Adăugind faptul că formația bul
gară — datorită valorii sale — este 
una din cele mai apreciate din cam
pionatul R.P. Bulgaria, apare expli
cabilă seriozitatea cu care privește 
Rapid partida de luni și cu care s-a 
pregătit în tot cursul acestei săptă- 
mîni. însuși faptul că va alinia cea 
mai bună formație constituie o do
vadă a importanței pe care o acordă 
întrecerii cu Lokomotiv și, în gene
ral, a dorinței de a realiza o com
portare și mai bună în întregul cam
pionat internațional feroviar (dispu
tat la mai multe sporturi și cu un 
clasament general pe țări).

Lokomotiv Sofia este una din cele 
mai vechi echipe bulgare. Ea a fost 
înființată în 1929 sub numele de Clu
bul Sportiv Feroviar. Deci, anul aces-

Meciul Prieteniei. Vejilează coloanele de sportivi, purtind stemele de Stat 
ale U.R.S.S. și R.P.R.

III.
IV.
V.

VI.
VII. 

VIII.
IX.

Jiul — Știința Cluj 
Steagul roșu—Din. Bac. 
Farul C-ța—Progresul Buc. 
Nice—Sochaux (camp, fr.) 
Valenciennes—Reims „ 
Bordeaux—Angers „
St. Etienne—Sedan

X. Nîmes—Toulon “
XI. Rennes—Lyon
XII. Toulouse—Monaco „

• Iată acum programul
Pronosport nr. 35

1. R. P. Polonă 
mînă (A)

2. R.P. Romînă 
lonă (B).

3. R. P. Polonă
Romînă (tineret)

4. R.P. Romînă
Polona (juniori)

5. Lyon — Nice (camp.

din 30
(A) -

x

x

x

2

x 
x

concursului 
aug.
R. P. Ro-

(B) -

(tineret)

(juniori)

R.P. Po-

- R. P.

- R. P.

francez}

ta împlinește 30 d-e. an) de existență. 
In 1945, eâ și-a schimbat numele în 
cel de Lokomotiv. Oaspeții au cucerit 
în două rînduri campionatul Bulgari
ei : în 1940 și 1946. In ultimele trei 
ediții ale campionatului Lokomotiv a 
ocupat locurile: 2 (1956—57), 3 (1957 
— 58) și 5 (1958—59). Echipa a fost 
mult întinerită în ultimii trei ani, a- 
tingînd o vîrstă medie sub 25 de ani. 
In ciuda tinereții sale, echipa antre
nată de N. Ciakmakov are la activul 
său cîteva frumoase performanțe in
ternaționale: 1-0 cu Slovan Bratis
lava, 0-0 cu F.C. Austria, 2-3 cu Ra
pid Viena, 1-0 cu Norrkopîng și 2-2 
cu Nîmes. In rîndurile echipei acti
vează o serie de internaționali: Io- 
sifov, Velev, DimitroV, Nestorov, De-
bîrski și Kotkov (golgeterul Turneu- . , _ .
lui de juniori UEFA 1959) au jucat fce or pășesc pe stadioane in
de mai multe ori în naționala A, iar X competițiile de mase ating cifre im- 
Malinov, Kotev, Dragomirov și Takev t presionante. Tabelele recorduri.or 
în reprezentativa B. La București va l ?ufer,ă necontenit schimbări, țar pla- 
juca probabil formația: Iosifov —Z tonul performanțelor crește la nive- 
Apostolov, Dimitrov, Velev—Nestorov, / iuri cȘr® altă dată ar fi părut de do- 
Dragomirov—Malinov, Stamov, Ta- ( memul fanteziei.
kev, Kotkov (Kotev), Debîrski. Rapid.' ...Lucikin și lonov. Așa s-au pre- 
îi va opune probabil echipa: Todor— c zenlat cei doi oameni • cărora veni- 
Greavu, Vărzan, Macri — Neacșu, Z serăm să le solicităm un interviu. 
Langa—Copil, Ozon, Ene II, Geor-\ Erau doi mari antrenori sovietici so- 
gescU; Văcaru. In . timpul jocului se f sîți în 
pot schimba portarul și doi jucători > părtăși 
de cîmp. X ocupat

Jocul va avea loc pe stadionul „23 z l°nov 
. A 7 .< cursuriAugust , va începe la ora 15,30 și J seminarii 
va fi condus de arbitrul cehoslovac I astfel de oameni, 
Macko. Z lucruri mari și vorbesc despre munca

lor cu atîta modestie îneît îți lasă 
impresia că ar face parte din viața 
lor de fiecare zi. De fapt era chiar 
așa. Cert e că halterofilii ffdsjri 
adaugă zeci de kilograme recordu
rilor, iar atletii pășesc pe drumul afi-. 

Strasbourg (camp. > "’ării internaționale.
r ...Neuitată va rătnîne demonstrația 

pe care voleibaliștii sovietici au fă
cut-o în 1950 la București. In repre
zentativa U.R.S.S. figurau faimoșii 
Reva, Ulianov, I.akușev, Pimenov — 
care alcătuiau acea echipă, supra
numită „de aur", neînvinsă în toate 
competițiile la care luase parte.

I-am văzut în sala Floreasca într-o 
uimitoare demonstrare, 
vînt se poate afirma că

3 al buletinului de ) tult "aotul de naștere" 
X modern în Romînia. Și 

întîrziat să se arate. In 
talonul 3 trebuie \ ani, folosind din plin experiența so

vietică, voleibaliștii români înregis
trează uimitoare progrese, afirmîn- 

2 du-se în rîndul celor mâi bune echipe 
( ăle lumii.

6. Sochaux — St. Etienne (camp, j
•francez) (

7. Sedau — Bordeaux (camp, fran- J 
cez)

8. Monaco 
francez)

9. Lens — Nîmes (camp, francez) i
10. Angers — Racing Paris (camp, j

francez) C
Îl. Limoges — Reims (camp, fran- * 

cez) /
12. Le Havre—Valenciertnes (camp. 1 

francez) 1
® In atenția participanților I /
I. S. Loto-Pronosport amintește că < 

plata premiilor Ia concursurile Prono- / 
sport și Pronoexpres ce se efectuează j 
prin unitățile C.E.C. se face numai ț 
pe baza talonulifi 
participare.

In consecință, se atrage atenția 
participanților că ' ' - - ■ - -
întotdeauna păstrat, pentru a putea I 
fi prezentat în cazul în care buleti- ’ 
nul respectiv iese cîștigător.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Protio’spdrt.

țara noastră pentru a ne îm- 
din experiența lor. Lucikin s-a 
de

de
pregătirea halterofililor, 

cea a atleților. Au ținut 
cu antrenorii noștri, lecții și 

Este imposibil să uiți 
care duc la capăt

Pe drept cu- 
ea a const i- 
a' vb’eiu'ui 

roadele n-âu 
numai ci'iva

„campionul campionilor" (cel care a 
părăsit neînvins paralelele, inelele, 
calul cu mînere), la demonstrația de 
virtuozitate pe oare a făcut-o cu 
prilejul Festivalului de la București. 
Apoi Șahlin, Titov, Larisa Latînina 
și atîția alți gimnaști sovietici au 
evoluat în fața publicului romînesc. 
N-au rămas fără urme aceste de
monstrații. Gimnastica, în special 
cea feminină, este o disciplină care 
ne-a îmbogățit palmaresul interna
țional cu multe succese, care ne-a 
adus nenumărate satisfacții. Șahiști 
ca V. Smîslov fost campion
T. Petrosian campion al 
L*  Boieslawski, A. Toluș și 
jucat la București, punînd 
midă trainică la temelia 
tre mișcări șahiste.

Sînt foarte multe de 
capitol. Cursurile ținute 
sovietici, traducerile lucrărilor de
specialitate, studiile pe care nu
meroși tineri romîni le-au urmat în
U. R.S.S. etc., au reprezentat un spri
jin important în dezvoltarea pe care a 
luat-o sportul în țara noastră.

Cu prilejul marii sărbători naționale 
a poporului romiri, gîndurile oameni
lor muncii din țara noastră se în
dreaptă cu recunoștință spre mare
le popor sovietic, prietenul nostru 
de nădejde.

Priet > lia noastră este o floare 
minunată, care crește și se dezvoltă 
an de an.

ai lumii,
U.R.S.S., 
alții 
o

tinerei

au 
cară- 
noas-

acestspus la
: de antrenorii 
lucrărilor

care
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La Melbourne și la Reykjavik, la sportive în străinătate său în țară. 
Moscova și la Tokio, la Cairo și 'la Participarea sportivilor romîni la di- 
Stockholm, la Damasc. Roma, Hel
sinki Caracas, T

7____ , ... ” '■ ferite întrfccdfî teȘtc așteptată cu in-
Bombay. Praga, Pa- teres și pmdlt “ăprbciată. deoarece con

ns, Teheran și în atîtea alte orașe de tribuie în mod direct la' ridicarea rii- 
pe toate meridianele globului pămîn- 
tesc, reprezentanții Romîniei noi au 
hiat parte la diferite competiții spor
tive. cucerind victorii și obținînd per
formanțe de o înaltă valoare. Dar 
nu numai atît... In aceste orașe ei 
și-au cîștigat simpatia și prețuirea 
spectatorilor și a diverșilor spe
cialiști, prin frumoasele rezultate pe 
care le-au realizat, ca și printr-o com- 
por'are ireproșabilă, caracteristică 
sportivilor unei țări socialiste.

Credincioasă principiilor coexisten
tei pașnice. Republica Populară Ro
mînă și-a făcut un punct de onoare 
din lărgirea necontenită a relațiilor 
internaționale, ca și din mărirea con
tinuă a schimburilor de delegații spor
tive. Astfel, an de an am asistat la 
o creștere impresionantă nu ribmai 
a numărului competițiilor oficiale 
(campionate mondiale și europene) la 
care au participat sportivii noștri, 
ct și la 
Intîlniri cu 
reprezentanți

o serie întreagă 
caracter amical 
ai diferitelor țări

de 
cu 
de

velului tehnic al concursurilor res
pective.' ■ ' ’ ' ‘‘ j I.

Competițiile -internațîonâie 'organi
zate la noi și-au 'atras 'aprecierea una- ■ 
nimă a oaspeților atît în ceea ce pri
vește capacitatea organizatorică a 
mișcării sportive din R.P. Romîhă, 
cît și prin faptul că sportivii veniți 
din toate colțurile lumii au simțit 
căldura prietenească cu care au fost 
primiți și înconjurați de tineretul 
nostru, de către poporul nostru.

Paralel cu legăturile tot mai strînse 
cu sportivi din lumea întreagă, s-a 
intensificat și activitatea internațio
nală sub forma participării la con
gresele federațiilor internaționale și 
ale forului olimpic. La aceste ședințe, 
delegații R.P. Romîne și-au adus o 
contribuție însemnată atît pentru dez
voltarea sportului respectiv, cît și 
pentru strîngerea legăturilor de prie
tenie dintre sportivii 
lume.

Lărgirea continuă a 
iărîm internațional a

din întreaga

legăturilor pe 
devenit astfel

pe tot întinsul pămîntuiui.
De unde înainte de eliberare spor

tivii romîni participau numai în mod 
sporadic și foarte restrîns la unele 
competiții internaționale peste hotare, 
Jn anii puterii populare aproape că nu 
există săptămînă în care reprezen
tanții R.P. Romîne să nu fie angre
nați în una sau mai multe întreceri

o problemă importantă 
mișcare sportivă din patria noastră. 
Sportivii romîni sînt pe deplin con- 
știenți de faptul că și prin sport se 
creează un limbaj comun, se consoli
dează prietenii, se netezesc și în felul 
acesta căile care duc spre înțelegere 
și colaborare între popoare pe plan 
internațional.

pentru noua
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rt arta aceasta ilustrează cum nu se poate mai convingător relațiile internaționale deosebit de intense a 
sportivilor noștri in anii puterii populare. Punctele roșii reprezintă țările europene unde au evoluat sportivii <z 
mini sau de unde ne-au vizitat delega ții sportive; iar săgețile indică țările din celelalte continente (Asia, A 
lia, Africa și America) cu care am stabilit și intensificat legăturile sportive.

Intilnirile internaționale ale sportivilor noștri 
din luna septembrie

al R.P.R. 
Continen-

- R. P.

30.VIII—13.IX: Turul ciclist
10—19.1X. — Paris: „Cupa 

telor" la volei.
12.1 X. — București: R.P.R. 

Ungară (tineret) la box.
12— 21.IX. — Moscova: Turneu inter

național de polo.
13.1 X. — Budapesta: R.P. Ungară — 

R. P. Romînă (A) la box.
— Constanța: R. P. Romînă — R. P. 

Ungară (juniori) la box.
13— 20.1 X. — Moscova : Concurs in

ternațional de tenis de masă (in
dividual și pe echipe, seniori și 
juniori).

14— 19.1 X. — Gottwaldow: A 14-a 
ediție a Cursei de 6 zile, la moto- 
ciclism.

16—23.1X. — București: Concurs hipic 
international oficial.

17.IX — Tg. Mureș: R. P. 
R. D. Germană la lupte

19.1 X. — București: R. P. 
R D. Germană la lupte

19—21.IX. — București: Jocurile Bal
canice de atletism.

19—20.1 X. — București: R. P. Romî
nă — R. D. Germană la înot și 
polo.

21—28.1 X. — Bautzen (R.D.G.) : Cam
pionatele mondiale (băieți și fete) 
la

22.1 X
R.

23.1 X.
că

28.IX—4.X. — Varșovia : Campiona
tele mondiale și europene la hal
tere.

30.1X. — 
nai la 
Balaș).

Londra : Concurs intern ațio- 
atletism (participă lolanda

In afară 
prevăzută 
între echipele A și de tineret ale R.P.R. 
și R.D.G. Inițial, jocurile erau fixate 
la 13 septembrie la București (A) și 
Bîrlad (tineret). Forul nostru a cerut 
federației din R.D.G. să accepte ca 
partidele să aibă loc la 27 septembrie. 
Se așteaptă răspunsul federației ger
mane.

de aceste întreceri mai este 
o dublă întîlnire la rugbi

Pomină —, 
libere.
Romîn ă — 
libere.

Un salut fierbinte sportivilor romîm|^ ...
SUCCESE SPORTIVE

i La interval de numai 17 zile i 
ipoarele romîn șt bulgar aniversea 
'cea mai mare sărbătoare națională c 
,istoria lor, ziua eliberării patriei 
>sub jugul fascist.
[ 23 August 1944... 9 Septembri
,1944... Două evenimente de importai 
'crucială, început de drum nou peni 
^popoarele noastre, pietre de hotar 
,viața și dezvoltarea lor.
1 Nouă ne sînt brne cunoscute reali. 
\rile poporului romîn și ele ne buci. 
ca și cum ar fi ale noastre. Nu r 
'înșira in acest articol toate cifr, 
'care ilustrează uriașa dezvoltare 
i mișcării de cultură fizică și sport < 
'Romînia democrată. E suficie 
'amintesc doar faptul că peste 2.2, 
,de oameni ai muncii sînt angrenați 
'activitatea sportivă, pentru a scoi 
'în evidență avintul nemaiinlîlnii 
,care l-a luat și acest domeniu.
i Campionii romîni se bucură de mu 
'simpatie în Bulgaria prietenă. Iolar, 
>Balaș, Elena Băcăoanu, Marin Pe 
>catu. Constantin Antonescu, pentru 
\nu cita decît pe cîțiva, sini extr 
>de populari in rîndul iubitorilor 
'sport din țara noastră.
! Nu este de mirare că sportul 
icultura fizică cunosc în R. P. Romi 
>o dezvoltare necontenită. Grija și 
Idrumarea permanentă a Partidului 
ifăcut posibile realizările de pînă acu 
Isînt chezășia succeselor de viitor.
j In anii care au trecut de la eli, 
) rar ea țărilor noastre de sub ju; 
>fascist s-a întărit prietenia din 
^sportivii romîni și bulgari. îmi ac 
;bine aminte cum în trecut guvern 
Iburghezo-moșierești foloseau îniii 
(rile sportivilor drept mijloc de ma 
yfestare șovină, pentru a semăna i 
’și dispreț. Acele vremi au apus p, 
)tru totdeauna. Astăzi disputele noas 
)pe stadioane sînt o manifestare 
Iternică a prieteniei, dragostei și a 
(torului reciproc dintre popoarele n- 
Istre înfrățite. Umăr la umăr, alăt 
ide tinerii din celelalte țări socialii 
(vom păși spre obținerea unor perj 
fmanțe din ce in ce mai bune.
I Cu ocazia măreței sărbători nai 
(nale a Romîniei, sportivii bulgari 
jllută cu cele mai adinei sentimente 
“.prietenie pe sportivii romîni, urinde 
Umoi și noi succese. Sportivii din ți 
'^noastră sînt convinși că sub corn 
“.cerea înțeleaptă a Partidului Munci 
(firesc Roinin mișcarea de cultură fiz 
fiși sport din Romînia democrată 
(/obține mereu minunate realizări.
» JELESKO KOLEV
(/activist emerit al culturii fizice, p 
«ședințele Consiliului Central al Un 
»nit de Cultură Fizică și Sport > 
(6 R.P. Bulgaria.

(A Numărul viitor al ziarului nos 
gva apare mărfi, 25 ai>ou«t. or« 

obișnuite.

am 
la 

atît

a

Cu 6 ani in urmă am avut pri
lejul să viu în București, unde am 
participat la un mare turneu inter
național de șah. Mărturisesc că 
fost plăcut impresionat văzînd 
romîni un interes și o pasiune 
de mare față de jocul de șah.

Orînduirea democrat-populară
deschis în fața poporului romîn, în 
fața tineretului, un drum minunat de 
realizare în cele mai felurite dome
nii ale științei, culturii și sportului.

Tuturor iubitorilor activității snor- 
tive le sînt bine cunoscute numele 
faimoșilor reprezentanți ai R. P. Ro
mîne. recordmana mondială lolanda 
Balaș, trăgătorii Ștefan Petrescu și 
Constantin Antonescu, boxerii Linca 
și Dobrescu, vîslașiî Rotman, Isina- 
ilciuc ș.a. Voleibaliștii, baschetbaliș- 
tii, fotbaliștii romîni sînt adversari re
dutabili pentru cele mai bune echipe 
ale hunii.

Mi-a fost cu deosebire plăcut să 
remarc apariția în arena internaționa-

lă a unul mare număr de talentați 
șahiști romîni. Acum Romînia dis
pune de o pleiadă de valoroși ti
neri maeștri dintre care mulți erau 
copii pe vremea cînd eu jucam 
în turneul de la București. Din re- w, 
viste, din tabelele marilor turnee, amțJ 
cunoscut numele și partidele unor ju- « 
cători ca Radovici. Ghițescu, Guns-W 
berger, Soos, Szabo, Mititelu ș.a. (X
Campionatul mondial feminin pe (o
echipe a fost marcat de un strălucit (X. 
succes al reprezentativei romîne, al- » 
cătuită din binecunoscutele maestre « 
Maria Pogorevici și Margareta Teodo- (X 
rescu. (/

Felîcitîndu-i pe prietenii romîni cu 7 
ocazia marii sărbători a lui 23 Au-(2 
gust, doresc să le transmit din par-,/ 
tea tuturor sportivilor sovietici 
salut

un it
fierbinte si urări de succes. ((

TIGRAN PETROSIAN 
mare maestru internațional 
campion de șah al U.R.S.S.

4$a gîndesc sportivii Republicii Depiocrate Germane» \

popice.
— Kyjov: R. Cehoslovacă — 
P. Romînă la baschet feminin.
— Gottwaldow: R. Cehoslova-

— R. P. Romînă la baschet fe
minin (echipa noastră urmează să 
mai susțină un joc la 25 sept.).

26—27.1 X. — Varșovia: R.P. Polonă — 
R. P. Romînă la înot și polo.

— Roma: Concurs internațional de 
gimnastică, cu prilejul celei de-a 
90-a aniversări a federației italiene.

26-1X—l.X. — București: R. P. Ro
mînă — R. D. Germană la șah 
(8 jucători și 2 jucătoare).

27.1 X. — Drezda: Memorialul Harbig 
la atletism.

In atenția

corespondenților noștri
Corespondenții noștri ne vor 

telefona în dimineața zilei de 
LUNI 24 AUGUST, la numerele 
de telefon cunoscute, rezultatele 
tuturor manifestațiunilcr sportive 
de sîmbătă și duminică, iar sea
ra cele ale întâlnirilor de luni 
după-amiază.

despre prietenii lor din Romînia
Nu trebuie să fii la București, 

Ploești sau Oradea, ca să te con
vingi de succesele poporului romîn 
în munca de construire a socialismu
lui. Economistul sau reprezentantul 
comercial învață să cunoască și să 
admire dezvoltarea Republicii Popu
lare Romîne ca vizitator al expo
zițiilor internaționale, sportivul sau 
gazetarul sportiv privește pe tabela 
de recorduri și în lista de rezultate a 
principalelor competiții și ia cunoș
tință de ascensiunea masivă pe scara 
valorilor internaționale a sportivilor 
acestei țări.

Deci nu trebuie să vizitezi Romî
nia, pentru ca să-ți faci o imagine 
asupra drumului măreț pe care l-a 
străbătut poporul romîn în anii pu
terii populare. Dar gazetarii sportivi 
călătoresc des și astfel colaboratorii 
redacției ziarului 
Echo" au avut de mai multe ori pri
lejul să viziteze frumoasa Romînie. Și 
niciodată nu s-a întors 
dactor al nostru de la București, 
Ploești sau din altă parte 
niei în care fusese, fără

Populară Romînă, aceste nume 
prezintă un simbol. In purtătorii 
vedem reprezentanți ai entuziastului 
tineret romîn, căruia puterea popu
lară îi asigură toate condițiile nece
sare dezvoltării intelectuale, profe
sionale și sportive și care folosește 
cu bucurie aceste condiții pentru a 
aduce glorie patriei sale.

Așa gîndesc sportivii Republicii 
Democrate Germane despre prietenii 
lor din Romînia. Popoarele noas're 
pășesc mînă în mînă cu toți oamenii 
muncii din țările lagărului socialist, 
îndreptîndu-se către același țel. Suc
cesele poporului romîn sînt și suc
cesele noastre, victoriile muncitorilor 
din Republica Democrată Germană 
sînt de asemenea victorii ale priete
nilor noștri din țările frățești.

Firește, fiecare sportiv este animat 
„Deutsches Sport de dorința de a învinge pe adversa

rul său în întrecere, de a fi mai bun 
decît cel din față. Dar înaintea vic
toriei și înfrîngerii stă ideea 
gerii și a prieteniei,

Cît de muit s-a schimbat 
de cînd Armata Sovietică a 
fascismul, de cînd s-a format lagă
rul socialist. Ot de mult s-a schim
bat lumea și în domeniul sportului. 
Noi sportivii germani putem să ne 
amintim foarte biije, de pildă, de 
zilele anului 1936, cînd s-a desfă
șurat cea de a Xl-a ediție a Jocuri
lor Olimpice. Ne gîndim la neîncre
derea care domnea între sportivii 
din multe țări. Ei s-au întîlrtit pe 
pista de atletism, pe terenul de

vreun re-

a Romî- 
să poves

tească în cuvinte însuflețite despre 
această țară și despre oamenii săi. 

Numele unor sportivi ca lolanda 
Balaș, Elena Teodorescu, Gh. Negrea, 
Leon Rotman — alături de ei aș 
putea cita numeroase altele — au 
ajuns cunoscute in întreaga hune. 
Pentru noi tinerii germani, care în 
țara noastră, Republica Democrată 
Germană, construim socialismul, ca 
și oamenii muncii din Republica

re- 
lor

înțele-

lumea 
zdrobit

zgură sau gazon, în bazine de na- 
tație sau în săli, dar cu toții păstrau 
o absolută rezervă și erau mai ales 
preocupați oa adversarul să nu-și 
arunce nici o privire asupra meto- 

antrenament saudelor proprii de 
de pregătire.

Principiul nostru 
cu totul altul. In 
cialiste, antrenamentul este o ches
tiune colectivă, și este bazat pe o 
muncă de colaborare, de prieTenie și 
sinceritate. De altfel, munca colectivă 
este o trăsătură caracteristica a so
cietății noastre noi și bineînțeles 
nici în sport nu poate fi altfel. Ca 
să actualizăm printr-un exemplu cele 
spuse mai sus, aș vrea să amintesc 
că și între ziarele noastre, pe de o 
parte „Sportul popular", iar pe de 
altă parte „Deutsches Sport Echo", 
există o rodnică colaborare, de 
schimb de experiență, de prietenie, 
care toate la un loc au dat rezul
tate minunate. Călăuziți de prietenia 
care ne leagă, noi ziariștii sportivi 
din Republica Democrată Germană, 
ca șj prietenii noștri de sport, . fie 
ei sportivi activi sau suporteri, trans
mitem cu ocazia zilei de 23 August 
întregului popor romîn sincere felici
tări și urări pentru obținerea unor 
noi succese în construirea socialis
mului.

de muncă este 
țările noastre so

JOACHIM FIEBELKORN
Redactor șef al ziarului „Deutsches 

Sport Echo".


