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sărbătoare
)in nou, peste întreaga țară, o 

mare de flamuri va undui în 
adierea vîntului. Din nou vor 

suna cîntece și se vor încinge hore 
ioase. In fiecare oraș, in fiecare co
mă ghirlande de flori vor împo- 
bi ferestrele caselor. Harnicul nos- 
I popor muncitor întîmpină cu ini- 
i plină de bucurie, cu noi succese 
producție, marea sărbătoare națio- 

— aniversarea Eliberării de sub 
fascist.
urmă cu 17 ani, la 23 August 
in condițiile victoriilor istorice

care numeroase stadioane mo- 
săli de sport etc., față de cele 
baze sportive sărăcăcioase și 
utilate cite existau în trecut, 

de mase par-
sute și sute de mii 

mai lar- 
activita-

- altădată 
de elevi

lă 
ful 
In 
14.
: armatei sovietice și ale ofensivei 
ieratoare pe teritoriu! țării noastre, 
rtidul. Comunist Romin, unind in 
ul forțele patriotice populare,
organizat și condus insurecția ar
tă care a dus la .răsturnarea dicta- 
ii militare fasciste, la ieșirea Romî- 
i din odiosul război hitlerist. In- 
ecția armată victorioasă din au- 
st 1944 a deschis o eră nouă în 
>ria poporului romin. a însemnat 
eputui revoluției populare, care 
schimbat din temelii viața țării. 
,Ziua de 23 August — arăta to- 
ășui Gheorghe Gheorghiu-Dej — are 
oare și profundă semnificație : o dată 
eliberarea de sub jugul fascist, ea 
feschis poporului romîn calea spre 
(oria asupra claselor exploatatoare 
victorie 

ceașcă o 
ialistă".
rește cu
lizate sub 
partidului în toate domeniile de 
ivîtate. Făcînd bilanțul drumului 
ibătut de poporul nostru, cel de 
Hl-lea Congres al P. M. R. a 
sfințit faptul că în Republica Popu- 
I R.mtnă a fost creată baza eco- 
tică a socialismului. In anii lumi- 
1 care s-au scurs de la 23 Au- 
t 1944, Romînia s-a transformat 
-o țară socialistă înfloritoare, cu 
«onomie puternică; viața poporu- 
devine tot mai îndestulată. Patria 
stră a pășit în etapa desăvîrșirii 
itrucției socialiste.
entru toate aceste mărețe succese, 
tru viața nouă care a înflorit în 
ire colț al patriei, poporul munci- 
este adine recunoscător 
care îf călăuzește pașii, 

luce cu înțelepciune pe 
itrucției socialiste.
îrbătorind 23 August,
icii își exprimă hotărîrea de a 
ci cu aceeași abnegație, cu forțe 
ite, pentru ca patria 
nă și mai bogată, și 
, și mai frumoasă, 
neretul sportiv, sutele
:ori aî sportului din patria 
țumesc fierbinte partidului 
i părintească pe care o 
arii de cultură fizică și sport. Ca
are a dezvoltării generale a țării 
tre, activitatea sportivă a cunos- 
— așa cum era firesc — un avînt

create sportivilor noștri, 
posibile marile succese 
situat R. P. Romină pe 

fruntaș în sportul mondial.

de campioni 
stabilesc re

de valoare, 
succese reali-

care i-a dat putința să 
nouă Romînie înfloritoare, 
Astăzi, poporul muncitor 

mindrie marile succese 
conducerea înțeleaptă

partidu- 
care îl 
drumul

oamenii

noastră să 
mai puter-

de mii de 
noastră 
pentru 
poartă

deosebit. Astăzi, peste 2.500.000 de oa
meni ai muncii sînt membri ai U.C.F.S. 
La dispoziția lor stau aproape 15.000 
de diferite baze și construcții sportive, 
printre 
derne, 
citeva 
prost
La marile competiții 
ticipă anual 
de tineri și tinere; o tot 
gă dezvoltare cunoaște 
tea sportivă sătească 
inexistentă. Peste 900.000
și eleve iau parte in fiecare an la 
campionatele republicane școlare și la 
Spartachiada pionierilor și școlarilor. 
Numai în condițiile dezvoltării miș
cării sportive pe baze de mase, nu
mai datorită minunatelor condiții de 
pregătire 
au fost 
care au 
un loc
In fiecare an, sportivii noștri se afir
mă puternic în marile întreceri, cuce
resc noi și noi titluri 
europeni sau mondiali, 
corduri și performanțe 
Alături de frumoasele
zate in producție, în fabrici și uzine, 
pe ogoarele unde muncesc cu sîr
guință și pricepere, sportivii intîm- 
pină ziua de 23 August și cu un 
frumos buchet de victorii obținute în 
sport. Din tabloul de onoare al anu
lui sportiv 1961 am putea să amin
tim titlurile de campioni mondiali cu
cerite de liandbaliști, de jucătoarele 
de tenis de masă Maria Alexandru și 
Geta Pitică, de luptătorul Valeriu 
Bularca, recordurile mondiale stabi
lite de atleta iolanda Balaș, de pa- 
rașutiștii Gheorghe Iancu sau An
gela Năstase și multe alte asemenea 
biruinți. Tinerii sportivi ai patriei 
închină cu bucurie, cu nespusă dra
goste, toate succesele lor zilei de 23 
August, cea mai mare sărbătoare a 
poporului romin.

In aceste zile se desfășoară în în
treaga țară alegerile organelor locale 
ale U.C.F.S. — eveniment de o deo
sebită importanță în viața organizației 
noastre. Ele constituie un mijloc pu
ternic de mobilizare a membrilor 
U.C.F.S. la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de Partidul Muncitoresc Romin 
mișcării de cultură fizică și sport, la 
intensificarea muncii educative în rin- 
durile sportivilor fruntași și ale tutu
ror celorlalți membri ai U.C.F.S., la 
mobilizarea acestora pentru a participa 
activ la opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste in patria noastră.

Strîns uniți în jurul încercatului și 
înțeleptului nostru conducător, Parti
dul Muncitoresc Romin, ne vom în
zeci eforturile pentru a obține noi 
și importante victorii care să contri
buie la înflorirea continuă a scumpei 
noastre patrii socialiste.

POVESTEA DE
Spune drept, tovarășe 

•Iilor din Pașcani, sau 
e la Galați, sau din Bucu- 
rști... Ai auzit vreodată 
e Bulgăruș ?

Poate așa, din etnd in 
nd, de prin ziare, cind 
a insămințat mai repede, 
iu etnd treieratul la lu- 
tina becurilor l-a sculat 
r morar cu noaptea-n cap.
Cum, tot nu știi cine-i 

ulgăruș ’
Te-ai luat după nume. 

i uneori te înșeală, 
îruș nu e nume de 

numele unui sat. 
tui sat din Banat.

vreo 40 de 
Timișoara.

kilometri de

★ 
președintele, 

sau socotito-

Bul-
om.

Al
La

Intr-o zi, 
electricianul 
rul l-au văzut pe Le» Tol
stoi cosind intr-o litogra
fie și... ce și-au zis ? „Să-i 
zicem așa gospodăriei noas
tre colective". Oamenii au 
fost de acord.

De-alunci numele lui 
Tolstoi nu e numai in raf
turile bibliotecii sătești, ci 
și la intrarea în gospodă
rie.

Tot nu pari dumirit. In 
definitiv, de ce toate astea 
în „Sportul1* ?

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă-
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Mulțumim Partidului iubit
SUCCESUL NOSTRU - ROD AL
MINUNATELOR CONDIȚII DE

PREGĂTIRE

cinciGîndul nostru, al celor 
sportivi care am reușit să cucerim 
titlul de campioni europeni — ca 
și al celorlalți componenți ai dele
gației, de asemenea clasați pe locuri 
fruntașe, se îndreaptă în aceste clipe 
de mare bucurie către partidul 
nostru iubit, căruia ii datorăm suc
cesul nostru, rod al minunatelor 
condiții create mișcării noastre 
sportive. Am dorit din tot su
fletul să întîmpinăm ziua de 23

August cu victorii care să contri
buie la creșterea prestigiului spor
tiv al patriei noastre dragi și acum 
trăim clipe de mare bucurie. Ne 
angajăm ca în viitor să ne pregă
tim cu tot mai multă sîrguință 
pentru a răsplăti prin noi perfor
manțe încrederea ce ne-a fost a- 
cordată, grija părintească pe care 
ne-o poartă partidul

AUREL VERNESCU, N. ARTIMOV, 
A. CONTOLENCO, ACHIM SIDOROV, 

ALEXE IACOVICI
campioni europeni de caiac-canoe

DIN TOATA INIMA

visuri
să

MODESTA MEA CONTRIBUȚIE

Am pășit pe porțile uzinelor, doar 
cu cîțiva ani în urmă. Eram 
să muncesc, să învăț. Am fost 
mi s-a oferit posibilitatea să 
cursurile școlii profesionale.'
sînt absolvent. Mi-am însușit bine 
tainele unei meserii frumoase, 
de
19 
de 
că, 
tru

dornic 
ajutat, 
urmez 
Acum

LA BULGĂRUȘ
Pentru că în prima sau 

a doua duminică a lunii 
care vine, pe terenul de 
sport din Bulgăruș (hai 
că m-am dat de gol I), o 
să se adune vreo 5.000 de 
oameni, ca să aplaude.

Cum vine asta. 5.000 de 
oamenii, etnd Bulgărtișul 
n-are dectt trei ?

Da’ce,
mult 2.000 
prin satele

parcă am
de... turiști de 
vecine ?
it

să spunem
nume :

pus

lu-Și-acum 
evurilor pe

Dacă n-ar fi existat viata

noastră nouă, dacă n-ar fi 
înflorit agricultura socia
listă și, deci, gospodăria 
„Lev Tolstoi", Bulgărușul 
n-ar fi âvut ECHIPĂ DE 
HANDBAL IN 11, RE
CENT PROMOVATĂ IN 
PRIMA CATEGORIE A 
TĂRII.

Da. da I Chiar așa ! O 
echipă de COLECTIVIȘTI 
în prima categorie a țării. 
Aceea în care joacă Sibiul, 
Ploieștii, Brașovul și cele
lalte orașe ale handbalului 
nostru în 11.

(Continuare în pag. a 3-a)
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Unul din cele mai frumoase 
ala unui tînăr sportiv este, firește, 
devină campion al tării. Avind la dispo
ziție excelentele condiții create de par
tid și guvern, am reușit să cuceresc de 
două ori titlul de campion republican 
la lupte libere și acum mă pregătesc cu 
toată rîvna pentru finalele din septem
brie. Totodată am realizat și norma de 
maestru al sportului și voi fi nespus de 
fericit în ziua în care mi se va decerne 
titlul.

Pentru grija pe care o acordă dez
voltării culturii fizice și sportului, pen
tru dragostea cu care se ocupă de creș
terea și educarea tineretului, pentru 
traiul luminos și tot mai fericit pe care 
ni-l asigură, port cele mai frumoase, 
gînduri de mulțumire și recunoștin/ă 
partidului nostru drag.

aceea 
frezor. Și deși am împlinit doar 
ani, mă bucur peste tot de stimă, 
aprecierea tovarășilor mei de mun- 
sînt în rîndul oamenilor, știu pen
ce muncesc. -

Mai știu însă că viața luminoasă, 
fericită, pe care o duc astăzi se dato- 
reșfe eliberării țării noastre de sub 
jugul fascist, instaurării puterii popu
lare, orînduire în care grija față de 
om și nevoile sale constituie preocu-» 
parea de căpetenie

M-am angajat ca împreună cu to
varășii mei din secție să dăm pină Ia 
sfîrșitul lunii, un 
piese.

Majoritatea au 
tate: In același
pășit sarcina de plan pe mașină cu 20 
la sută.

Este modesta 
chinată măreței

număr sporit de

și fost execu
ting), mi-am de-

mea contribuție in- 
zile a Eliberării.

t

GH. CRIȘAN
Cocător la întreprinderea regională de 
industrie locală „Cloșca" din Baia 
Mare, campion republican la lupte 

libere

OLTEANU
construcții mecanice 

,23 August“-Bucureștt

ION
frezor, secția
a Uzinelor
component al secției de box a clubu» 

lui sportiv Metalul 23 August



bn Țiriac, triplu campion 
ai Capitalei

întrecerile campionatului tenismani- 
Ior bucureșteni s-au încheiat duminică 
cu întreitul succes al lui Ion Țiriac 
(Dinamo), învingător în toate probele 
la care a participat: simplu bărbați, 
dublu bărbați și dublu mixt. Primul 
jucător al țării a acționat sigur, a ser
vit foarte puternic din prima minge, a 
smeciat cu forță, a venit des la fi
leu, reușind voleuri tari, plasate și 
spectaculoase.

In finala de simplu masculin susți
nută cu Constantin Năstase, campio
nul țării a cucerit o yictorie ușoară 
?i rapidă: 6-1, 6-3, 6-2. Partida a avut 
un singur aspect de-a lungul celor trei 
seturi. învingătorul și-a impus o su
perioritate netă printr-o ofensivă per
manentă prin lovituri puternice și cu 
direcții diferite, în timp ce Năstase, 
complet dezorientat, a dat o .replică 
slabă, numai de pe linia de fund, 
fără a schița măcar un gest de atac. 
Este inexplicabilă această „cădere" a 
Iui Năstase, după frumoasa comportare 
avută de el în compania lui Gh. Viziru.

Intîlnirea decisivă pentru cîștigarea 
primului Ioc la proba de dublu băr
bați a adus față în față perechile ti
riac, Mărmureanu și Bosch, Cristea. 
După patru seturi, primii au învins cu
6- 2, 6-3, 4-6, 6-2. Pentru timpul foarte 
scurt de cînd Țiriac și Mărmureanu 
au alcătuit acest cuplu, comportarea 
și rezultatele obținute sînt îmbucură
toare și dătătoare de speranțe. Pentru 
viitor, ar fi bine ca tinărul Mărmu
reanu să nu-și lase toată nădejdea nu
mai pe valorosul său partener, ci să se 
străduiască ca și el să contribuie mai 
activ, să lupte tot timpul pentru reali
zarea unor performanțe superioare, fi
nind seama de această observație la 
care o vom mai adăuga și pe aceea 
de a fi mai modest în întreaga sa com
portare, Mărmureanu poate justifica 
încrederea acordată. Bosch și Cristea 
nu au acționat ca un cuplu închegat, 
Bosch, bun luptător, dar prea defensiv, 
iar Cristea, mai agresiv, însă destul 
de greoi.

In slîrșit, al treilea titlu obținut de 
Țiriac a fost cel de la dublu mixt, în 
compania colegei sale de club, Mina 
Ilina. Cei doi dinamoviști au întrecut 
în finala competiției perechea Julieta 
Namian, Mărmureanu cu 6-1, 7-5. Și 
în această partidă, cel mai bun de pe 
teren a fost campionul republican. Ei 
nu a lost insă secondat suficient de 
partenera sa. Mina Hina a jucat slab, 
nesigură. Ea a ratat aproape toate lo
viturile de pe dreapta, fie în rarele 
încercări de atac, lie în apărare. în
vinșii au început foarte timid. In setul 
doi, ei au fost mai activi și au con
dus chiar cu 5-3, dar lipsa de coeziune, 
neatenția și îngimfarea Iui Mărmurea
nu i-au împiedicat să cîștige setul.

Alte rezultate, dublu mixt, semifinale: 
J. Namian, Mărmureanu — El. RoȘia- 
nu, Gh. Viziru 5-7, 6-1, 6-3, Mina Ilina, 
Țiriac — M. Ciogolea, Bardan 6-2, 6-2: 
dublu bărbați, semifinale : Bosch, Cris
tea — Gh. Viziru, C. Viziru 5-7, 6-2,
7- 5, 4-6, 6-2, Țiriac, Mărmureanu — 
C. Năstase, Burcescu 6-1, 6-1, 6-3.

C. COM\RN1SCHI

Primele jocuri In campionatul de tineret
O dată cu campionatul categoriei 

A a început, duminică, și întrecerea 
echipelor de tineret. Măsura este luată 
pentru a se da posibilitate tinerilor ju
cători ca și rezervelor să se mențină 
în antrenament și în joc..

Primele întîlniri s-au disputat la un 
nivel acceptabil, dacă ținem seamă că 
ne aflăm la începutul competiției. Au 
fost meciuri care au oferit fotbal destul 
de bun și au prilejuit afirmarea mul
tor elemente tinere valoroase. Adăugind 
și interesul vădit manifestat de spec
tatori, prezenți aproape în toate ora
șele încă de la începerea acestor me
ciuri, ajungem la concluzia că aceas
tă interesantă întrecere are . în față 
perspectivele unei desfășurări la înăl
țimea scopului pentru care a fost crea
tă. Pentru aceasta insă, echipele și an
trenorii trebuie să dovedească în viitor 
o grijă sporită pentru formațiile de ti
neret.

☆

Cum s-au desfășurat primele jocuri î 
Iată cîteva amănunte :

Dinamo Bacău — Știința Timișoara 
4-4 (1-2). — Intîlnirea a plăcut nume
roșilor spectatori, prin calitatea jocului 
prestat de ambele formații și prin nu
mărul marc de goluri. Au marcat: Co- 
lițaș (min. 16), Mureșan (min. 34 și 
46.)’ și Marcov (min. 86) pentru Ști
ința, Nemeș (min. 21 și 85) și Comă- 
nescu (min. 62 și 67) pentru Dinamo.

DINAMO : Bîlc — Damian (Veles- 
cu), CIRNARU, Nauncef — Samson, 
Giosanu ■— Popa, COMANESCU, C. 
Filip, NEMEȘ, Dobraneș.

ȘTIINȚA: ENĂCHESCU — Luchi- 
nici, Marian, CSERVENY — Molnar, 
Timisan — Loki, Roman, MARCOV, 
COL1ȚAȘ, Mureșan.

A. AROMINESII, coresp.

Metalul Tirgoviște — U.T.A. 2-3 
(0-1). — Au marcat: Popa (min. 33) 
si Dvorjak (min. 77 și min. 78 din 
il m) pentru U.T.A. și Știber (min. 66) 
și Boldea (min. 86) pentru Metalul, 
joc de factură modestă, în care Metalul 
a dominat teritorial, dar a manifestat 
lipsă de finalitate. Arădenii au meritul 
de a fi realizat acțiuni mai clare.

U.T.A. : Weifeld — Lenart, BAUER, 
Sighete —TUDOSE, Elek — DVOR
JAK, Popa, STAN, Vereș, Posler.

METALUL: Bretășanu — Bălășes- 
cu, Prăzaru, Stănescu — Ionescu, BA- 
RAC — BOLDEA, Oteanu, Moisescu, 
ST1BER, Sercău.

St. roșu Brașov — Știința Cluj 7-2 
(3-2). — Dacă în prima repriză jocul 
a fost echilibrat, în schimb în repriza 
secundă localnicii au fost net superiori, 
dominînd categoric. Au marcat Morar 
(min. 12, 55, 88), Lupeanu (min. 49, 
79), Birsan (min. 26) și Necula (min. 
39) pentru Steagul roșu, Timbuș (min. 
16) și Nichiti (min. 31) pentru stu- 
denți.

STEAGUL ROȘU : .Cerneanu — 
Coantă, Grecea, Ivănescu — BIRSAN, 
Filimon — Grigore, Damian (Ciupa), 
NECULA, MORAR, Lupeanu.

ȘTIINȚA CLUJ : Pop — MARDAN, 
CERGHEZAN, Movceanu — Birsan, Ci- 
rea — Korsai, ȚIMBUȘ, Munteanu, Ni
chiti. Brățări.

GH. CORCODEL, coresp.

C.C.A. — Petrolul 6-2 (1-2). — Un 
joc interesant, destul de plăcut ca 
spectacol sportiv, în care fiecare echi
pă a avut superioritatea cîte o repriză, 
cu singura deosebire că C.C.A. —- mai 
omogenă și mai bine pregătită din 
punct de vedere fizic — a jucat Ia fel 
tot timpul și a fost mai eficace. Au 
marcat: Stănoaia (2), Nanu (2), 
Giurcuț și Totan, respectiv Păiș și Dră- 
gan.

C.C.A.: Eremia — DUMBRAVA, P. 
M1HAILESCU, Măndoiu — Cicu, V. 
MIHA1LESCU — STĂNOAIA, TOTAN, 
NANU, Giurcuț, Săndulescu.

PETROLUL: Maroși — ClIITULES- 
CU, Cepolschi, Florea — Dumitrașcu, 
NEACȘU — DANAILA, DRAGAN, 
PAIȘ, Giurea, Moldoveanu.

Jiul Petroșani — Progresul 0-7 (0-5). 
— Echipa bucurcșteană a fost net su
perioară, mareînd prin Baboie (3), 
Adam, Protopopescu, Georgescu și... 
Buză (autogol).

PROGRESUL: Niculescu — Ghe- 
ghi, Maior, Drăgan — Dinu, Adam ■—• 
Baboie, Georgescu, Coteț, Protopopes
cu, Sandu.

Jiul a aliniat în prima repriză o for
mație de juniori, iar în a doua o e- 
chipă formată din jucători nelegitimați.

Dinamo Pitești — Dinamo București
2-0  (1-0). — Cele două formații au 
practicat un joc frumos, mult aplaudat 
de spectatori (aproape 10.000). Iniția

Foto: B. C1OBANU

Portarul echipei 
Minerul Lupeni, Mi- 
halache, a avut mult 
de.,, lucru in partida 
cu Rapid (0-3). Atacu
rile Rapidului, mai 
ales din repriza a 
doua, i-au solicitat 
deseori intervenfia . 
Și în repetate rinduri 
a fost la post. 

Noutăți în legătură 
cu turneul balcanic intercluburi

tiva a aparținut în cea mai mare parte 
din timp echipei gazdă, care a și în
scris de două ori prin Dumitrescu (min. 
13) și Florescu (min. 69). Scorul pu
tea fi și mai mare, dacă linia de îna
intare a echipei locale n-ar îi ratat, în 
prima repriză, numeroase ocazii favo
rabile prin Florescu.

Cei mai buni: Matache, Vulpeanu 
și Cîrciumărescu de la Dinamo Pitești, 
respectiv Niculescu și Nuțu de la bucu
reșteni.

I. CHILI BAR și I. FEȚEANU coresp.

Rapid București — Minertd Lupeni
3-0  (1-0). — Avînd mereu inițiativa, 
feroviarii au obținut o victorie ușoară, 
prin punctele înscrise de Balint (min. 
19 și 88) și Văcaru (min. 62).

RAPID : Todor — Teciu, Dan Coe, 
Mihai — Gherghina, Cimpoca — Dul- 
gheru, BALINT, Chiru, C. Dinu, Vă
caru.

MINERUL : Kiss — Sebar, Matias, 
Zamsa —-. Kerestes, Niță — Precup, Să- 
lăjan, Groza, Ciorobai, Sima.

N. BĂRBĂUȚAN

In clasament, Progresul, Rapid, Di
namo Pitești, St. roșu, C.C.A., U.T.A. 
au cîte două puncte, Dinamo Bacău 
și Știința Timișoara cîte un punct, Me
talul Tirgoviște, Petrolul, Știința Cluj, 
Dinamo București, Minerul Lupeni și 
Jiul — nici un punct.

Meciuri amicale
HUNEDOARA: Corvinul — C.S 

Reșița 2—2 (I — 1). Au marca; 
pentru Corvinul : Vatani (min. 
și Zanca (min. 68), iar pentru C.S 
Reșița Stigelbaner (min. 3) și 
dovan (min. 87). (C. Moraru cores

CRAIOVA : C. S. Craiova — C. 
Roșiori 3—2 (1—0). Au marcat: 
tea (min. 41), Onea (min. 82), P 
(min. 90) pentru C. S. Crai 
Tăbîrcă din 11 m. (min. 57) și Fi 
dău (min. 70) pentru C.F.R. Roș 
(Veneru Săndulescu-coresp.).

ORADEA: Crișul — C.F.R. / 
5—2 (3—1). Au marcat: Po 
(min. 25 și 36), Dinu (min. 38 și 
Toth (min. Ș3) pentru Crișul, Sze 
(min. 8) și Ioanovici (min. 50) 
tru C.F.R. (1. Ghișa-coresp.).

TG. MUREȘ: l.R.A. — A.S.A 
biu 3—1 (1—0). Pentru l.R.A 
înscris Jozsi (min. 44), Vegh 
46), Szekely (min. 65) și Frunzes 
(min. 56) pentru A.S.A. f
(I. Păuș-coresp.).

TIMIȘOARA: C.F.R. — A.M.l
1—1 (1—0). Au înscris : Glie
pentru C.F.R. și Pa piu p 
A.M.E;F.A. (Al. Gross-coresp.).

GALAȚI : Dinamo—Ancora (
8—3 (6—1). Au marcat: Leca (4' 
răban (2), Dudaș și Oprea p 
Dinamo, Potolea (2) și Jelesneac 
tru Ancora. (A. Schenkmann-eor

BRĂILA: C.S.M. — Farul Cor 
ța 3—1 (1 — 1). Au marcat 
(min. 34), Tudor Vasile (min. 
și Gh. Vasile (min. 88) de la i 
și Mănescu (min. 10) de la o; 
(N. Costin-coresp.).

BRAȘOV: C.S.M. Sibiu — C 
Făgăraș 4—0 (3—0). n
Rătschcr, Nestorescu, Cherciuvși

C. S. M. Mediaș — Tractorul 
șov 4—3 (0—0), (1—1). Mecit 
terminat cu scorul de 1—1, dup: 
s-au executat cite 5 lovituri d 
deapsă. Ambele jocuri s-au 
șuraț la Brașov in cadrul „Cupe 
berării". Finala C.S.M. Sib 
C.S.M. Mediaș se dispută m 
23 August. (Gh. Mizgăreanu-co:

FOCȘANI: Rapid — Dinamo 
0—1 (0—0). Unicul punct al p 
a fost înscris de Niculescu (mii 
din lovitură de la 11 m. (C. 
lescu-coresp.).

——=Z3 IVSiMiirhiizrf------- --
Dinamo a cucerit „Cupa 23 August"

Simbată și duminică, iubitorii spor
tului călare au avut prilejul să ur
mărească întrecerile din cadrul con
cursului organizat de consiliul oră
șenesc U.C.I'.S. București și clubul 
Știința. „Cupa 23 August" a reve
nit călăreților dinamoviști, care de-a 
lungul celor două zile de întreceri au 
acumulat cele mai multe puncte. Din
tre sportivii care au lăsat o impre
sie deosebită pot fi evidențiâți Vasile 
Pinciu, Constantin Vlad, Mihaela 
Radulescu, Glieorglie Langa, Ma
nuela Bogza, I lena Ionescu și An
drei Costea. Iată și rezultatele teh
nice: obstacole seiniușoară: 1. V.
Pinciu (Din. Buc.) cu Văpaia 0 punc
te 30,6 sec.; 2. C. Vlad (Din. Buc.) 
cu Hala 0 p, 33,0; 3. P. Victor (Din. 
Buc.) cu Ultra 0 p, 36,2; obstacole 
juniori: 1 AUljaela Rădulescu (Din. 
Buc.) cu Horn 0 p. 46,0; 2. D. Ve- 
lea (Știința Buc.) cu Eloricel 4 p. 
41,7; 3. A. Donescu (E.H.A.) cu Se-

beș 4 p. 43,5; obstacole mijlocie: 
1. C. Vlad (Din. Buc.) cu Agata 
3 p. 1:48,0; 2. Gh. Langa (E.H.A.) 
cu Corsar 4 p. 1:35,0; obstacole semi
grea : 1. V. Bărbuceanu (E. II. A.) 
cu Robot 4 p. ; obstacole „nenuinero- 
tată“: 1. E. Boiangiu (Din. Buc.) cu 
Păpuriea 46,4 sec.; 2. V. Pinciu (Din. 
Buc.) cu Clasic 46,8; 3. Cr. Topescu 
(E. II. Gr.) cu Răsunet 1:00,5; ob
stacole ștafetă : 1. V. Pinciu și C.
Vlad (Din. Buc.) 1:54,8; 2. Manuela 
Bogza și A. Costea (Știința Buc.) 
2:05,7; 3. C. Vlad și V. Pinciu
(Din. Buc.) 2:12,2; obstacole fete: 
1. Elena Ionescu (Știința Buc.) cu 
Sadea 0 p; 2—-4. Manuela Bogza, 
Liliana Nițulescu și Manuela Bogza 
(cu Sapa și „Odor) de la Știința 
Buc. 4 p. ; obstacole cat. mijlocie : 
1. A. Costea (Știința Buc.) cu Dia- 
volo 4 p.; 2. D. Hering (E.H.A.) cu 
Retezat 5’/2 ; obstacole semigrea: 1. 
Gh. Langa (E.H.A.) cu Rubin. Punc
tajul în „Cupa 23 August" este ur
mătorul : 1. Dinamo Buc. 341 p, 2. 
Știința Buc. 173 p, 3. E.H.A. 169 p.

Recent a avut loc la Istanbul o șe
dință a comitetului de organizare a tur
neului balcanic intercluburi dc fotbal. 
S-au luat In discuție o scrie de chestiuni 
pentru buna desfășurare a importantei 
competiții balcanice. La ședință au par
ticipat delegați ai federațiilor din Turcia, 
Romînia, Grecia, Bulgaria și. Albania.

PROGRAM\RE\ JOCURILOR 
RESTANTE

Cum sc știe, pînă acum s-au disputat 
10 din cele 20 de jocuri cile prevede 
acest turneu. în care —■ la ora actuală 
— în clasament conduce reprezentanta 
noastră, echipa Steagul roșu Brașov. 
Regulamentul competiției prevede că 
jocurile primei ediții trebuie disputate 
pînă la 15 septembrie. Cum însă, pînă la 
această dată nu sc pot juca cclc 10 res
tanțe, comitetul de organizare întrunit 
la Istanbul a liotărît, în primul rînd, 
să amine termenul de încheiere a actua
lei edilii, la 15 noiembrie. In al doilea 
rînd, a procedat Ia programarea parti
delor restante. Jocurile Steagului roșu 
urmează să se dispute astfel :
7. IX. la Brașov: St. roșu—A. E. K. 
Atena (arbitri albanezi).

28. IX. la Brașov: Steagul roșu— 
LcYSclii Solia (arbitri greci).

22. X. la Brașov St. roșu—Fener
bahce Istanbul (arbitri greci).

5. XL. la Tirana : Partizan—St. roșu 
(arbitri bulgari).

9. XI. la Sofia: Lcvschi— St. roșu (ar
bitri greci).

ÎMBUNĂTĂȚIREA REGULAMENTULUI

Propuneri interesante au fost făcute 
în legătură eu îmbunătățirea regulamen
tului competiției, propuneri caic vor li 
luate în discuție la ședința comitetului 
dc organizare, care urmează să se țină 
la I.) noiembrie.

Astfel, reprezentantul federației turce 
a propus — și delegații ceilalți au fost 
dc acord în unanimitate —■ ca echipa 
cîș ti viitoare a unei edilii a turneului să 
participe automat la edil ia următoare. 
De asemenea, delegatul turc a propus 
ca meciurile să nu mai fie conduse de 
brigăzi de arbitri din aceeași țară, deoa
rece necesită cheltuieli prea mari. Pe 
viitor numai arbitrul dc centru să fie 
delegat din altă țară, iar arbitrii de tușă 
să fie din țara în care are loc meciul 
sau din țările echipelor care se înlîlnesc. 
In sfîrșit, federația romînă a propus ca 
în cursul unei partide să se poală schim
ba, tot timpul, portarul și doi jucători 
de cîmp, indiferent de motiv, și nu por
tarul Lot timpul și un jucător de cipip

pînă la pauză, pentru accident 
prevede în prezent regulamentul.

O NOUĂ FORMULĂ DE DLSPI

Pentru ediția 1961—62 s-au 
în principiu, următoarele echipe : 
saray Istanbul, Olimpiakos Piret 
schi Sojia, Dinamo București și > 
Tirana.

La acestea se vor adăuga cîștig 
primei ediții (Steagul roșu are 
.șanse să participe din nou) și 
bahee Istanbul, în calitate de ci 
țiator al turneului balcanic (h< 
admiterii acestui club a fost Iu 
comitetul de organizare).

I)e asemenea, sînt șanse ca sî 
cipc și o echipă iugoslavă.

Lărgirea participării la c 
ție dă posibilitate turneului 
dispute după o nouă formulă ș 
gătură cu aceasta a fost aprol 
principiu o propunere W federa 
mine : formarea a două serii de cî 
echipe (sistem turneu, cu jocuri 
tur), urmînd ca echipele cîștigăb 
seriilor să se întîlncască într-c 
finală. Propunerea urmează să f 
nițivată la ședinla din noiembrie



ajun de 28 Ăugust.Ia noî, la „Republica
propierea marii sărbători a elibe- 
i patriei de sub jugul fascist se 
le din plin și în uzina noastră, 
luncitorii tineri, asemenea celor 
țuici, își sporesc eforturile pentru 
aduce în viață angajamentele luate, 
el, colectivul uzinei care, în cin- 

zilei de 23 August și-a propus 
realizeze peste plan o importantă 
itate de țeava finită, 

i la
>00
um
300

realizase 
16 august o depășire de aproa- 

tone față de angajamentul luat, 
și importante economii : circa 
lei peste angajamentul inițial

de Gheorglie Constantin și Niță Broas
că. Amîndoi laminoriști. Și amîndoi 
exemplu de muncă, de devotament fată 
de colectivul uzinei.

Am dat aici doar cîteva exemple. 
Bineînțeles nu sînt singurele. Cuvinte 
de laudă pot fi aduse și altor sportivi 
de nădejde, ca de pildă Ion Scarlat și 
Petre Chirvase. Prin operativitatea și 
priceperea lor, cei doi lăcătuși asigură 
totdeauna circuitul normal al cremalie- 
rei sau al bancurilor de tras țevi. Ca 
sportivi, aproape că nu mai trebuie 
sa-i recomandăm: sînt oameni de bază

NOSTRU
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noastră.

GHEORGHE VANCU

lamino-

(Urmare din pas. 1)

întîmplat

pentru că

cu alți

oanieni 
te poți

secția lami-
responsabil

17 ani. 
eviden- 
calitate.

ăstui Petrache Picoș, laminorist la uzina „Republica", 
lucrului

depășirea nor- 
15—20 la sută, 
unul dintre cei 
din uzină, El

maistru principal
noare de 3 țoii, 
sportiv în comitetul de partid 
al uzinei „Republica"-București

Intr-una din zilele trecute, comuna 
Mocira din Maramureș situată pe ma
lul drept al riului Lăpuș, a cunoscut 
o animație deosebită. In dumi
nica aceea se desfășura Concursul 
cultural-sportiv și toată comuna fre
măta. Se discutau șansele echipelor, se 
legau noi prietenii, se făcea un rodnic 
schimb de experiență.

-— Ce zici, îi batem pe cei din Mo
cira -
Lupan 
mitru 
fotbal 
Groși, 
Mocira.

— Știu eu ? Trebuie să ne străduim 
și cred că vom reuși.

...Și iată că jocul era pe terminate. 
Ultimele minute au trecut repede și 
fluierul arbitrului a consfințit victoria 
celor de la Ciocîrlia cu 3—0.

Nici unul dintre sutele de specta
tori nu s-a clintit de la locul lui. 
Urma jocul „vedetă" între Muncitorul 
Săsar și Stăruința Recea. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egali
tate: 2—"

La 
vinsă

intrebă tinărul colectivist Anton 
pe tovarășul său de echipă Du- 
Belbe. Era vorba de meciul de 
pe care echipa lor, Ciocîrlia 
trebuia să-l susțină cu Spicul

cu
2.

volei, Ciocîrlia Groși a îost în
de gazde, Spicul Mocira, cu

V. SÂSARA?^U-coresp. reg.

m a fost posibil să se obțină 
de realizări ? Se înțelege, prin 

il unit, susținut, prin entuzias- 
tuturor muncitorilor, conștienți că 
id f^Lbine, mai cu spor, ei își 
contribuția la realizarea măre- 
plan trasat de cel de al 111-lea 

res al P.M.R. pentru desăvîrșirea 
rucției socialiste în patria noa-

nu sînt puține exemplele de mun- 
eatoare, entuziastă ale muncito- 
noștri, laminoriști sau trefilatori, 
rari sau frezori, strungari sau 
atori, electricieni sau lăcătuși 
:ieni și ingineri. Mă voi limita 
idurile de față la cîteva exemple 
: tinerii sportivi care la locurile 
e muncă, învățînd din exemplul 
niștilor, s-au dovedit a fi 
ădejde, oameni pe care

--una din secții lucrează
Petrache Picoș. Este un tînăr 

it, conștiincios, gata totdeauna să 
rida fără zăbavă la orice acțiune 
ă de conducerea uzinei, a sec- 
I'inărul laminorist și-a adus un 

substanțial la 
irigăzii sale cu 
he Picoș este 
alentați rugbiști

de altfel, în echipa Gloria-Re- 
a. In aceeași secție muncește cu 
sîrg popicarul Constantin Bălan, 
te membru în brigada de tineret 
e cotat printre cei mai pricepeți 
oriști de la „țevi sudate". Impre- 
:u brigada, Constantin Bălan a 
t norma cu peste 12 la sută, 
alt loc de muncă, la secția „tras 
e“ își desfășoară activitatea unul 

cei mai tineri și mai apreciați 
zi, fotbalistul Vasile Ghețu, por- 
echipei uzinei noastre. Lăcătușul

Ghețu abia a împlinit 
in ciuda tinereții sale se 
totdeauna prin lucru de 
lisciplină. 
altă secție se mîndrește
rortivi. Rugbiști. (Trebuie să fac 
■izare: rugbiul are la noi, la „Re- 
a“, o puternică tradiție, ca și la 
•ele C.F.R. Grivița Roșie sau la 
e „Mao Tze-dun“). Este vorba

Deși nu e prea mare, asociația spor
tivă Recolta G.A.S. Stupini—Brașov, 
face parte dintre asociațiile care au 
o activitate susținută. Avînd sprijinul 
efectiv al organizației de partid și al 
conducerii gospodăriei, consiliul a- 
sociației a inițiat o serie de acțiuni 
soldate cu rezultate dintre cele mai 
frumoase. Ceea ce trebuie arătat în
să în primul find, este faptul că spor
tivii asociației figurează
tre cei mai buni muncitori 
domeniile de activitate ale 
riei.

Astfel, combinend Iuliu

mereu prin- 
in loate 
gospodă-

Zalian, 
fotbalist de bază in echipa gospodăriei, 
a primit titlul de fruntaș pe 
la recoltatul cerealelor, reușind 
dea zilnic magaziei peste un 
de griu boabe.

De asemenea, fotbalistul 
Gdltsch, mecanic de întreținere
șinile agricole, este mîndria sectorului. 
Orice reparație este efectuată 
mai scurt timp și de 
rioară.

GAS. 
să pre-

v a go n

Georg 
la ma-

SPORTIVII UZINEI

în cel
calitate supe-

în echipa de rugbi de categorie A, Me
talul 23 August

lată oameni și fapte care vorbesc în 
modul cel mai grăitor de avîntul în
suflețit al sportivilor din uzina noas
tră, despre dorința lor fierbinte de a 
lucra din ce în ce mai bine, pentru a 
răspunde astfel minunatelor condiții de 
viață pe care partidul nostru iubit le 
asigură tuturor oamenilor muncii din 
țara

cum apar zorile însorite ale di
mineții, pe standul de probă al uzi
nei 1 Mai din Ploiești se vede înăl- 
țindu-se strălucitoare și măreață 
noua instalație do foraj 4 L.D. care 
de mult a depășit prin 
tarele țării.

Această instalație de 
tuie mîndria harnicilor 
tori. Printre aceștia se 
mărate nume de sportivi care își 
duc prețiosul lor aport la realizarea 
frumoaselor succese obținute de 
nă, la îndeplinirea și depășirea 
gajamcntelor ce au fost luate in 
stea zilei de 23 August.

Comunistul Vasile Georgescu, 
zangiu, clasat pe locul 2 la 110 
și locul 3 la 400 m.g. in recenta 
ție a campionatelor republicane 
seniori la atletism, llie Alexandru 
cî.știgător ai categoriei grea în cadrul 
„Cupei orașelor balcanice" la box, 
sau Nicolae Rotaru — tîpăritor la 
turnătoria de fontă, Avram Groza și 
Avram Nicolae — lăcătuși, Ghiță A- 
lexandru II — mecanic auto, Nicolae 
Soare — turnător, l'lorea Tătuță — 
sudor, Gabi Milițoiu și Tudor Adam 
— tehnicieni, fac cinste colectivului 
de la uzinele „1 Mai". Ei practică 
sporturi ca atletism, box, handbal, al
pinism ; obțin în producție, ca și pe 
terenul de sport, rezultate dintre cele 
mai bune.

Dar mai bine să le facem o vizită 
la locul lor de muncă. La secția tur
nătorie de fontă l-am întîlnit pe ute- 
mistul Teofil Chiriluc, dublu cam
pion regional la atletism, care tocmai 
manevra cu multă pricepere oala de 
turnare a celei de a 303-a șarje dc

POVESTEA DE
Cum de s-a 

„minunea.” ?
S-a întîmplat 

din cei 3.000 de bulgăru- 
șeni, vreo 1.200 și ceva 
sînt membri ai U.C.F.S.

Pentru că handbaliștii 
și-au zis : ,,Pînă cînd nu
mai cu jocuri în deschide
re la fotbal ?"

Pentru că tovarășul W e- 
geman, contabilul de la 
cooperativă, n-o lungește 
cu deconturile, ci se gră
bește. că după-masă c an
trenor.

Pentru că rotarul colec
tivist Adam Slatina și mun
citorul Nicolae Simeș de la 
..Gostat” și-au făcut și ei 
o socoteală : dacă Nodea 
sau Bulgaru, care vin și ei 
de la țară, i-au Ipitut pe 
Vycha și pe Mortensen, de 
ce nu i-ar bate și ei pe cei 
de la Sibiu sau de la Bra
șov ?

Pentru că pe studentul 
Erwin Strebel, fiul unei 
muncitoare de la ,,Gostat”, 
nil l-a răbdat inima să trea
că la Știința Timișoara, 
ci l-a tras tot spre lini-

giiruș. alături de prietenii 
săi Iosif Denuel — elec
tricianul, sau Petru Stan 
— brigadierul zootehnician.

Și încă vreo sulă de 
,,pentru că”, dintre care 
cel mai de seamă este a- 
ce.la că tovarășii Alexandru 
Roman, secretarul organi
zației de partid și Roman 
l'Jibar, după ce au arătat 
care sini binefacerile spor
tului, au pus umărul, ca să 
afle încă o dată orașul ce 
poate satul nostru nou..

★
Anul trecut, în cîteva 

însemnări de Ia Bileil (la 
doi pași de Bulgărtiș) a- 
părute in ,,Gazeta Litera
ră”, reporterul scria. cu 
admirație, despre mulgă- 
toarea al cărei ceas de aur 
mîngîia ți ța vacii și des
pre porcarul care caligrafia, 
grav și doct, cuvîntul ..ges- 
tonte”.

Existența unei echipe de 
colectiviști în prima cate
gorie de handbal a țârii 
completează de minune a- 
cest tablou al prefaceri
lor

faima sa ho-

foraj consti- 
ei construc- 

află și ncnu- 
a-

ca- 
m.g. 
edi- 

de

lontă. Pentru succesele 
producție, el și brigada 
parte au fost evidențiați, primind dra
pelul de brigadă fruntașă pe secție. 
Tot fruntași în producție am întîlnit 
și în secția condusă de tinărul ingi
ner Dumitru Ghinea. care este și pre
ședintele secției de box a asociației 
Prahova

Pe una din mașinile dc frezat Ia 
care lucra candidatul de partid Spi
ridon Șerbănescu, campion regional 
de schi și un bun voleibalist, se afla un 
drapel pe care scria „Pentru cea mai 
bună brigadă pe secție". Din brigada 
condusă de el mai fac parte și spor
tivi ca fotbaliștii Petre Herea, Silvian 
Dragnea, motociclistul Nicolae Ștă- 
nescu, boxerul loan Bondrea, cu toții 
strungari. Dar mîndria brigăzii lor 
este comunistul loan P Constantin, 
înotător, care a obținut titlul de „cel 
mai bun strungar al secției". Asemeni 
Iui, handbalistul Vasile Bunea, lăcă
tuș de întreținere de la secția cazan- 
gerie, a obținut titlul de „cel mai 
bun lăcătuș pe secție".

La plecare ne-am oprit în fața pa
noului inovatorilor. Aici am întîlnit 
fotografia inginerului Marcu Tache, 
șeful secției forjă, 
realizat mai multe 
portantă eficiență 
Marcu Tache este 
președintele secției 
Prahova „1 Mai"

Alături de ceilalți muncitori ai uzi
nei, sportivii muncesc cu mult spor și 
obțin rezultate dintre cele mai bune, 
pe care le închină zilei de 23 August, 
Ziua eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist.

obținute în 
din care face

Aici am
Marcu

care anul acesta a 
inovații, cu o im- 

economică. Ing. 
în același timp și 
de fotbal a A. S.

Ploiești.

FLORIAN ALBU

LA BULGĂRUȘ
Ce te

inceput
faci, însă, că bl 

de septembrie 
oaspeți da seamă ? 
jocurile dc divizie.

Nimic mai simplu, 
struiești o tribună 
dușuri și vestiare te 
lipsi? Nit. Atunci? 
o grijă. Bulgărușenii 
prevăzut totul în proiect. 
Sub tribună. Ca pe ,,Re
publicii”.

Piuă la 
pionalului 
puțin, dar 
fie gala.

Tovarășe mecanic Pauli 1 
Vezi să meargă bine 
ba: Doar ești direct 
resat. Am auzit că 
poarta echipei...

★
Cum o să fie cu 

zea echipelor oaspete ?
M-au lămurit cîțiva ju

cători reșițeni, care au fost 
în demonstrație, acum un 
an sau doi, la Tereniia 
Mare, tot în Banat.

Drept să-ți spun, tova
rășe handbalist de la oraș, 
nu mi sa pare neplăcut 
un drum cu șaretele, do 
la gară ptnă îri comună, 
peste cîmptil înmiresmat

ai
I ncep

Con-
De 

poli 
Nici

au

la ad- 
cîrnați 
un pa

pe care

începerea cam- 
mai e foarte 
totul trebuie să

trea- 
inle- 
aperi

caza-

Și nici găzduirea 
versorul direct, cu 
de porc, plăcinte și 
har de rubiniu, 
ești liber să-l refuzi.

Apoi adversarul direct 
o să te ducă la cinemato
graf. S-ar putea să nu-ți 
pară prea interesantă com
pletarea ..Febra aftoasă la 
vaci", dar bulgărușenii 
cresc vite și s-ar lipsi ari
cind de ,, Bufonul rege
lui”

Scara, la culcare, vei 
găsi lingă pat o cană cu 
lapte proaspăt muls. Mama 
adversarului direct știe că 
handbalul nu-i... joacă.

Dimineața te vei spăla 
la finlînă, tot cu adversa
rul direct, și apoi, cam pe 
la zece, o să se pornească 
alaiul spre stadion, cu 
scripcari și diblari, cu copii, 
ca la nuntă, cu ,,scuteriști” 
și bicicliști pe de margi
ne și cu fele sfioase ztm- 
bind pe sub sprinceană.

★
Ce spui, mergem ? Eu mă 

înscriu primul pentru cro
nicile meciurilor de ,,A” 
de la ..Rulgărus.

IOAN CHIRILĂ

In cinstea zilei de 23 August, dis
tincții de fruntași au obținut și spor
tivii Ladislau Ferencz —’ îngrijitor la 
sectorul porcine, Ion Manea — munci
tor la transportul cerealelor, Mihai Ig
nat — grădinar, llie Puia — briga
dier zootehnist, și alții.

In mod special trebuie vorbit des
pre tinăra utemisfă Viorica Mustățea, 
voleibalistă in echipa gospodăriei, mun
citoare la secția de incubație. Dato
rită rezultatelor obținute în muncă, a 
primit din partea Direcției Generale 
G.A.S. distincția de „Fruntașă pe ra
mură".

Muncitorii gospodăriei vorbesc cu 
drag despre sportivii lor și asistă la 
toate competițiile pe care le susțin, 
incurajindu-i. La rindu! lor, fotbaliștii, 

popicarii și ceilalți spor- 
să se achite conști- 
ce le revin. Și acest

voleibaliștii, | 
tivi se străduiesc 
incios de sarcinile 
lucru l-au reușit.

GH. CORCODEL-coresp.

La Calafat, printre cei
mai tineri fotbaliști

Gazdă de cîteva luni a unui cen
tru de pregătire și specializare la 
fotbal pentru copii, stadionul Dună
rea din Calafat trăiește din plin frea
mătul voioșiei micilor jucători. In- 
tr-una din zilele trecute am poposit 
pe stadion, in mijlocul viitorilor fot
baliști.

...O dimineață de vară, însorită. 
Copiii, cu fețele radiind de bucurie, 
alergau, săreau, făcind mare larmă. 
Un fluierat scurt șl s-a făcut liniște. 
In cîteva clipe întreaga garnitură de 
prichindei s-a adunat in formație 
pentru prezentarea raportului.

Un copilandru brunet face cîțiva 
pași înainte și cu voce puternică 
rostește :

— Tovarășe antrenor ! Grupele unu, 
doi și trei din cadrul centrului de 
învățare a fotbalului 
tru începerea lecției, 
vul Mihai. Țenea.

Antrenorul Nicolae
propie de copii și, ca la fiecare oră 
de program, le explică tema lecției 
ce urma să se desfășoare.

Copiii sînt numai ochi 
Apoi, după antrenament, 

dul nostru să fim 
a inceput să ne 
despre activitatea 
centru. Am notat
lui pline de căldură și ne-am gră
bit să vi le transmitem și dumnea
voastră, dragi cititori.

Prin 
U.C.F.S.
de învățare a fotbalului, 
tivează 73 de copii și juniori, 
părțiți pe grupe de virstă și stadiu 
de pregătire. Viitorii fotbaliști sint 
foarte ascultători și dornici să-și în
sușească cit mai multe din tainele 
jocului. Au fost descoperite elemente 
înzestrate, capabile să atingă o înaltă 
valoare. Printre aceștia se află Ion 
Baroga (14 
ani), Mihai 
Ciobanu (11

Dragostea
acest centru, programul minuțios în
tocmit, spiritul de răspundere al ele
vilor, nivelul ridicat al pregătirii 
teoretice și practice asigurată de an
trenorul Titiriga și de instructorii 
voluntari Marin Nătărău și Dorel 
Pîrvan dau garanția că peste puțină 
vreme în bătrînul oraș de pe malul 
Dunării vor apare jucători de va
loare. Localnicii așteaptă cu multă 
răbdare. Poate că peste cîțiva ani 
copiii de acum vor culege ropote de 
aplauze intr-un meci de categoria B. 
Sau poate chiar A !

MIHAI CARAULEANU— coresp.

sînt gata pen- 
Raportează ele-

Titiriga se a-

și urechi, 
a fost rin- 
Antrenorul 
amănunte

atenți.
relateze 
din cadrul acestui 
cu grijă cuvintele

grija consiliului raional 
a fost înființat acest centru 

în care ac- 
im-

ani), Gheorghe Vișan (15 
Țenea (16 ani), Cornel 
ani) ș. a.
cu care se muncește în

NUMĂRUL URMĂTOR AL 
ZIARULUI NOSTRU VA APARE 
VINERI 25 CRT. LA ORELE O- 
BIȘNUITE.



Visurile au devenit realii

Unul, pe nume Leon Eraclid, stă- 
pînea cît vezi cu ochii pămînturile din 
jurul Gherăeștiului și Tețcanilor, aflate 
pe malurile rîului Moldova. Se schim
bau doar stăpînil, dar lucrurile dăi- 
r.uiau așa de sute de ani, de cînd au 
fost ridicate primele vetre pe aceste 
meleaguri. Casele joase, acoperite cu 
stuf nu-și ridicau frunțile mai sus 
de înălțimea porumbului.

Cultură ? Școala înființată încă în 
1858 nu reușea să alfabetizeze nici 
50 la sută din populație, țar străda
niile puținilor dascăli nu reușeau să 
țină de foame...

— Nu. Ion va merge la muncă, nu-i 
școala de el. Ce dacă-i mic ? Eu n-an 
păscut vite de la opt ani ?

Din sute și sute de oameni numai 
doi inși primeau ziarul, anume boie
rul și primarul. Un medic încerca să 
facă adevărate minuni, din lipsă de 
medicamente și celelalte necesare să
tenilor din 11 comune cîte avea în 
circumscripția sa.

Iar de sport... Asta e o treabă de 
stomac sătul nu de cei ce considerau 
urzicile și ștevia o hrană de toate 
zilele iar un boț de brînză cu mă
măligă și o eventuală bucățică de car
ne drept o sărbătoare. Ehei... Chiar 
să le fi făcut teren de fotbal sătenilor 
din Gherăești și Tețcani nu le ardea 
lor de astea. Aveau ei alte necazuri...

...Revăd notițele de mai sus, însem
nări făcute in luna lui cuptor a anu
lui trecut într-una din clasele lumi
noase ale școlii din Gherăești. Cred 
că nici nu mai era necesar să mă uit 
la ele. Mi-au revenit involuntar în 
minte, nu de mult, cînd citeam în 
presă că echipa de oină din Gherăești 
a intrat in luptă pentru cucerirea 
titlului de campioană a țării.

Foștii opincari stau acum în cum
pănă în fața vitrinelor magazinului 
universal din comuna lor :

— Ce zici, bade Petre ? Să-mi iau 
pantofii ăia maro cu liră sau pe aștia- 
lalți simpli ?

Aproape 200 de antene, ce stră
pung înălțimile, atestă prezența unor 
elegante aparate de radio fabricate la 
noi sau pe alte meleaguri. Peste 150 
de case noi lucesc in ploaia călduță 
de vară cu olanele lor roșii sau țiglele 
cenușii de asbest.

La panoul de onoare
De cum intri în curtea fabricii „Texti

la roșie” din Iași, te înlimpină un panou 
cu fotografiile fruntașilor în muncă și 
realizările lor. Sînt chipuri și nume de 
muncitori de la filatură, de la |esăto- 
rie, sau de la atelierul mecanic etc., care, 
acum, în întimpinarea zilei de 23 Au
gust au realizat însemnate depășiri de 
plan. Printre aceștia, multe, foarte mul
te nume de tineri care au reprezentat

Dacă cei din Gherăești citesc ? In 
loc de răspuns să răsfoim cele 1.478 
de fișe ale bibliotecii din comună. 
Nume multe, multe de tot. Majorita
tea, cei ce nu știau să înțeleagă tilcul 
slovelor. Astăzi ei sînt parcă cei mai 
însetați cititori. Era să uităm să vor
bim de cele peste 460 de abonamente 
la ziare și publicații. Și cite altele 
n-am mai putea să înșirăm aici ? 
Dacă se face sport ? Cei peste 600 
de membri al asociației din locali
tate practică în mod regulat șase dis
cipline. In nenumărate competiții de 
mase ei se situează pe locuri frun
tașe.

Azi, în Gherăești și Tețcani a face 
sport e ceva firesc ca și cum ai mînca, 
al dormi sau altă treabă obișnuită. 
Dar puteam da alt exemplu nu nea
părat Gherăeștiul, să zicem comuna 
Ion Roată din regiunea București sau 
Miercurea Nirajului din apropierea 
Tîrgului Mureș, Axente Sever din re
giunea Brașov. Ați citit, desigur, de 
talentatele gimnaste din Volovăț, co
mună undeva în apropierea Rădăuți
lor, care au reușit să ocupe un loc 
fruntaș în finala „Cupei Moldovei" 
din 1960. Poate nu ați știut că în satele 
dimprejurul Odorhciului a avut loc, 
nu de mult, o întrecere de handbal 
Ia care au participat 57 de echipe. 
Știți cine a cîștigat competiția la fete ? 
Un sătuc, pe nume Tăurei, care nu 
are mai mult de 120 de case. In 
schimb, are niște fete a căror faimă 
curînd va depăși granițele raionului 
și regiunii. înainte, hocheiul pe gheață 
era un sport destul de rar. De unde 
bani pentru echipament și materiale ? 
In iarna trecută in. raionul Miercurea 
Ciuc cinci echipe sătești și-au dispu
tat întiietatea. Și, vă rugăm să ne 
credeți, nu au evoluat pe gheață dile- 
tanți. Dimpotrivă, am văzut de ne
numărate ori faze de o ridicată 
valoare tehnică. La 15 km de Tur
da este o comună, Viișoara. In anii 
trecuți nu prea se făcea sport pe 
acolo dar acum in multe competiții 
ei ajung pînă în faza pe raion sau 
chiar pe regiune. Ca să nu mai vor
bim de comunele Nămoloasa-sat, 
Ivești, Tulucești sau Nănești toate din 
regiunea Galati care sint mereu prin
tre primele chiar in activitatea de per-

asociafia lor sportivă în diverse întreceri.
Iată-i la loc de frunte, pe polizatorul 

C. Vrabie, jucător în echipa de fotbal 
ți pe sudorul Gheorglte Zabariuc, unul 
dintre cei mai buni popicari, lntîlnim pe 
panou și fotografia boxerului C. Calen- 
ciue., Nici nu-i de mirare : e un strungar 
fruntaș ! Acestora li se alătură sporti
vele Virginia Rusu — filatoare, .Elena 
Pascal, — țesătoare și Ralina Ifrițcu — 
filatoare.

PETRE CODREA 
gtuesp. rc>. 

formanță pe regiune, dînd nu de rare
ori chiar finaliști pentru diferite în
treceri pe țară.

Exemplele le-am putea continua 
mult timp. Noi insă vom răspunde în 
felul următor : înmulțiți Gherăeștiul 
cu 10, cu 100 sau cu 1000, cu... și o să 
aveți imaginea satului din zilele noa
stre. Imaginea satului în care in jurul 
G.A.S.-ului, S.M.T.-uIui și G.A.C.-ului 
renaște totul sub conducerea înțe
leaptă a părintelui nostru drag, parti
dul. In această privire de ansamblu 
sportul ocupă și el un loc de frunte, 
fiindcă setea de cunoaștere a omu
lui muncii de pe ogoare nepotolită 
timp de veacuri are astăzi forme mul
tiple de manifestare. Sportul devine 
o necesitate, pentru că grijile se duc 
pe pustii, pentru că se simte nevoia de 
mișcare în aer liber, de soare, de lu
mină. Sportul devine o necesitate 
pentru că este un bun al tuturor celor 
ce muncesc, la orașe sau la sate, înăl- 
țînd, sub conducerea partidului drag, 
socialismul.

OTTO BENKO

e este mai greu ? Să sari cu parașuta sau

H
 să minuiești o mașină electronică ? Să vii 

din inalfimi, de de-asupra norilor, spre 
un cerc minuscul desenat undeva pe pă- 
mlnt, sau să deslușești alfabetul complicat 
al „creerului" de cuarț și sirme ?

S-o întrebăm, pe ELISABETA POPESCU, care le 
face cu măiestrie pe amîndouă.. Vintul și înălțimile, 
suspantele și cupola de pinzâ se supun miinilor și voin
ței ei, purtînd-p drept la țintă. Dar și panoul de elec- 
troformare a celulelor redresoare de seleniu îi este 
familiar. Parașutista știe să-i citească fără greșeală 
gindurile complicate și să le înțeleagă.

„Ge este mai greu ? Să sari cu parașuta sau să... “
Elisabeta Popescu n-ar lăsa să se repete întrebarea 

fi ar răspunde desigur:
— Dacă înveți și muncești, nu este greu nici una.

Cei 17 ani care au trecut de Ia Eli
berare reprezintă, istoricește vorbind, o 
perioadă, de timp scurtă. Și totuși, ce 
pași uriași a făcut în acest interval 
sportul școlar pe drumul dezvoltării 
sale !

S-a petrecut, mai întîi. o descătușare 
din chingile ținui sistem de educație 
fizică scolastic și perimat, dar căruia 
îi fusesem ani de zile tributari — acela 
al gimnasticii suedeze. Ne referim în 
mod direct la gimnastică, pentru că în 
cele mai multe cazuri. înainte de 23 
August 1944, activitatea sportivă din 
școli se rezuma la practicarea acestei 
discipline. Pe alocuri se mai organizau 
întreceri atletice sau jocuri de volei. 
Sporturi ca handbal, baschet, schi, na- 
tație, atît de îndrăgite astăzi de tinere
tul școlar, erau altădată ca și necunos
cute.

In reorganizarea sistemului de educa
ție fizică din școli, experiența școlii so
vietice a fost de o importanță covîrși- 
toare. Cu ajutorul ei am reușit să ie
șim din vechile tipare, ea ne-a deschis 
căile către obținerea unor succese ne
întrerupte.

Nu există școală fără asociație spor
tivă — numărul acestora atinge cifra 
impresionantă de 1.000 ; nu există aso
ciație sportivă școlară fără săli sau te
renuri, fără materiale și echipament din 
abundență. Profesori de educație fizi
că pricepuți, conștienți, pasionați de 
munca lor, îndrumă permanent pașii e- 
levilor in ramura sportivă preferată, le 
cultivă talentele. Profesorii de educație 
fizică nu sint niște tehnicieni limitați 
la noțiuni de ordin tehnic, ei se com
portă ca adevărați pedagogi, munca lor 
constituie o latură a procesului de e- 
ducație comunistă a tinerei generații.

Celor dornici să facă sport de perfor
manță Ie sint larg deschise porțile șco
lilor sportive de elevi (peste 50 la nu
măr, cu aproape 20.006 de cursanți), ale 
cluburilor sportive școlara (înființate în 
cîteva centre cu puternică tradiție : 
București, Timișoara, Cluj, Brașov, Tg. 
Mureș). îndrumarea după criterii știin
țifice a elevilor cu aptitudini în sport 
a făcut să se vorbească foarte repede 
în lumea școlărească de un alt feno
men altă dată necunoscut în această 
sferă — sportul de performanță. Și a- 
cesta a devenit astăzi un fapt obișnuit. 
Campionii școlari de ieri — Iolanda Ba
laș, Lia Manoliu, Sanda Grosu, Constan
tin Grecescu și mulții alții — au 
devenit campioni republicani, unii

europeni, iar alții recordul 
După exemplul acestora, 
faptele lor, s-au ridicat si 
treptele măiestriei sportive 
elevi. In prezent, mișcarea 
tivă se mîndrește cu o s< 
aflați încă pe băncile șc< 
au absolvit în acest an ș 
gen Simionescu. Rodica V< 
hail Calnicov, Gabriela Bă 
tism), Dana Iliescu, Oiiix 
Gabriela Ștefan, Mariana 
notaj), Adalbert Beți (ten 
Ana Ene (scrimă), Mina 
Cristina Patraulea și Box 
(patinaj). Sanda Iordan 
Rambo sec (natație). Flori 
(șah) — autorii unor perfoi 
Ioare republicană, multi 
prezentanți ai culorilor i 
treceri internaționale, în ț 
hotare.

Exemplele de mai sus 
suficientă măsură la ce ni 
ajuns sportul de perform: 
de la noi. Și, bineînțeles, 
mintite nu sînt /ele.

înainte de 23 August 1 
succese nu puteau fi nici 
tăzi însă, cînd prin grija 
partidului și guvernului, 
școli i-au fost create con 
pentru practicarea sportu 
chiar și cele mai indrăzi 
venit realitate »

57 maeștri emeriti a
837 maeștri ai sportul
Cifre care exprima ni 

terea măiestriei sportive 
dezvoltare și progres 
noastre de cultură fizic; 
— în primul rînd — pre 
o acordă regimul nos 
popular sportivilor frunt; 
în ridicarea gloriei spor 
dragi pe culmi tot mai

Insigna care străluceș 
rile celor 894 de sporti 
răsplătește munca neobo 
tirca personală, contribu 
tarea mișcării noastre 
dania pentru obținerea c 
performanțe de pi-^tigi

Muncitori dește

aed un flăcău de pe la Ini 
lui care a deslușit tainei 

A Dar nu numai atît învață. C 
nice*te la tr*nt& cu a^‘‘ d 
mi se duse flăcăul, o zi, o 

**^*””®' o zi, tocmai în țara lui 
unde se adunară ăi mai vrednici și m 
trintei din cîți sînt pe lume. Cine crede 
dit pe toți? Flăcăul nostru ! Veni iute i 
la treabă și zău că nu-i printre ultimii, 
de ce să nu zic, printre ăi dinții... ‘

Nu este un... fragment dintr-o pove 
vorbit, sfătos, un moș despre VALERI 
campionul mondial Ia lupte clasice, la c 
mijlocie, vrednic muncitor Ia Uzinele , 
Brașov.

Nici că am mai avea ceva de adăugat 
cuvîntul... fotografie!



Oamenii muncii cunosc frumusețile patriei

MEREU MAI MULTI SINT IUBITORII DRUMEȚIEI
IMAGINI DIN TRECUT...

• ••

Generația lui 23 August 1944
Printre cei 12 finaliști din rîndul 

cărora va fi desemnat noul campion 
de șah al lumii la juniori se numără 
și Florin Gheorghiu. Iată că încă 
un sportiv romin fruntaș se află an
gajat direct în lupta pentru suprema
ția mondială. Și el e dornic și nerăb
dător să aducă patriei un succes de 
renume.

Felul în care Florin a luptat în se
ria preliminară, talentul său, apre
ciat unanim dc marii maeștri ce ur
măresc competiția juniorilor, ne dau 
și în continuare speranța unei com
portări bune. Am îndrăzni să spu
nem, nu numai speranță, dar chiar 
certitudine.

— îmi place jocul lui Florin, a 
exclamat marele maestru sovietic Iurii 
Averbach, după ce i-a urmărit primele 
partide.

— Și mie. Foarte mult, a adăugat 
dr. Max Euwc, fostul campion al . 
lin

înalta competență a celor care s-au 
exprimat dă și mai mult preț acestor 
cuvinte.

Nii-i de mirare că Florin, „copilul- 
minunc" al șahului romînesc, a cuce
rit asemenea aprecieri. Dar despre

cu care stu- 
ajută să-și 
ceea ce în- 

campionilor 
mereu nemul-

Soarele, aerul, apa, crestele împă
durite ale munților, uriașele grădini 
cu flori ale timpurilor au chemat în
totdeauna omul, I-au făcut să cînte 
să iubească, să creeze. Dar orinduiri- 
le nedrepte ce au dăinuit de-a lun
gul veacurilor au oferit toate aceste 
minunății unui număr restrîns de 
privilegiați, exploatatorilor. Iubeau 
oare imbuibații vremurilor mai mult 
frumusețile naturii decît creatorii tu
turor bunurilor ? Nicidecum. Ne-o 
confirmă istoria. In timp ce „panta
lonașii din piele de drac" se plic
tiseau de grabă și ișî omorau „splee- 
nui" în fostul cazinou de la Sinaia 
sau de la Carmen Sylva, omul cel 
adevărat cinta în balade și ode mun
ții, susurul apelor, zburdălnicia gi- 
zelor și fermecătorul concert al pă
durii. Sărbătorile muncitorești aveau 
Ioc simbolic în mijlocul naturii, acolo 
unde totul era curat, ferit de rapaci
tatea și prigoana chinuitorilor vremii.

plimbările ia aer liber, vizitările de 
muzee ți locuri istorice ocupă tot 
multe ore.

TURISMUL, 
UN BUN AL MASELOR

mai

Turismul, mijloc important de 
creare activă ți de instruire, se 
sote ca una din marile realizări 
regimului nostru democrat-popular. 
Numărul cabanelor s-a dublat s-au 
construit numeroase hoteluri turistice 
ți s-au refăcut aproaoe din temelii 
vechile locuri de popas in munți. 
Astăzi, m pragul cabanei te așteaptă 
o față primitoare gata să te conducă 
hi cele mai elegante încăperi, să-ți 
servească o masă copioasă sau să te 
inițieze in tainele drumeției. Cum 
să te rabde inima să stai acasă cind 
totul te îmbie ți iți înlesnește să pe
treci o zi in aerul bogat în ozon, sub

re 
în- 
ale

...Șl DE AZI

UIRE
înalta prețuire însuflețește pe spor

tivi, dîndu-le imbold in muncă, pentru 
a ridica neîncetat nivelul performan
țelor lor și prestigiul sportiv al Re
publicii Populare Romine. In același 
timp, pentru alte mii și mii de spor
tivi, insigna înseamnă un puternic 
stimulent. Prin activitate entuziastă 
pe stadioane și în bazine, pe ringuri 
și în săli, prin rezultate de cali
tate la nivel internațional, ei merg 
ferm pe drumul măiestriei sportive, 
la capătul căruia se află titlurile de 
mare cinste de maestru și maestru 
emerit al sportului.

Așa înțeleg să răspundă sportivii 
patriei noastre grijii părintești a par
tidului- iubit 1

tfnărul șahist romin se pot spune și 
alte lucruri dc laudă. Faptul că știe 
să obțină succese nu numai la tabla 
cu pătrate albe și negre dar și în 
banca școlii, că a adăugat titlului de 
campion al țării și pe acela de elev 
fruntaș, că a terminat ultima clasă 
obținînd numai note de 9 și 10, că 
pentru a-și pregăti examenul de ma
turitate a renunțat să ia parte la cam
pionatul republican pe echipe. Șicîte 
și mai cite...

Este bine să adăugăm aici un cu- 
vînt despre seriozitatea 
diază Florin și care îl 
însușească temeinic tot 
vată. El are trăsătura 
adevărați pentru că este
țumit de el și crede că fiecare lucru 
l-ar putea face și mai bine. Pentru că 
analizează un ceas o partidă cîștigată 
și ...trei zile aceea pe care a pier
dut-o. Doar așa, printr-o privire auto
critică permanentă, se poate ajunge 
la perfecțiune.

...„Haga la telefon!". De partea 
cealaltă a firului se află maestrul 
Corvin Radovici. După ce ne trans
mite cronici, rezultate, partide îi dă 
receptorul lui Florin. Vrea să ne 
spună și el ceva. Tînărul șahist este 
emoționat. Se cunoaște după voce...

— Aș dori să vă spun doar un singur 
lucru. Noi vom petrece marea săr
bătoare, ziua de 23 August, aici, de
parte de patrie. Dar să știți că ne 
vom simți aproape de tot pentru că 
acolo, acasă, multe inimi vor bate 
pentru noi. Mult aș vrea să aduc 
țării dragi un succes, o biruință. Să 
fie un răspuns și o mulțumire partidu
lui iubit, părintele nostru".

...Născut în anul Eliberării, Florin 
Gheorghiu a avut fericirea să trăias
că de la început sub soarele minunat 
al lui 23 August!

V. CH.

Cabanele freamătă de voioșia zeci
lor de mii de excursioniști. Pe șo
selele ce șerpuiesc spre munți se 
îndreaptă zilnic cochetele autocare ale 
O.N.T. „Carpați". Garniturile fero
viare sint ticsite duminică de dumi
nică de iubitori ai drumeției. Locul 
„pantalonașilor din piele de drac" a 
fost luat de strungarii și cazangiii de 
la Grivița Roșie, de constructorii apa
ratelor de radio „Electronica", de tur
nătorii de la 23 August, de harnicii 
siderurgiști de la Hunedoara și Re
șița, de meșterii de tractoare și auto
camioane din Brașov, de floarea 
nereții — elevii și studenții de 
întreg cuprinsul patriei. Stăpîni 
toate frumusețile ce le-au fost 
rate odinioară, oamenii muncii petrec 
prin grija plină de atenție a partidu
lui și guvernului clipe reconfortante, 
ore de binemeritată odihnă. „Ce fru
moasă ești patria mea I", exclamă azi 
zeci de mii de glasuri. Da, e fru
moasă, e mai frumoasă ca oricind 
pentru că e liberă și independentă, 
pentru că în ea se dezvoltă noul, pen
tru că în ea cresc și înfloresc acum 
așezări și oameni noi. „Să o cu
noaștem deci cit mai bine". Astăzi, 
în programul de viață al fiecărui ce
tățean al patriei noastre excursiile.

de fiecare excursionist ca un bun pro, 
priu. Turismul l-a învățat să iu
bească și să prețuiască Natura.

...Șl RUDELE TURISMULUI

Petrecerea timpului liber în mîjlo- 
cui naturii a devenit indispensabilă 
astăzi, aproape fiecărui cetățean. De 
aceea el caută și găsește forme din
tre cele mai variate de practicare a' 
turismului. E foarte plăcut desigur 
să iei parte la o excursie organizată, 
în care totul este dinainte stabilit, 
turistului nerămînindu-i altceva de 
făcut, decît să se bucure de bineface
rile ei. Nu mai puțin plăcut insă este 
și atunci cînd ești tu însuți ...organi
zator și turist, cind o pornești, de 
pildă, cu bicicleta sau motocicleta pe 
drumurile patriei cu Familia sau ală
turi de cițiva prieteni.

Cicloturismul s-a dovedit o forma 
deosebii de atrăgătoare pentru pose-

Coorimtt ta luminoși ai regimului democrat-popular, hote
lul turistic de ta Poiana Brașov este o minunată gazdă pentru oa- 

meaii muncii veniți «d te recreeze vara sau iarna.
Foto : B. Ciobanu

razele binefăcătoare ate soarelui de 
mare sao prin stufărișul nesfirțit ți 
plin de taine al Deltei ?

TURISMUL Șl OMUL NOU

?i, sportivi fruntași

at-o într-o postură necunoscută obișnuiți- 
lor stadionului, celor dornici să admire 
discul ce zboară mult dincolo de 50 de 
metri... O postură in care 
culege aplauze, deși le-ar 
plin și aici.

Bine lucrează inginerul-proiectant L1A 
In fața planșei chipul 
mai sever, in timp ce 
ți compasul, Miini care 
și gingașe cind mingile
hârtia de calc. Munca ei a fost 
la lucrarea de diplomă, a primit 
olimpică de bronz, mai multe de 
numeroase cupe și plachete ale

Stringent puternic mina inginerului-proiectant...

sportiva nu 
merita din

IIIAI VUSEC, tinarul electrician din fo
tografia noastră, pe care îl vedeți în plin 
elan creator, este bine cunoscut in lumea 
rugbiului de la noi și de pretutindeni...

i sa- comportare 
din meciul cu „XV“-le Franței. Vă mai

f
Dar turism nu înseamnă numai 

drume(ie cu rucsacul in spate, colin- 
dînd cabanele. Rolul edueativ-instruc- 
tiv al unei călătorit organizate este 
evident atunci cînd tm grup vizi
tează marile construcții ale socialis
mului : Săvînețti, Onești, Bicaz, Com
binatul chimic de la Govora, Hune
doara, Reșița sau mîndra noastră 
capitală. Cită emoție încearcă tină- 
rui turist care vizitînd Doftana sau 
Muzeul de Istorie al P.M.R. îți dă 
și mai bine seama de lupta neîn
fricată a celor mai buni fii ai poporu
lui, comuniștii, pentru libertate și so
cialism! Elevul care în cursul anu
lai a luat cunoștință din manuale 
despre bogățiile naturale ale patriei, 
geografia și istoria ei, le poate ve
dea cu ochii in vacanță cind excursiile 
alcătuiesc.- principala materie. Ță
ranul colectivist ai cărui părinți n-au 
pășit in trecut dincolo de vatra satu
lui, iar cei din cătune mai îndepăr
tate au murit fără să vadă cum 
arată un tren, se plimbă azi in ele
gantele „ Chaus son'-uri, admirind im
punătoarele construcții din București 
și alte orașe, vizitează muzee și ex
poziții, fabrici și uzine, tn aceste vi
zite ți excursii oamenii muncii cu
nosc lucruri noi înfăptuite sub con
ducerea înțeleaptă a partidului de în
tregii! popor, învață să Ie păstreze 
și să le apare cu grijă, să le dezvolte 
necontenit.

Munții, apele ți cînsniile au 
un singur stăpîn-. poporul. Și, 
bun gospodar, d to îngrijește 
ferește de stricăciuni chiar și
cind se recreează. Flora și fauna țării, 
vestite in întreaga lume pentru fru
musețea ți bogăția fer, sint ocrotite

sorii de biciclete. Din mai toate col
țurile țării pornesc in fiecare duminici 
dimineață sute de oameni pe bici
clete care străbat zeci și zeci de 
kilometri. Cei din Capitală au încer
cat și o tentativă: Traversarea Car- 
paților. Văii Oltului și Văii Prahovei 
pe o distantă de 760 km. in opt eta- 
pe. Posesorii de motociclete de lai 
I.O.R„ mari amatori de turism, au or
ganizat de mai multe ori excursii cu 
motocicletele ia o serie de gospodării 
agricole de stat și colective în împre
jurimile Capitalei etc Exemplu) lor 
a fost urmat și de motociclișiii ama
tori din Reșița. Timișoara. Lupeni 
etc O formă nouă care produce și 
multe „palpitații" practicanților ei este 
turismul nautic : străbaterea apelor 
curgătoare „u barca Recent, un grup 
de sportivi din Sibiu au plecat in 
excursie pe apele Cibinului. Oltului 
și Dunării

Dar să nu uităm pasionantele în
treceri turistice : concursurile de orien
tare. al căror caracter aplicativ este 
deosebit de important Despre această 
formă s-ar putea spune că este o ade
vărată școală turistică și nu e de 
mirare deci că ea atrage de fiecare 
dată un număr tot mai mare de par
ticipant! Ce lung drum s-a parcurs 
de la primul concurs de acest 
care a avut 
la Arad !

„Unde ne 
acest an ?“.

loc in urmă cu 11
gen 
ani

în

acum 
ca un
ți le 

atunci

petrecem concediul
La această întrebare a 

inceput să se audă tot mai des răs
punsul : „în corturi I". lată o altă for
mă a turismului Așezări întregi de 
corturi au apărut in ultimii ani. în 
zilele călduroase 
lacului Sf. Ana. 
nei Peștera sau

r;/ u f rugDiuiui de ia noi și u< 
Tndeosebi după excelenta 
din meciul cu „X"“ la 7 

amintiți, dragi spectatori aflați la 5 iunie 1960 pe sta
dionul „23 August”, de cursele sale impetuoase ? La 
acel 11—5 cu care a consemnat marea victorie a rug
biului nostru asupra celui francez a contribuit într-o 
bună măsură și acest talentat sportiv.

Succesul de atunci și altele care i-au urmat — 
Mihai Vusec face parte din echipa muncitorilor de la 
Atelierele C.F.R. Grivița Roșie, de 4 ori consecutiv 
campioană a țării — nu i-au schimbat felul de a fi. 
El a rămas așa cum este cunoscut de toată lumea : un 
tinăr plin de modestie, un minunat coleg de echipă, 
un vrednic tovarăș de muncă. Mihai Vusec — un exem
plu pentru toți sportivii I

de vară, pe malul 
in apropierea caba- 
in munții Retezat

MANOLIU ! 
se concentrează, devine parcă 
miinile minuiesc precis rigla 

știu să fie și puternice și abile 
cu linii aproape imperceptibile 

răsplătită cu nota 10 
pe stadion o medalie 
campioană balcanică, 
iscusinței sportive.

fac tot mai fericită viafa omului mun- 
estc din ce in mai

Dintre nenumăratele bucurii care
cit or în zilele noastre, turismul, bun al întregului popor.
căutat Partidul și guvernul, în grija lor părintească pentru sănătatea și re
crearea oamenilor muncii, au alocat fonduri imense menite să asigure o largă 
dezvoltare turismului popular. Excurs iile in masă, de mii și mii de oameni, 
în afara orașului, cum a fost cea recent organizată la Ploiești, consti
tuie un minunat prilej de reconfortare fizică si morală, de închegare a co
lectivelor de muncă. Curînd, curînd, obișnuitele vizite de duminică vor ieși 
■din n3 «tararfia X e plecată in excursiei"

OCTAVIAN GINGU
MIRCEA TUDORAN



ii Concur
ai tinere- 
din Capi- 
entuziasm

In joc și voie bună tinerii 
muncitori ploieșteni se pregă
tesc pentru Concursul cultural- 
sportiv. Pe scenă și pe stadion 
ei dovedesc aceeași măiestrie 
ca și in producție.

Chiar dacă nu au stîrnit a- 
ceeași pasiune ca și partidele 
dintre Botvinnik și Tal, întrece
rile de șah din cadrul Con
cursului cultural-sportiv au fost 
totuși urmărite cu multă aten
ție de zeci și zeci de suporteri.

Cu prilejul Concursului cultu
ral-sportiv al tineretului s-au a- 
firmat numeroase elemente ta
lentate care au fost promovate 
in secțiile de volei ale cluburi
lor și asociațiilor sportive. Aici 
— cu ajutorul unor antrenori 
pricepuți — ei iți vor ridica ne
contenit măiestria sportivă.

Mult apreciate au fost probele 
de atletism din cadru, 
sulv.i cultural-sportiv 
tului. Mii de tineri i 
tală s-au întrecut cu 
in probele de sprint.

Iată în fotografia noastră un 
moment din startul întrecerii în 
cadrul probei de 100 m plat.

Nu numai meciurile de fotbal |i 
au atras in jurul terenurilor 
sportive spectatori entuziaști. I 
îndeosebi la sate, întrecerile de 
trintă s-au bucurat de o mare >. 
popularitate. Tinerii colectiviști | 
se intilneau după orele de mun- I1 
că să-și măsoare forțele.

In fotografie, un aspect de la U 
finala concursului de trintă din • 
comuna Brinceni, raionul Ale- i| 
xandria. Il

A X-a ediție a „Turului ciclist ai R. P. Ranine"
Cel mai bun sprinter va fi decis după desfășurarea

a 19 sprinturi intermediare

■‘•A; r; .’v j
«...
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Pugiliștii din regiunea Oltenia au eiștigat
din nou „tupa Eliberării4

Traseul celei de a X-a ediții — 
jubiliare — a „Turului ciclist ai R.P. 
Romine", măsoară aproximativ 1.800 
km. Cicliștii vor avea de parcurs 13 
etape și vor beneficia de două zile 
de odihnă. Prima etapă se va desfă
șura pe circuit, in Capitală, iar etapa 
a Vlil-a (Cluj—Dej) individual con- 
tra-cronometru (50 km).

O interesantă dispută va oferi fără 
îndoială și întrecerea celor mai buni 
sprinteri. Ca și în ceilalți ani și anul 
acesta organizatorii au prevăzut nu
meroase puncte de sprint. Pentru fie
care sprint va fi acordat următorul 
punctaj: locul I — 5 puncte, locul 
II — 3 puncte, locul III — 2 puncte 
și locul IV — 1 punct. Cel mai bun

Sîmbătă scara, la Cîmpulung Muscel, 
peste 1000 de spectatori au aplaudat 
victoria (23—15) boxerilor din regiunea 
Oltenia asupra celor din regiunea Banat, 
cu prilejul finalei „Cupei Eliberării*. 
Astfel, echipa regiunii Oltenia cîștigă 
pentru a doua oară acest prețios trofeu. 
Se știe că ediția din 1959 a acestei com
petiții a revenit tot pugiliștilor olteni.

Finala de la Cîmpulung Muscel a ofe
rit partide echilibrate, spectaculoase. 
Cele mai frumoase partide le-au furnizat 
perechile V. Vintilă (0) — D. Răceau u 
(B), FI. Pătrașcu (O)— E. Bătrîna (B), 
Gh. Buzatu (O) —N. Padina (B). IATĂ 
REZULTATELE TEHNICE : V. Vintilă 
(O) b. p. D. Răceanu (B), C. Ciucă 
(B) b. dese. M. Marinescu (O), F. 
Pătrașcu (0) b. p. E. Bătrîna (B), M. 
Goanță (0) b. ab. 1 V. Mandriș (B), 
V. Ionescu (O) egal cu V. Surugiu (B). 
M. Ionescu (0) egal cu N. Cîmpeanu

După campionatele europene feroviare de la Magdeburg
• MARIN STĂNESCU CEL MAI BUN ARBITRU AL COM

PETIȚIEI • BENDIG (R.P. POLONA) CEL MAI TEHNIC 
BOXER

Magdeburg și Sonebek, orașe din 
R. D. Germană, au găzduit recent cea 
de a doua ediție a campionatelor eu
ropene feroviare. La această importantă 
competiție au participat, după cum se 
știe, și boxerii ceferiști, care au obținut 
prin tînărul Ion Pătruț un titlu euro
pean.

In dorința de a aduce la cunoștința 
cititorilor noștri noi amănunte în le
gătură cu desfășurarea marii competiții 
de la Magdeburg și Sonebek, ne-am 
adresat tovarășului Eugen Lazăr, con
ducătorul tehnic al echipei ceferiste.

— Așa cum am prevăzut — ne-a 
spus interlocutorul nostru — campio
natele de la Magdeburg au fost mai 
dificile decît cele din prima ediție a 
acestei competiții. De ce ? Pentru că în 
fiecare echipă au figurat de data a- 
ceasta pugiliști cu faimă în boxul eu
ropean. Citeva exemple. Harry Perry 
(Angiia, participant la J.O. de la Mel
bourne și Roma, campion al Angliei pe 
1961), Nemecek (R.S. Cehoslovacă, 
campion olimpic), Bendig (R.P. Polo
nă, participant la J.O. de la Roma), 
Vasiliev (U.R.S.S., campion european 
feroviar in anul 1958), Senkin 
(U.R.S.S., campion european-Lucerna 
1959), Peterman (campion al R.D.G. 
pe 1960) ș.a.

sprinter va fi decis după desfășu
rarea a 19 sprinturi eșalonate dupg? 
cum urmează :

Etapa 1 — 3 sprinturi (la încheie
rea tururilor 1, II și III, pe stadionul 
„23 August") ; etapa a Il-a : Cim- 
pina. Sinaia șiAzuga; etapa a IlI-a: 
Făgăraș; etapa a IV-a : Orăștie; 
etapa a V-a : Sacu și Lugoj; etapa 
a Vi-a : Arad ; etapa a VH-a : Hue
din : etapa a IX-a : Cîmpulung și 
Gura Humorului; etapa a X-a : Tg. 
Frumos; etapa a Xl-a : Roman;
etapa a XlI-a: Tecuci; etapa a XIII-a: 
Buzău și Ploiești. Nu vor intra in 
discuție cele 13 sprinturi finale ale 
etapelor.

(B), Gh. Bu/.alu (O) b. p. N. Padina 
(B), C. Bîlă (O) egal cu Șt. Mașco- 
vescu (B). P. Dcca (0) b. dese. 1 P..> 
Hammer (B), 1). Filip (B) egal cu Tr. 
Stuparu (0). Dintre toți boxerii care au 
evoluat în fața publicului cînipulungean, 
Gh. Buzalu a lăsat cea mai bună im
presie. El a avut un adversar — N. Pa
dina — recunoscut printr-o deosebită 
duritate, insistent, care, de obicei, face 
multe clipe grele oricărui boxer. Buzata 
a preferat stilul defensiv-activ și a con
trat permanent cu lovituri excelente care 
l-au enervat pe boxerul bănățean, fă- 
cîndu-l să comită multe obstrucții, ceea 
ce i-a adus și două juste avertismentau

La reușita reuniunii finale a „Cupei 
Eliberării" și-a adus contribuția și bri
gada de arbitri compusă din P. Epu- 
reanu, M. Voiculescu (Craiova), L. 
Krauzer (Timișoara) și B. Robert ale 
cărei decizii au fost foarte bune.

— Ce impresie au făcut boxerii noș-> 
tri spectatorilor din Magdeburg și So- 
nebek și firește, specialiștilor ?

— Pot afirma cu certitudine că o 
parte dintre reprezentanții noștri s-au 
bucurat de frumoase aprecieri. Bine
înțeles, Pătruț a intrunit cele mai 
multe... sufragii. De asemenea, Davi- 
descu, Stoian, Turcu și Gh. Tănase au 
demonstrat un box curat, spectaculos, 
pentru care au fost răsplătiți cu aplau
ze entuziaste.

— Cine a lost socotit cel mai tehnic 
boxer al turneului ?

— Juriul a apreciat că polonezul 
Brunon Bendig deține cea mai bună 
tehnică, fapt pentru care i-a decernat 
o cupă.

— Citeva cuvinte despre arbitraje...
— Cu mici excepții, arbitrajele au 

fost la înălțime. S-a lăsat lupta liberă 
și nu s-a intervenit dccit alunei cind 
situația o impunea. Cele 56 de întilniri 
ale boxerilor feroviari an fost conduse 
de 20 de oficiali, printre care și arbi
trii romini Marin Stănescu și Eugen 
l.azăr. Tov. Stănescu a fost declarat 
la sfirșitul competiției, cel mai bun 
arbitru judecător al campionatelor, de- 
cernindu-i-se pentru aceasta o cupă.

Interviu luat de
R. CĂLĂRÂȘANU.
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La Poznan, sportivii romîni au cules 
un frumos Ducnct dc victorii

înainte de Poznan au existat multe 
motive de optimism : forma excelentă 
a unor tineri, rezultatele promițătoare 
ale cîtorva caiaciști etc., dar și multe 
incertitudini și... temeri. Va intra șta
feta în finală ? Cum se vor comporta 
„debutanții" ? Și, în sfîrșit, întrebarea 
firească în pragul unei competiții de 
asemenea amploare : Vom cuceri locuri 
fruntașe ia „europene" ? Munca de 
pregătire desfășurată de antrenorii lo
tului, conștiinciozitatea în antrenamente 
a sportivilor noștri, ca și unele rezultate 
din „Regata Snagov" constituiau desi
gur un răspuns, dar...

Acum, lucrurile s-au lămurit pe de- 
piifl și locul pronosticurilor l-au luat 
comentariile. Bilanțul participării spor
tivilor romîni la ultima ediție a cam
pionatelor europene de caiac-canoe de 
la Poznan este mai mult decît îmbucu
rător. De la bun început trebuie subli
niat excelentul loc 3 ocupat de spor
tivii noștri în clasamentul general pe 
națiuni. Valoarea acestui loc poate fi 
mai bine apreciată dacă avem în ve
dere faptul că noi nu am participat 
decît la 8 din cele 15 probe cuprinse 
în programul campionatelor, ocupînd 
locul I în trei probe, un loc II, două 
'focuri III, două locuri IV, un loc V, 
. .ită locuri VI și două locuri VIII — 
toate în finalele campionatelor. Saltul 
calitativ este evident și aprecierile elo
gioase ale specialiștilor, ca și ale zia
relor poloneze, sînt binemeritate. In
tr-adevăr, de la ultima ediție a cam
pionatelor europene de la Duisburg 
(1959) și pînă acum, această ramură 
a sporturilor nautice din țara noastră 
a înregistrat un progres lăudabil, în 
special la probele de caiac. De altfel, 
acum la Poznan s-a împlinit și marea 
dorință a caiaciștilor romîni de a-și 
înscrie și ci numele pe tabelul cam
pionilor europeni. Și au reușit. Pen
tru prima oară în istoria acestei dis
cipline sportive din țara noastră, ca- 
iaciștii au cucerit nu una ci... două 
victorii în campionatele europene. Fără 
îndoială că Aurel Verneșcu, Artimov și 
Conțolenco merită toate felicitările pen
tru excelenta lor comportare. Dar, în 
același timp, se cuvine să subliniem 
și frumoasa evoluție a lui Nicoară, pre
zent în primele locuri atît la caiac 
simplu 500 m (locul 3) cît și la caiac 
simplu 1.000 m (locul 2) și care s-a 
impus ca unul dintre cei mai îrt formă 
concurenți. Tot pentru prima oară ne-a

prilejuit satisfacția obținerii unui loc 
bun echipa de ștafetă, pină acum doar 
o participantă modestă la „europene". 
Locul IV, ocupat de o echipă formată 
din caiaciști care avuseseră de „tras" 
înainte in alte probe, ne arată că și 
la această probă s-a pornit pe un drum 
bun, plin de promisiuni.

In ceea ce privește lotul dc canoiști, 
trebuie apreciată ca valoroasă contri
buția pe care acesta și-a adus-o la ob
ținerea succeselor care au încununat 
participarea noastră la campionatele 
europene de la Poznan. La loc de cin
ste figurează locul 1 ocupat de „cuplul" 
Sidorov—lacovici, care a luptat cu o 
dîrzenie deosebită pentru a cuceri vic
toria și care, din cauza ruperii pagaei, 
a ratat poate o nouă victorie la proba 
de fond. Alături de ei, canoiștii Cali- 
nov, Somovschi și Igorov au ocupat 
locuri bune, dînd dovadă de o bună 
pregătire. In ciuda eforturilor pe care 
le-au depuș, Igor și Ichim Lipalit și 
Leon Rotman n-au realizat performan
țele așteptate, ocupînd locuri sub po
sibilitățile lor.

Ceea ce a caracterizat în mod deose
bit evoluția sportivilor noștri a fost pu
terea lor de luptă, dorința de a învinge, 
de a depune toate eforturile pentru ea 
la aceste campionate să realizeze per
formanțe pe măsura pregătirii lor, re
zultate care să confirme poziția frun
tașă cucerită de sportivii romîni în ul
tima vreme în acest sport. Ei au avut 
de înfruntat nu numai adversari puter
nici din 19 țări, sportivi în rîndurile 
cărora se numărau mulți campioni eu
ropeni, mondiali sau olimpici, ci și... 
vremea destul de nefavorabilă pentru 
realizarea de performanțe ridicate. (Tot 
timpul a bătut vîntul, lacul era numai 
valuri și timpul rece). Dar, au reușit, 
și cei mai mulți dintre ei au urcat po
diumul învingătorilor in aplauzele spec
tatorilor, care au apreciat elogios com
portarea tinerilor sportivi romîni.

Rezultatele de la Poznan sînt desigur 
și un rod al măsurilor de întinerire a 
lotului reprezentativ, pe care le-a luat 
federația de specialitate, ca și al muncii 
neobosite pe care au desfășurat-o în 
acest sezon antrenorii Radu Iluțan și 
N. Navasart. Tuturor le adresăm feli
citările noastre, dorindu-le ca și în 
viitor să obțină succese care să con
tribuie la creșterea continuă a presti
giului sportiv al patriei noastre.

== wru I =» j MI li =
Jocurile Balcanice pentru juniori și junioare

JUNIORII NOȘTRI AU CONFIRMAT...
Reprezentanții R. P. Romine au cucerit aproape jumătate 

din titlurile puse in joc

Un aspect din cursa feminină pe 800 m. Conduc reprezentantele țării noastre, 
Victoria Coșa și Ecaterina Juhosz

Inserarea se lăsase peste oraș, estom- 
pînd contururile frumosului stadion 
clujean, atunci cînd cei 250 de con- 
curenți ai primei Balcaniade atletice 
de juniori au intrat pentru ultima 
oară pe teren. Ca la un semnal, inimo
șii spectatori clujeni au aprins torțe 
și au marcat ritmul marșului sportiv 
prin ropote de aplauze. Apoi, citeva 
clipe de liniște. Megafoanele au a- 
nunțat ultima premiere a echipelor 
cîștigătoare: REPUBLICA POPULARA 
ROMINA pe primul loc in clasamen
tul general la fete și la băieți, (li 
mele cuvinte ale crainicului au lust 
salutate de uralele spectatorilor, care 
au răsunat pină departe pe dealurile 
Clujului. Era un omagiu fierbinte al 
spectatorilor, al iubitorilor atletismu
lui, adus din toată inima tinerilor noș
tri reprezentanți, care au reușit minu
nata performanță de a cuceri, de o 
manieră categorică, primele titluri

Succesul echipelor școlare în campionatul de juniori
După trei zile de întreceri, se cu

nosc campionii țării la canotaj aca
demic juniori. Duminică dimineața, pe 
lacul Snagov, învingătorii in cele 8 
probe ale campionatului au primit cu
nunile de stejar ale cîștigătorilor (o 
frumoasă tradiție încetățenită în ca
notajul nostru academic) și aplauzele 
sutelor de spectatori din tribunele de 
la „malul tăiat".

Concursul a fost reușit, cu toate 
că în probele feminine participarea a 
lăsat de dorit. Probele masculine — 
în schimb — au confirmat așteptările 
cele mai optimiste, starturile fiind bine 
populate iar lupta pentru întiietate 
dueîndu-se — în unele probe — pină 
pe ultimii metri. Confirmînd 
sticiirile, școlarii bucureșteni 
C.S.S. și S.S.E. au dominat 
natul, îmbogățind Lt-și lunga

Asociația Voința Arad — care s-a 
prezentat remarcabil în acest campio
nat — a repurtat o frumoasă victorie 
la 44-1 vîsle. Echipajul arădean Elisa- 
beta Varga, Maria Kohut, Edith 
Megyeri, Margareta Megyeri 4- Ma
ria Perva a realizat 4:10,3 conducind 
din plecare. Pe locurile următoare: 
2. S.S.E. București 4:18,5; C.S.M. 
Cluj 4:26,8. Echipa clujeană s-a pre
zentat neașteptat de bine tată de po
sibilitățile de pregătire pe care le-a 
avut.

Ultima probă de fete (84-1) a adus 
,1a start doar dquă echipe:
Buc. și C.S.S. Banatul. După o luptă 
frumoasă, bucureștenceie (in formația 
Georgeta Zaharia, Marta Moldvay, 
Ruth Donici, Mari Sorinescu, Ioana 
Predoescu, Victoria Baccela, Florica 
Petrescu, Stana Tudor 4- Paul Teo- 
ltari) au cîștigat cu 3:40,1 față de 
3:46,0.

Prima probă masculină, 44-1 rame, 
a prilejuit o netă victorie timișoreană. 
Rezultate tehnice:
(Cotîrlă, 
Burcioiu)
5:38,0; 3. Voința 
S.S.E. Buc. 5:44,0; 
Mare 5:47,3; 6.

La dublu au
Școala sportivă 
cuș, Covaci)-;

școlar Buc. s-a impus in fața colegi
lor bănățeni și a tranșat, cel puțin 
pentru acest an, rivalitatea sa cu 
Voința București. Fișa de clasament 
a probei 
(Tatulea, 
Lambru, 
Teodorii) 
4:52,5;
C.F.R. Arad 5:17,0.

In clasamentul pe echipe, primul 
loc a revenit Clubului sportiv școlar 
Buc. (37,5 p.) urmat de C.S.S.- Bana
tul 30 p„ S.S.E. Buc. 27 p.. Voința 
Arad 26,5 p. etc.

balcanice ale juniorilor. A fost și un 
omagiu adus antrenorilor noștri, care 
n-au avut ocazia să urce ei înșiși pe 
podiumul premierilor, dar au făcut-o 
de zeci și zeci de ori prin elevii lor 
cei mai buni.

La capătul a două zile de frumoase 
întreceri, cele două clasamente gene
rale au consfințit neta superioritate a 
tinerilor noștri atleți, care au lăcut 
o adevărată risipă de efort Și, fără să 
mai stea să facă anumite calcule, au 
aruncat în focul luptei sportive toată 
energia lor, toată dragostea lor pentru 
culorile scumpei noastre patrii.

La această primă ediție a Jocurilor 
Balcanice, juniorii romîni au cucerit 
15, adică aproape jumătate din totalul 
celor 32 titluri de campioni puse în 
joc. La încheierea competiției bilanțul 
titlurilor se prezintă astfel: 1. R.P.R. 
15; 2. Iugoslavia 11; 3. Bulgaria 4; 4. 
Albania și Turcia cite 1.

„Juniorii romini au fost cei mai buni 
concurenți ai întrecerilor — a deciarat 
tov. Borgoi Kostov, conducătorul spor
tivilor bulgari. Am avut ocazia să văd 
de multe ori la lucru 
ale tinerilor dv. atleți 
forma astfel o părere 
Niciodată insă juniorii
prezentat atît de bine pregătiți, atit 
de bine puși la punct ca la aceste în
treceri. Vă felicit călduros pentru vic
toriile realizate de tinerii dv. atleți, 
dar și pentru ambianța atit de plăcută 
pe care ați asigurat-o acestei întreceri. 
Ducem cu noi amintiri dintre cele mai 
frumoase și bucuria de a fi participat 
la „nașterea" unei competiții căreia 
îndrăznesc să-i prevăd un viitor stră
lucit".

Intr-adevăr, prima ediție a Jocuri
lor Balcanice pentru juniori, competi-

citeva generații 
și mi-am putut 
bună despre ei. 
romini nu s-au

ție organizată la propunerea forului 
atletic din țara noastră, a constituit o 
mare sărbătoare pentru atleții din Al
bania, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Ro- 
mînia și Turcia, a prilejuit un rodnic 
schimb de experiență, un prilej bineve
nit de învățăminte. Sintem pe deplin 
convinși că edițiile următoare ale Bal
caniadei tineretului vor face ca a- 
ceastă competiție să intre puternic în 
tradiția mișcării atletice balcanice șl 
internaționale. Au dovedit-o întrecerile 
recent încheiate, entuziasmul cu care 
a participat fiecare din cele șase de
legații și interesul pe care l-au mani
festat conducătorii și antrenorii lotu
rilor prezenți 
torul acestei

Dintre cei 
desigur unii 
comportarea
contribuție la victoria culorilor noas
tre. In această privință vom evidenția 
pe Carolea și Preda, Vlădescu și Lă- 
cătușu, Ana Beșuan și Ecaterina Che- 
șu, pe Victor Caramiliai, învingător în 
două probe, Lucia Coțan, pentru recor
dul său la disc, ca și pe Wolfgang So- 
col, Ecaterina Potoroaeă, Rodica Bu
cea, Victoria Coșa, Ana Macovei, Ildi- 
co Szabo, Iosif Ferencz, ca și Petre 
Astafei și Rodica Voroneanu. Vom 
sublinia de asemenea comportarea a- 
vută de Gh. Plăcintaru, Margareta 
Costin, Dumitru Marian, Ecaterina 
Iuhosz, Mihai Calnicov, Gh. Zamfires- 
cu, Ion Buiachi, Fr. Baban, Sabina 
Stoica ș.a.

Sintem foarte bucuroși de succese
le tinerilor noștri atleți și sintem pe

la întreceri față de vii- 
competiții.
mai buni atleți au fost 
foarte buni, care prin 

lor au adus o prețioasă

S.S.E.

ne prezintă: 1. C.S.S. Buc. 
Dumitru, Dimitriuc, Popescu, 
Sava, Limpede, Stiler 4- 
4:49,0; 2. C.S.S. Banatul 
3. Voința Buc. 5:04,0; 4.

prono- 
de la 

campio- 
listă a 

performanțelor cu încă trei titluri de 
campioni. Trebuie. ~~ ---------- -
satisfacție însă și 
lor canotori de la 
mișoara, mai ales 
line.

Prima probă a campionatului (44-1 
rame fete) s-a redus la tui duel între 
C.S.S Buc (Dana Iliescu, Gabi Ște
fan, Șerbana Drăgoescu, Anca Po
pescu 4- Silvia Colfescu) și Școala 
sportivă din Arad. Bucureștenceie au 
condus din plecare, terminînd cursa 
în 4:12,2 timp cu 10 secunde mai 
bun decît al adversarelor.

Proba de simplu lete s-a încheiat 
cu succesul total al vîslașelor din pro
vincie. Revelația acestei curse a fost 
foarte tinăra vislașă clujeanca Lumi
nița Golgoțiu de la C.S.M., care a 
concurat excelent, cî.știgind autoritar 
și dovedindu-se un element de mare 
perspectivă. De remarcat că prin Lu
minița. Golgoțiu, Clujul cîștigă primul 
său campionat republican în această 
ramură sportivă. Mențiuni speciale și 
pentru Ileana I’utnik și Malva Do- 
mide. Rezultate tehnice: 1. Luminița 
Golgoțiu (C.S.M. Cluj) 4:28,2; 2.
Ileana Kutnik (Voința Arad) 4:35,2; 
3. Malva 
4:36,2 ; 4. 
4:38,7 ; 
4:51,2.

să consemnăm cu 
comportarea tineri- 
C.S.S. Banatul Ti- 
în probele mascu-

Domide (Voința Timiș.)
Monica Ganea (C.S.S. Buc.)
Gabi Popescu (C.S.S. Buc.)

RADU URZICEANU

1. Voința Tim. 
Bodi, Cichi -ț- 

2. C.S.S. Buc. 
Arad 5:41,6; 4. 

: 5. Unio Satu 
Știința 5:49,0. 
dominat arădenii : 1. 
U.C.F.S. Arad (Viț- 

2.. Voința Arad ; 3. 
Știința București; 4. Banatul Timi
șoara ; 5. Rapid București. Acest re
zultat, ca și altele obținute în acest 
concurs de sportivii arădeni, lasă să se 
întrevadă revirimentul mult așteptat 
al canotajului academic din Arad.

Ludovic Foldvay de la C.S.S. Ba
natul a luat pe cont propriu cursa de 
simplu și a realizat 5:59,5 întrecînd 
pe Cornel Ciocoiu (FI. roșie Buc.) 
6:16.8; Mircea Iritnia (C.F.R. Arad) 
6:18,0; Herbert. Sahm (FI. roșie Tim:), 
Radu Negoiță (Rapid Buc.), Gh. Fu
sariu (S.S.E. Buc.). Inexplicabilă, o- 
prirea de pe ultimii metri a lui Ciocoiu.

La 8-' 1 am asistat la o întrecere 
pasionantă, in care Clubul sportiv

Husting, 
5:28,0 ;

Concurs de verificare a lotului de juniori Ecaterina Potoroaeă (in mijloc) ciști- 
gătoarea probei de săritură in lun

gimeIn ziua de 18 august, pe poligonul 
din Cluj', lotul li.P.ll. de junioii a luat 
parte la un concurs de verificare în le- 
derca campionatelor europene. întregul 
lot s-a comportat bine, obținîntl cifre 
ridicate. Remarcăm în mod deosebit pe 
tînărul Traian Cogut care a obținut pe 
trei poziții 847 p. și Gh. Stoian care 
la poziția culcat a realizai 294 p.

re*Iată rezultatele:, armă liberă calibru 
dus 3x30 focuri juniori. 1 .Tr. Gogul 2924- 

I. Oiărescu 
3. Gh.

! 4- 262 = 834 ; 
283 4- 261 = 832;
283 4- 260 =831;

6. Gh. Stoian 294 4- 268 4- 258 = 820.

290 4- 265 = 817 ; 2.
292 4- 288 4- 254 = 834 
Sicorschi 289 4~
4. N. Contan 281
5. S. Dănescu 288

7 echipe de junioii iși dispută la Ploiești
titlul de campioană

nouă competiție importantă dinO
calendarul intern al natației se desfă
șoară incepind de astăzi și pină du
minică la Ploiești. Este vorba de cam
pionatul republican al juniorilor la 
polo pe apă, faza finală. La aceste În
treceri s-au calificat din etapa ante-

rioară următoarele formații: Rapid 
București (campioana de anul trecut), 
Clubul sportiv școlar București, Pro
gresul București, Știința Cluj, C.S.M. 
Cluj, Voința Oradea și C.S. Mureșul 
Tg. Mureș.

deplin convinși că aceste victorii le 
vor da aripi noi și le vor înzeci efor
turile pentru a se comporta din ce in 
ce mai bine, la înălțimea așteptărilor 
și pe măsura condițiilor create sporti
vilor noștri de regimul nostru demo
crat-popular.

R. VILARA

Dc hi Federația rominâ de riitțbl
Toți arbitrii și antrenorii din Capitală 

sini convoca|i în ziua de 25 august, 
orele 18, la sediul Federației romine de 
rughi din str. Vasile Conta Nr. 16, în 
vederea unor importante comunicări le
gale de reînceperea campionatului repu
blican.
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Oaspeți străini despre țara noastră Campionatul mondial de pentatlon modera!

In ultimii ani au crescut în mod considerabil legăturile sportive intern aționale ale țării noastre. Bucureștiul și | 
multe alte orașe ale țării sînt vizitate de tot mai multe delegații și turiști de peste hotare. Impresionați j 
de dezvoltarea impetuoasă a Capitalei noastre, de ritmul în care se construiesc importante obiective)

’ | ISpoi 
J \bun

economice, culturale, precum și frumoase blocuri de locuit, de amploarea pe care o cunoaște mișcarea sportivă, 
-oaspeții de peste hotare și-au împărtășit frumoasele impresii culese, admirația.

----— --------- —~ ------- .—-----------------
Ne vorbește un oaspete

italian

Tuturor celor pe care i-am cunos
cut la București le adresez din partea 
sportivilor cubani două cuvinte : Mul
țumim, tovarăși 1“

pe care l-am petrecut în 
deși scurt, mi-a permis 

văd multe lucruri și să-mi 
seama ce înseamnă să tră-

Timpul 
Romînia, 
totuși să 
dau bine 
iești intr-o țară de democrație popu
lară.

Mi-e greu să-mi cristalizez impre
siile. după scurta mea ședere in Ro- 
minia Totuși, pot spune că ceea ce 
m-a impresionat in cel mai înalt grad 
este faptul că pretutindeni se observă 
un incontestabil marș spre o viață 
mereu mai bună. Marea fabrică de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej", foarte 
modernul complex poligrafic unde se 
tipărește ziarul partidului și alte co- 
tidiane. impunăloarea uzină de trac
toare din Brașov, nenumăratele noi 
construcții de locuințe pentru munci
tori și marele număr de complexe 
sportive pe care le-am vizitat in a- 
ceste zile, iți dau imaginea reală a 
grandioaselor cuceriri 
reușit poporul romin 
poate încă realiza in 
piat

Toate acestea nu pot decit să ne 
bucure, pentru că — în fond *- fie
care nouă cucerire a poporului romin 
ne arată și nouă italienilor cit de 
frumoasă este viața in socialism.

Atenția mi-a fost atrasă, din mo
tive profesionale, in primul rînd de 
instalațiile și bazele sportive în a- 
ceastă privință, trebuie să spun că 
stadioanele vizitate m-au impresionat 
prin bogăția lor de spațiu și multi
tudinea de instalații sportive.

Numai de două ori am putut asista 
la manifestațiuni sportive, dar le-am 
apreciat valoarea tehnică. Am apreciat 
însă in mod deosebit, în timpul vi
zitei mele la diferite baze sportive, 
seriozitatea cu care tinerii se antre
nează și se pregătesc pentru compe
tiții Părăsind țara dv., după ce am 
petrecut citeva zile de odihnă pe mi
nunata plajă de pe malul Mării Ne
gre, mă alătur vouă, tineri romini, 
pentru ca toți în cor să strigăm:

Trăiască Republica Populară Ro- 
tnînă !

Trăiască 23 August 1
FLORINDO MONTANAR!
membru in consiliul de condu

cere al U.l.S.P

„Nc leagă aceleași idealuri"
JULIO B1DOP1A, student la Fa

cultatea de arhitectură din Havana, 
conducătorul delegației de sportivi din 
Cuba.

pe care le-a 
și pe care le 

viitorul apro-

„In Cuba, deși se cunoaște destul 
de puțin istoria poporului romin, se 
știe în schimb foarte bine însemnăta
tea zilei de 23 August 1944. Am vă
zut cu propriii ochi cum se pregătește 
poporul romin pentru a aniversa 
marea sărbătoare a Eliberării. Noi 
înțelegem foarte bine toate acestea 
pentru că am avut fericirea să tre
cem printr-o etapă asemănătoare. Pen
tru noi, ziua de 26 iulie reprezintă 
gloriosul 23 August al Rominiei.

Tocmai pentru că înțelegem impor
tanța și semnificația acestei zile, trei 
reprezentanți ai delegației noastre ră- 
mîn în București, pentru a lua parte la 
demonstrația oamenilor muncii. Vom 
fi alături de poporul romin la sărbă
torirea acestei istorice date, vom li 
fericiți să manifestăm alături de ei 
pentru că știm dragostea care leagă 
pe oamenii muncii din Romînia de 
cauza Cubei luptătoare. In ciuda dis
tanței geografice care ne desparte, 
vom putea întări și mai mult legătu
rile de prietenie dintre țările noastre, 
pentru că ne leagă aceleași idealuri și 
aceeași luptă. Delegația Cubei do
rește să transmită în ajunul măreței 
sărbători a poporului romin o îmbră- 

noastre 
cu atîta

țișare fierbinte minunatelor 
gazde, care ne-ati înconjurat 
dragoste și prietenie.

Să știe poporul romin că 
săi vor fi primiți la fel cînd 
pe pămînful Cubei".

„Sănătatea și sportul sint
in Romînia"

„Am găsit un popor minunat.
prieten"

ENRIQUE FIGUEROLA, campion 
al Cubei la 100 și 200 m.

„Din întreaga Rominie cunosc doar 
Buctireștiul. Fără îndoială că nu este 
deajuns. Dar. suficient ca să afli un 
popor minunat, prieten. Cei din Cuba 
sînt foarte mîndri că au avut prilejul 
să viziteze capitala Rominiei și vor 
pleca cu impresii Incintătoare. Am 
admirat construcțiile semețe ale nou
lui București. Blocurile elegante, cvar- 
talurile pline de verdeață. Intr-un 
viitor apropiat vom face și noi în Cuba 
aceleași lucruri pentru cei ce mun
cesc.

Gânduri de viitor ? Aș dori să obțin 
la Olimpiada de la Tokio un Ioc mai 
bun decit acela reușit la Jocurile de 
la Roma. Și aș vrea ca la Universiada 
de la Sofia să se cinte imnul Cubei 
revoluționare in cinstea victoriei in 
proba de alergare pe 100 m.

PE SCURT
® La Moscova a început tradițio

nalul turneu internațional de tenis 
de cimp. care reunește peste 50 de 
jucători și jucătoare din Australia, 
Austria. Cuba, R. S. Cehoslovacă, 
Chile. R. D. Germană. Franța. Mexic. 
R P. Ungară. Noua Zeeiandă și 
U.R.S.S. Din echipa U.R.S.S. fac parte 
printre alții Mihail Mozer, Valeria 
Kuzmenko, Tomas Leius și Serghei 
Lihacîov

• Echipa selecționată de rngbi a 
Franței a jucat cu reprezentativa Noii 
Zeelande. Rttgbiștii din Noua Zeeian
dă au repurtat o categorică victorie 
cu scorul de 32—3 (13—3).

• In cadrul campionatelor de na- 
tație ale S.U.A. au fost stabilite două 
noi recorduri mondiale. Steve Clark 
a parcurs distanța de 100 m liber în 
54 sec. 4 zecimi (vechiul record era 
de 54 sec. 6 zecimi și aparținea aus
tralianului Devitt), iar Ted Stickles a 
fost cronometrat în proba de 400 m 
mixt în 4 min. 55 sec. 6 zecimi.

X

sportivii 
vor păși

prețuite

adminis-BARTA BARNA, directorul 
trativ al Institutului Național de Reu
matologie și Băi din R. P. Ungară: 
„Admir tot ce s-a construit în anii 
regimului democrat-popular în țara 
dv. M-a impresionat linia îndrăzneață 
și elegantă a blocurilor din București, 
șiragul de perle (așa numesc eu sta
țiunile de odihnă de pe Valea Oltului), 
minunățiile, că nu le poți spune altfel, 
de pe litoral. O părere personală : 
noul circ de stat din București nu își 
are egal in Europa. Am avut posibi
litatea să apreciez eficacitatea educa
ției fizice aplicate in tratamentele me
dicale, iar cazurile pe care le-am cu
noscut m-au convins că ati făcut pași 
însemnați înainte în această privință.

Sănătatea ca și sportul sint prețu
ite în Romînia de astăzi. E prețuit 
omul, acela care creează toate bunu
rile din jurul său, acela care luptă 
pentru construirea societății socialiste 
și comuniste".

„Succesele sportului romînesc
sint firești, normale"

KARL GUNAR JOHANSSON, ar
bitru internațional din orașul Eskils- 
tona (Suedia) : „Am citit destul de 
mult despre succesele sportivilor dv. 
Acum, după ce am avut prilejul să vă 
vizitez țara, îmi dau seama că aceste 
succese sînt cu totul firești, normale.

< Igor Novikov (O. R.S.S.) a cîștigat proba de scrimă
1 MOSCOVA 20 (prin telefon). - 
\ Campionatul mondial de pentatlon 
J modern a continuat cu întrecerile pro- 
\ bei de scrimă desfășurate în Palatul 
• Sporturilor de la Lujniki. Cel mai 

1 s-a dovedit a fi concurentul so- 
Xvietic Igor Novikov, care înregistrînd 
ț28 de victorii a totalizat 904 puncte. 
jrCu un rezultat asemănător a încheiat 
\ întrecerea și concurentul austriac 
/ Polchuber. Pe locurile următoare s-au 
A clasat : 3. Balczo (R.P.U.) 27 v. —872 
Cp.; 4. Beck (S.U.A.) 27 v -872 p. ; 5. 
SSansson (Suedia) 27 v. —872 p. ; 6. 
C Deriughin (U.R.S.S.) 26 v. —840 p.
1 Reprezentanții noștri au tras foarte 
(bine în primele 10 ture, unde au în- 
J trecut printre altele echipele R. P. 
S Ungare (5—4), R.S. Cehoslovace (6—3), 
JU.R.S.S. (5-4), R.P. Polone (6-3), An- 

NOVAK VLADIMIR, antrenor deVliei (5_4)’ după care însâ au scăzut 
stat din R. S. Cehoslovacă : „Nu sînt 
pentru prima oară în București, iar 
pe sportivii dv. ii cunosc de ani del 
zile. De aceea, vă rog să notați un 
lucru care mi-a plăcut foarte mult: 
Bucureștiul este un oraș al culorilor , E?A p UNGARĂ
bine echilibrate. Ați reușit sa tăceți* 
un lucru destul de greu: să nimeriți, 
o astfel de ambianță cromatică care să 
incinte ochiul de la prima privire. Aș 
vrea să adaug că v-ați cîștigat faima 
de buni organizatori ai întrecerilor 
sportive, fapt pe care îl 
acei 
dată

Peste tot pe unde am fost — prin 
orașe, prin sate — am observat aten
ția deosebită ce se acordă sportului. 
Mi-am zis atunci: iată secretul 1 Nu 
e de mirare că întîlnești din ce în ce 
mai des numele sportivilor romîni prin-1 
tre învingătorii diferitelor competiții 
internaționale".

„Sintefi buni organizatori
ai întrecerilor sportive**

ritmul, fiind depășiți de mai mulți 
concurenți. Ei au încheiat proba pa 
următoarele locuri : N. Marinescu, lo
cul 16, cu 22 v. —712 p., Gh, Tomiuc, 
locul 23, cu 19 v—616 p. și D. Țintea, 
locul 34, cu 16 v—520 p.

Clasamente după două probe : in
dividual — 1. Novikov (U.R.S.S.) 1980 
p., 2. Lichtner-Hoer (Austria) 1900 
p., 3. Polchuber (Austria) 1900 p., 4. 
Deriughin (U.R.S.S.) 1822 p., 5. San- 
sson (Suedia) 1792 p., 6. Kare (Fin
landa) 1788 p...... 13 Marinescu (R.P.R.)
1596 p. ...21. Tomiuc (R.P.R.) 1512 p. 
...26. Țintea (R.P.R.) 1468 p. ; echipe 
- 1. U.R.S.S. 5.604 p., 2. Austria 5.228 
p., 3. Finlanda 4.964 p., 4. S.U.A.
4.780 p., 5. Suedia 4.G48 p., 6. R.P.R. 
4.576 p., 7. Mexic 4.420 p., 8. R.P.U. 
4.156 p.

FOTBAL PE GLOB
A ÎNCEPUT CAMPIONATUL 

ENGLEZ
Duminică, campionatul R. P. Ungare 

a continuat cu jocurile programate în 
cea de a patra etapă. Iată rezultatele 
înregistrate : Honved — Ozd 3-2, Kom- 

confirm'ă'totAlo ~ Ferencvaros 2-2, Tatabanya —
Șl o sinoură £ Csepel 4-1, Salgotarjan — Dorog 1-1, 

yGyor — Szeged 1-0, Ujpesli Dozsa — 
C Pecs 3-0. In clasament Ferencvaros, 

Grecia iTatabanyâ și Honved au acumulat cite 
C 6 puncte. '

jmnrfsii / START IN CAMPIONATUL impitMlz R s CEHOSLOVACE...
C în prima etapă a ediției 1961—1962 
S a campionatului R. S. Cehoslovace, Ru-

SPIROS PARISIS, membru in Con-C da Hvezda Bratislava a întrecut la 
siliul de conducere al Federației deJscor (4-0) pe Spartak Stalingrad. Alte 
atletism din Grecia, conducătorul de-C rezultate : Tatran Preșov — Snop 
legației sportive grecești la JocurileA Kladno 2-1, Spartak Brno •— Spartak 
Balcanice de atletism pentru juniori •'frna'va 3-3, Spartak Plsen — Slovan 
de la Cluj: „Vă spun sincer, sînt/Nitra 2-2, Slovan Bratislava — Banik 
foarte entuziasmat de felul în careL Ostrava 1-2, Spartak Sokolovo Spar- 
este organizată această întrecere, prima r tak Hradec^Kralove 1-1.
de acest fel pentru juniori. Se înțele- j... Ș| IN CEL AL R. P. BULGARIA 
ge că în aceasta meritul principal re
vine forului de atletism din Romînia, 
care a depus eforturi lăudabile pentru1
ca totul să fie foarte bine. DelegațiaVj.j spa'rlak Pleven 
noastră este foarte mulțumită de felul* —’ — -
cum se prezintă stadionul din Cluj, 
care oferă toate condițiile pentru obți
nerea unor 
ciuda ploii 
în ultimele

Deși sînt 
am fost impresionat pînă la lacrimi de, 
frumoasa și emoționanta festivitate de 
deschidere a primei ediții a JocurilorC Cej mai buni atleți sovietici au fost 
Balcanice de atletism pentru juniori. S angrenați în zilele din urmă în două 
Vă închipuiți atunci cum s-au simțit* mari competiții cu caracter unional : 
tinerii care și-au dat întîlnire la acest I Spartachiada sindicală unională și cea 
concurs. vde a XlI-a ediție a Spartachiadei mili-

Mi-a plăcut felul în care s-au des-/țare Despre unele dintre performan- 
fășurat probele și, îndeosebi, putereaS țeje realizate în cadrul acestor con- 
de luptă a tinerilor atleți romîni, in-Jct)rsuri am relatat deja. Publicăm as- 
discutabil cei mai buni la această^ tăzi alte rezultate înregistrate în cadrul 
întrecere, atît la fete cit și la băieți., 
întreaga delegație sportivă a Greciei 
va pleca din Romînia cu cele mal 
frumoase impresii și amintiri. Pe toți 
ne-a impresionat în mod deosebit 
ospitalitatea și afecțiunea cu care po
porul romin își primește oaspeții".!

care au fost chiar 
în Romînia".

„Nc vom înapoia în
cu cele mai inimoase

și amintiri"

Iată clteva rezultate înregistrate în 
prima etapă a campionatului R. P. Bul
garia: Ț.D.N.A. — Spartak Plovdiv 

r -— Botev Plovdiv 
3-0, Dtmav Ruse — Minior Dimitrovo 
1-2, Ciorno More — Lokomotiv Sofia 

, - . . 2-2, Marek — Beroe 0-1.performanțe valoroase, in.-* 
care a căzut neîntrerupt 
zile. ,
trecut de prima tinerețe,

Simbătă a avut loc în Anglia prima 
etapă a noii ediții a campionatului. 
Au fost înregistrate următoarele rezul-, 
tate : Arsenal — Burnley 2-2, Birming-i 
ham — Fulham 2-1, Blackburn — G’r- 
diff City 0-0. Tottenham — Blacp*' ol 
2-1, Bolton — Ippswich Town 0-0, 
Chelsea — Nottingham 2-2, Everton — 
Aston Villa 2-0, Manchester City — 
Leicester 3-1. Sheffield United — Wol
verhampton 2-1, Sheffield Wednesday 
— West Bromwich 2-0, West Ham — 
Manchester United 1-1. In tradiționa
lul meci dinaintea deschiderii sezonu
lui, care opune naționalei engleze e- 
chipa campioană, Tottenham a obținut 
victoria cu scorul de 3-2, prin golurile 
înscrise de către Byrn (de 2 ori) și 
Bobby Schmidt.

• Ultimele două meciuri disputate 
în etapa preliminară a campionatului 
U.R.S.S. s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: Șahtior Stalino — S.K.A. 
Rostov 4-2, Torpedo — Avangard 2-1.

• La sfîrșitul săptăminii, la Buda
pesta au avut loc două meciuri inter
naționale. Vasas Budapesta a întrecut 
cu 1-0 pe Partizan Belgrad, în timp 
ce M.T.K. a terminat la egalitate (3-3) 
cu Juventus Torino.

DE PE PISTELE DE ATLETISM

Spartachiadei sindicale și a Sparta- 
chiadei militare.

SPARTACHIADA SINDICALA UNIO
NALA. FEMEI : lungime: T. Șcel- 
kanova 6,28 m. A. Ciuiko și T. Fro
lova 6,17 m, R. Lațe 6,15 m, V. Șa- 
prunova 6,05 nt; disc: T. Press 56,47 
m, A. Zolotuhina 48,69 m; L. Bod-

Echipa reprezentativă de ciclism a 
U.R.S.S. a plecat în Elveția în vede
rea participării la campionatele mon
diale de amatori ce vor avea loc la 
Zurich (25—30 august — pistă) și Berna 
(3 septembrie — proba de fond). In 
grupul rutierilor se află Iurii Melehov, 
cîștigălorul „Cursei Păcii", campionul

olimpic Victor Kapitonov, A. Petrov, 
A. Cerepovici, G. Saidhujin și A. Pav
lov. La probele de velodrom vor lua 
parte Imants Bodnieks, B. Vasiliev, 
V. Hitrov (viteză), S. Moskvin (urmă
rire), N. Kobzev și I. Laptev (semi- 
fond cu antrenament mecanic).

(Agerpres).

Sportul în țările capitaliste, așa cum este
„MOARTEA PE ROȚI"

Cursele automobilistice nebunești din 
S.U.A., in care pe patronii firmelor 
ii interesează mai mult cîțiva kilo
metri adăugați unei medii orare și 
așa exagerate decit viața conducători
lor, au făcut zilele trecute o nouă vic
timă: pe pista de la Kalhan (statul 
Colorado) și-a pierdut viața automo
bilistul Charles Bannister, a cărui ma
șină — din cauza vitezii foarte mari 
— a derapat la un viraj și s-a lovit 
de zidul împrejmuitor. In goană după 
senzațional, presa americană relata a 
doua zi că la Kalhan a fost văzută 
.moartea pe roți' (referindu-se la 
faptul că după moartea lui Charles 
Bannister mașina sa a continuat să 
se rotească singură pe pistă aproxi
mativ 10 minute). Pe reporterii ame
ricani i-a interesat, firește, mai puțin 
faptul că in urma lui Bannister a

rămas pe drumuri, fără nici un fel de 
situație materială, soția sa cu șase 
copii, dintre care cel mai mic tn virstă 
de numai 14 zile.

Și ciți asemenea bannisteri nu sint 
in S.U.A.! Pentru a-și ciștiga o exis
tență mizeră acești oameni se vind 
afaceriștilor și apoi execută ordinele 
pe care le primesc. „Moartea pe roți" 
ii pindește și ii ameninți in fiece 
clipă. Iar afaceriștii sportului ameri
can, avizi după profituri tot mai mari, 
nu văd nimic neobișnuit in aceasta.

De vreme ce aduce bani „moartea 
pe roți" nu contravine „modului de 
viață american". Dimpotrivă...

CONDIȚII GRELE DE ACTIVITATE 
PENTRU SPORTIVII ENGLEZI

o
• Cluburile sportive din Anglia duc 
lipsă acută de baze sportive. Din

cauza lipsei bazinelor de înot, la cele 
existente se percepe o taxă piperată 
pentru cei care doresc să se antre
neze. Lucrurile stau și mai prost 
clnd e vorba de gim naști, care pur 
și simplu nu dispun de aparate pen
tru a se antrena.

• Despre felul cum este tratat spor
tul în Anglia e grăitor și următorul 
fapt: răsfoiam zilele trecute un număr 
al ziarului „Daily Mail", in care cău
tam clteva rezultate la rubrica spor
tivă ; încercările noastre au fost insă 
infructuoase deoarece o pagină în
treagă a ziarului e rezervată... curselor 
de cai (cu pariuri, firește), iar cele
lalte discipline sportive (atletism, înot, 
tenis, haltere și fotbal) sint îngrămă
dite toate in cuprinsul unei pagini... 
Echitabilă proporție, nimic de zis !

narciuk 48,09 m, 800 m : V. Muhano-, 
va 2:06,2; I.. Lisenko 2:06,3; Z. Lfec 
țova 2:09,0; înălțime: T Cencik 1,68 
m, K. Pușkareva 1,68 m, I. Treighene
l, 65 m; greutate: T. Press 17,20 m, 
G. Zîbina 16,60 m, L. Jdanova 15,75 
m; suliță : Elvira Ozolina 58,46 m 
(cel mai bun rezultat mondial al se
zonului). Bărbați: 3000 m obstacole: 
N. Sokolov 8:34,4, A. Konov 8:49,6, A. 
Pianîh 8:52,0; înălțime: V. Brumei 
2,20 m, I. Kașkarov 2,06 m, I. Kuharev 
2,03 m, V. Bulkin 2,00 m; greutate: 
V. Lipsnis 17,73 m, R. Sprenk 17,59 m, 
A. Varanauskas 17,28 m ; 800 in : V. 
Savinkov 1:48,6; V. Leibovski 1:49,0; 
P. Varrak 1:49,3; V. Vorobiov 
400 mg.: Ccvîcealov 51,5'sec, I. îlin 
51,7 sec, A. Mațulevici 52,0; P. Sedov 
52,5 ; lungime : I. Ter-Ovanesian 7,72
m, A. Zirko 7,44 m, V. Demidenko 7,42 
m, K. Beleavski 7,42 m; disc: K. 
Metsur 53,55 m, A. Baltușnikas 52,99 
m, V. Trusenev 52,70 m, G. Gudașvili 
51,47 tn.

SPARTACHIADA MILITARĂ. 
MEI : 800 m : E. Parliuk 2:06,1 ; 
Dmitreva 2:09,0; 
2:11,5; greutate: 
15,04 m; înălțime: Ludmila Krasni
kova 1,68 m, Galina Dolea 1,65 m; 
lungime: G. Platonova 5,59 m, N. 
Medvedeva 5,58 m. BĂRBAȚI: 10.000 
m: Iuri Zaharov 29:32,4; B. Baikov 
29:'44,6; 100 m: Amin Tuiakov 10,5 
sec; greutate: Boris Gheorghiev 17,38 
m; 800 m: I. Belițki 1:50,3, V. Bu- 
lîșev 1:50,8; suliță: VI. Kuznețov
80.27 m; 3.000 m obstacole: G. Ta- 
ran 8:43,6, L. Narodițki 8:46,8, N. Sa-, 
lunov 8:49,4: disc: K. Buhanțev
54.28 m; 400 mg.: A. Klemin 52,0 
sec: înălțime: V. Degtearev 2,00 m, 
V. Sitkin 1,95 m.

1:50,1 :

FE- 
T.

Nina Otkalenko 
Nina Ponomareva

Noi meciuri internaționale 
de rugbi

In continuarea turneului pe care îl 
întreprinde în țara noastră, echipa ce
hoslovacă de rugbi Spartak Brno va 
juca mîine la Tecuci cu „XV“-le local.

O zi mai tîrziu campioana țării, 
C.F.R. Grivița Roșie va primi replica 
puternicei formații poloneze Czarni By- 
tom. Meciul va avea loc pe terenul 
din Parcul Copilului, începînd de la 
ora 10.
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