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De ziua glorioasei aniversări

Poporul romîn întîmpină 
cu un nestăvilit entu
ziasm ziua de 23 Au

gust, cea mai mare sărbătoare 
naționali a poporului nostru —

Romîniei de sub 
jdgț^4Hcisf.

Schimbarea soarfei poporului 
romîn, la 23 August 1944, se 
datorează comuniștilor care, 
înfruntînd cu eroism închiso
rile și gloanțele plutoanelor de 
execuție, periclitîndu-ți clipă de 
clipă viața, au desfășurat o ac
tivitate intensă în rîndul mase
lor, chemîndu-le la lupfă pen
tru sfărîmarea jugului fascist, 
pentru ieșirea 
odiosul război __________  T.
alăturarea țării la coaliția anti- 
hitleristă. In fruntea forțelor pa
triotice Partidul Comunist Ro
mîn s-a dovedit un strălucit 
conducător și organizator al 
insurecției armate care a dus 
la doborîrea odioasei dictaturi 
militaro-fascisfe.

La chemarea comuniștilor, ar
mata romînă a întors armele 
împotriva adevăratului dușman, 
.Germania hitleristă, și, cot la 
cot cu armata sovietică elibe
ratoare, a luptat cu eroism pînă 
la victoria finală asupra fascismu
lui german.
victorioasă 
așa cum 
Gheorghe 
«tescjjjs 
poporului 
începutul

Romîniei din 
anfisoviefic și

„Insurecția armată 
din august 1944 — 
a arătat tovarășul 
Gheorghiu-Dej — a 
eră nouă In Istoria 
romîn, a însemnat 
revoluției populare 

care a schimbat din 
viața țării". Insurecția 
victorioasă a dat un 
avîrst luptei maselor, 
zînd larg drumul spre 
rea oamenilor muncii 
plpatare și asuprire. Sub con
ducerea partidului oamenii 
muncii au trecut la făurirea u- 
nei societăți noi — socialiste, 
măreafă operă a poporului, în
cununarea luptei sale de se
cole pentru libertate, indepen
dentă și o viață mai bună.

Tn prezent oamenii muncii, 
întregul nostru popor, muncesc 
cu însuflefire pentru traduce
rea în viafă a mărețului pro
gram trasat de Congresul al 
Ill-lea al P.M.R., programul în
floririi patriei, al desăvîrșirii 
construirii socialismului. In a- 
ceastă etapă (1960—1965) pro
ducția industrială va crește de 
2,1 ori fa(ă de 1959. Partidul 
nostru concentrează eforturile 
principale ale poporului spre 
dezvoltarea bazei fehnico-ma- 
teriale a socialismului.

Rezultate deosebite 
obținute ți în ceea ce 
agricultura. încheierea 
vizării agriculturii constituie un 
măreț eveniment în viața po
porului nostru, o strălucită con
firmare a justeței politicii 
partidului. Această victorie a 
ridicat pe o treaptă mai înaltă 
alianța munciforească-fărănea- 
scă și unitatea moral-politică a 
întregului popor. Transpunerea 
în viafă a Hotărîrilor Plenare: 
C.C. al P.M.R. și sesiunii ex
traordinare a M.A.N. din apri
lie 1962, cu privire la dezvol
tarea producției agricole, reor
ganizarea conducerii agricul
turii și asigurarea acesteia cu 
cadre de specialiști, este me
nită să contribuie la avîntul 
continuu și tot ma' puternic a! 
agriculturii noastre socialiste. A 
crescut potențialul economic al 
țării noastre. Venitul național a 
fost în 1961 de peste 3,5 ori 
ma: mare decîf în 1949. Suc
cesele obținute în dezvoltarea

asigurat creșterea continuă și 
sistematică a nivelului de frai 
al oamenilor muncii. Tn cadrul 
sistemului mondial socialist fara 
noastră — Republica Populară 
Romînă, apărătoare înflăcărată 
a păcii și a prieteniei între po
poare, pășește cu hotărîre, îna
inte, spre noi succese pe 
drumul construcției depline a 
socialismului, pe calea lumi
nată de învăfătura atotbiruitoa
re a marxism-leninismului.

Tn mai puțin de două dece
nii, alături de celelalte dome
nii de activitate, cultura fizică 
și sportul au cunoscut o înflo
rire fără precedent. Tn fabrici, 
pe șantiere și instituții începe să 
se desfășoare o bogată activi
tate sportivă. Luminați de 
partid, oamenii muncii se con
ving fot mai mult de influenta 
binefăcătoare pe care o au e- 
xercițiile fizice și sportul în 
întărirea sănătății, fortificarea 
organismului și creșterea capa
cității de muncă. Pe drept cu- 
vînf ne putem mîndri astăzi cu 
realizările obținute în activita
tea sportivă de mase și de 
performanță.

In perioada care a trecut de 
la reorganizarea mișcării spor
tive — 2 iulie 1957 — sub 
conducerea partidului, Uniunea 
de Cultură Fizică și Sport a

SPORTUL POPULAR
(Continuare in pag. a 2-a)

Adunarea festivă din Capitală
In sala Palatului R. P. 

Romîne a avut loc miercuri 
după-amiază adunarea festivă 
organizată de Comitetul oră
șenesc București al P.M.R. și 
Comitetul executiv al Sfatu
lui Popular al Capitalei cu 
prilejul celei de-a i8-a ani
versări a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist.

In aplauzele participanților 
la adunare, în prezidiu au

luat loc tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, 
Chivu
Drăghici, Ion Gheorghe Mau
rer, Alexandru Moghioroș, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, 
general de armată Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, I. K. Jegalin, amba
sadorul Uniunii Sovietice în 
R.P. Romînă, general maior 
I. V. Vinogradov, atașat mi
litar, naval și al aerului al 
U.R.S.S., membri ai C.C. al 
P.M.R., Consiliului de Stat și 
ai guvernului, Eroi ai Muncii 
Socialiste, fruntași în produc
ție din marile întreprinderi 
bucureștene, academicieni și 
alți oameni de cultură,

în sală se aflau un mare 
număr de oameni ai muncii 
din Capitală, conducători ai 
instituțiilor centrale și ai or
ganizațiilor obștești, 
de partid, de stat și 
nizațiilor oamenilor 
generali activi și în 
— foști comandanți 
unități pe frontul antihitlerist, 
oameni de cultură, ziariști ro- 
mîni șl corespondenți ai pre
sei străine, numeroși oaspeți 
de peste hotare.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în

Nicolae 
Stoica,

Ceaușescu, 
Alexandru

activiști 
ai orga- 

munefi, 
rezervă 

de mari

R.P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

A fost intonat imnul de stat 
al R.P. Romîne. Adunarea a 
fost deschisă de tov. Florian 
Dănălache, membru al C.C. ai 
P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului orășenesc București 
al P.M.R.

Despre cea de-a 18-a 
versare a eliberării T 
de sub jugul fascist, 
sărbătoare națională a poporu
lui nostru, a vorbit tovarășul 
Alexandru Drăghici, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
afacerilor interne.

Cuvîntarea a fost subliniată 
tn numeroase rînduri cu pu
ternice aplauze și ovații. La 
sfirșit, asistența, în picioare, 
a ovaționat îndelung pentru 
eroicul nostru popor muncitor, 
constructor al socialismului, 
pentru marea comunitate fră
țească a țărilor socialiste, pen
tru pace între popoare.

A urmat un program artistic 
la care și-au dat concursul 
corurile reunite ale Radiotele- 
vlziunii romîne, ansamblurile 
Sfatului Popular al Capitalei 
și „Ciocîrlia", acompaniate de 
orchestra Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", formații de 
dansuri populare, soliști vocali, 
instrumentiști și balerini.

(Agerpres)

Clntcc în august
Desfăcindu-și pletele de stea

guri, 
Ca un cîntec țara mea porni, 
Optsprezece ani se Împliniră. 
Este virsta primei

Este virsta 
Din cenușa

Este vîrsta

poezii...
evului 
vremii

de aur 
smuls spre 

soare, 
ce-o-mplinesc cu 

pruncii
Și bunici la tîmple cu 

ninsoare.

ani- 
Romîniei 

, marea

Este vîrsta fericirii noastre 
Ce-n aceste zile s-a-mplinit, 
— Țară mindră, cin’ ți-a dat 

lumina 
Risului de veacuri năzuit t

Desfăcindu-și pletele de 
steaguri,

Mîndră, în vestmint de 
sărbătoare.

Țara mi-a răspuns :
— PARTIDUL — mi-este 

Dascăl și părinte, steag și 
soare !

Teofi! Sălaj

temelii 
armată 

puternic 
deschi- 
elibera- 
de ex-

au fost 
privește 
colecfi-

GÎNDURI LA MAREA SĂRBĂTOARE
Tineretul din uzina noastră iubește sportul Urare — sportivilor noștri dragi Ne vom strădui

alți tovarăși de
petrec o

Ga mulți 
muncă, îmi 
parte din timpul liber pe te
renul de sport sau în tribu
ne, de unde urmăresc — tot
deauna cu emoție — întîlni- 
rile susținute de sportivii u- 
zinei 
liști,

bunfi

noastre: luptători, fotba- 
rugbiști, boxeri sau

Cu ghidul la meciul
cu Franța

Revoluția culturală înfăp
tuită in anii de după elibe
rare a dat un puternic im
puls și mișcării sportive din 
patria noastră, astăzi prin
tre cele mai avansate din 
lume.

Printre disciplinele spor
tive care au adus victorii 
de prestigiu patriei noastre 
se află și rugbiul.

In toamna acestui an, la 
București, ne vom întilni din 
nou cu „15“-Ie Franței. Și, 
se înțelege, iubitorii sportu
lui din țara noastră așteap
tă de la noi un rezultat re
marcabil, care să confirme 
aprecierile de care se bucură 
rugbiul rominesc pe arena 
internațională.

In calitate de component 
al echipei reprezentative de 
rugbi a R. P. Romîne, pro
mit ca in acest meci să-mi 
pun în valoare toate cunoș
tințele, pentru a contribui la 
victoria echipei noastre.

Alexandru Penciu 
maestru emerit al sportului 

la rugbi

atleți. 
fotbal 
de box sau la masa de șah 
întîlnești oameni atît de a- 
propiați, oameni alături 
care muncești în fiecare zi, 
te bucuri din toată inima 
numai pentru victoria ce a 
urmat unei partide oarecare 
ci, în primul rînd, pentru că 
în uzina ta tineretul iubește 
sportul.

Ne gîndim cu recunoștință 
la 23 August 1944 care a 
deschis și sportului, piuă 
atunci un privilegiu al celor 
avuți, drum larg de dezvol
tare înfloritoare. Și pornim 
mai mulți, cu mai multă bucu
rie spre terenurile de sport, 
cu dorința ca și aici să ob
ținem succese deosebite, pe 
care le vom închina cu drag 
partidului.

Și, cînd pe terenul de 
sau de volei, în ringul

de

nu

Nicolae Bănică 
strungar la uzinele Vulcan 

București

Nu s-ar putea spune că 
dispun de prea mult timp li
ber. Arta, etnd te-a prins in 
mrejele ei, nu-fi mai dă dru
mul cu nici un chip, aproape 
că nu te mal lasă sâ-ti... în
drepți privirile și spre alte 
direcfil. Și totuși, mai stnt 
și alte activități care ne atrag 
In mod irezistibil. Printre a- 
ceslea este și sportul.

Nu pretind că stnt un spor
tiv activ, deși, gimnastica, 
de pildă, constituie pentru 
mine un exercițiu zilnic, deo
sebit de util pentru menține
rea formei fizice. Ca specta
tor Insă „activez* tn multe 
discipline și tn primul rtnd 
stnt un înflăcărat spectator 
al meciurilor de fotbal. Dar 
și celelalte sporturi mă pasio
nează, făclndu-mă să deschid 
cu emofie aparatul de radio 
sau paginile ziarelor, pentru 
a afla rezultatele sportivilor

noștri tn marile competiții șl 
chiar tn cele mici. Și, tn ulti
mii ani, știrile au fost tot 
mai vesele, m-au făcut să 
trăiesc mari satisfacții, lao
laltă cu tinerii noștri sportivi 
care, In întrecerile din tară 
sau din străinătate, au urcat 
adesea pe podium-ul învingă
torilor.

In această zi minunată de 
sărbătoare, urez din inimă 
sportivilor noștri să poarte cu 
și mai multă glorie steagul 
sportiv al patriei, să-și ridice 
neîncetat măiestria, pentru ca 
la viitoarele întreceri Interna
tionale șl mai ales la compe
tiția sportivă supremă — O- 
limpiada
pote de aplauze la 
deschisă' 
mai

să culeagă ro- 
„scenă 

șl, bineînțeles, dl 
multe medalii de aur!

Nicolae Herlea 
artist al poporului

sa continuam șirul
victoriilor romincștl

s p <
Istoricul act al eliberă

rii țării noastre de sub ju
gul fascist a însemnat o dată 
cu prefacerile politico-so- 

ciale și o uriașă revoluție 
culturală. In cadrul aces
teia, mase din ce în ce mai 
largi de tineri, de oameni 
ai muncii de la orașe și 
sate au început să practice 
în mod organizat sportul, 
să-și întărească astfel orga
nismul, să-și petreacă in

ORT SI CARTE
mod plăcut și recreativ 
timpul liber.

Cu toate preocupările mele 
profesionale, mă străduiesc 
să găsesc Și un minim de 
timp necesar participării la 
viața sportivă a studenților 
bucureșteni, îndrumîndu-i să 
împletească cît mai armonios 
procesul de învățătură cu 
cel de pregătire sportivă. 
Totodată încurajez elemen-

tele talentate pe drumul 
către măiestria sportivă. 
Și sînt fericiți ori de cite 
ori studenții noștri înregis
trează 
în

succese remarcabile 
săli și pe stadioane.

Prof. ing.
Nicolae Marinescu 

prorectorul Institutului Poli
tehnic, președintele Clubului 

sportiv „Știința* București

Ediția a Il-a 
tului mondial 
handbal în 7 ne-a adus sa
tisfacția supremă: formația 
Republicii Populare Romîne 
s-a clasat pe primul ioc, de
venind astfel CAMPIOANA 
A LUMII I

Este, evident, un succes 
de mari proporții pentru 
mișcarea noastră sportivă. 
Un succes care se dațorește 
condițiilor optime pe care 
partidul și guvernul ni le-au 
creat nouă sportivilor.

Prețuind așa cum se cu
vine grija părintească pe 
care regimul democrat-popu
lar o poartă mișcării noastre 
sportive, noi. handbalistele 
din lotul republican, sîntem 
hotărîte să continuăm șirul 
victoriilor romînești. adueîn- 
du-ne astfel contribuția la 
creșterea continuă a presta 
giului sportului din Rominiai 
socialistă. i

Mărețul eveniment pe 
care îl sărbătorim astăzi — 
aniversarea eliberării Romî-. 
niei de sub jugul fascist —• 
este un puternic imbold pen-, 
tru noi în direcția traducerii 
în viață a acestui angaja
ment.

a campiona- 
feminin de

Josefina Ștefânescu
maestră emerită a sportului



Dc ziua glorioasei aniversări
(Urmare din pag. 1)

3.000.000 de membri, fa|ă de 
de sportivi legitimați cîți 
trecut. In anii luminoși ai re- 
nostru de democrație popu- 
mai mulți oameni ai muncii 
mina pe stadioane, se întrec

devenit o largă organizație de mase. 
In prezent, mișcarea sportivă numără 
aproape 
15.000 
erau in 
gimuiui 
Iară tot 
își dau
în frumoase competiții sporiive, prac
tică turismul. O bogată activitate de 
mase și competîțională se desfășoară 
în cele aproape 11.000 de asociații 
sporiive. Peste 2.000.000 de membri 
ai UCFS participă anual la competi
țiile de mase. Numai în 1961 |a com- 
peritia „Cupa Agriculturii" au parti
cipat aproape 600.000 de sportivi și 
sportive de la sate. în 1961, în cam
pionatele republicane au fost angre
nați mai bine de 150.000 de elevi. 
Spariechiadele, crosurile și concursu
rile cuttural-sportive sini mult îndră
gite de tineretul patriei noastre.

In cei 18 ani de la eliberare și 
sportul de performanță a da» niane- 
roâse roade, lată, numai în patru an 
(1957—1961) sportivii romîni au s‘ab'fi* 
34 de recorduri mono a.e și au cu
cerit trei lifturi de campion' o mpici, 
10 de campioni mondiali, 27 de cam
pioni europeni, 97 de campioni ba
cante* și 11 titluri de campion* mon
dial’ universitară In cadrul Jocurilor 
Mondiale Stucenteșii dwi anei 1961, 
care au întrunit le slartui întrece'"or 
32 de țări, reprezen'atnra Sucea; or 
dm Romînia a ocupat locul R, cucă 
puternica format e a Uniunii Sovie
tice. La Jocurile O tipice — de ia o 
confruntare ia a ta — sportivii romîni 
au ocupat locuri mai bune, ir.irecind 
chiar țări cu o veche tradiție in sport. 
Intr-o jumătate de secol, în vremea 
regimuiw burghezo-mosieresc, sporii-

vii romîni au cucerit abia două me
dalii în timp ce numai în opt ani 
sportivii din Republica Populară Ro- 
mînă au cuceri) 27 de medalii (9 de 
aur, 10 de argint și 8 de bronz). E- 
dificator este și bilanțul acestui an 
cînd poporul romîn sărbătorește cea 
de a XVIII-a aniversare a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist : echipa 
de fotbal a juniorilor noștri s-a clasat 
pe locul I în cadrul Turneului 
U.E.F.A., selecționata feminină de 
handbal a cucerit titlul de campi
oană a lumii, scrimera Oîga Orban- 
Szabo s-a întors de 
cu laurii supremației 
Dorin Giurgîucă a 
campion al Europei
juniori, iar mai acum câteva z-le ca
notoarele noastre au devenii campi
oane europene la proba de 4-j-l

la Buenos Aires 
mond ale, elevul 
cucerit titlul de 
la tenis de masă

au întrunii la sWrtui

rame.
Prezența acestor succese în cariea 

de aur a celor 18 ani nu este întâm
plătoare. Toate acestea se datorase 
grijă părintești ce o poartă partidul 
mișcări* noastre sportive, cood.țutor 
we-to e-eaie de reg mul nostru de 
d^oa^îe poțatIară.

*iăriin ui zusa eAe-ă-îî Romîniei 
oa wb jogu' tasers» scor'IV» patriei 
noas*-e se mobiuzează pentru viilor 
pe dus» obținerii unor noi și im- 
^amvi ia activitatea spor-
Pvă. Laprind pentru traducerea în 
mâță a swcinuor trasate de partid și 
gura-n ia prima Conferință "pe țară a 
UCFS, mșcarea noastră sportivă se 
a^garează să aducă o contribuție și 
•na mare le lupta întregului popor 
pentru îndeplinirea grandiosului plan 
de desăvârșire a construirii 
mului ân scumpa 
publica Populară

socialis- 
noasfră patrie, Re- 
Romînă.

TRĂIASCĂ 
ELIBERĂRII 
JUGUL FASCIST I

23 AUGUST, ZIUA 
ROMÎNIEI DE SUB

Cam ne-aa organizat campionatul pe asociație
Orgaswzarea campionatelor interne 

a «ieveiHt o tradiție pentru asociația 
■eastră sportivă Muscelul C-iung. Tn- 
Irecerile sint pregătite din timp și me
todic de către consiliul asociației, cu 
sarcini concrete pentru fiecare membru 
din comisia de organizare, pe resoarte 
organizatoric, agitație și propagandă, 
tehnic și administrativ. In baza expe
rienței aniior trecuți am organizat con
cursuri ia următoarele discipline spor
tive: aVeiism. ciclism, fotbal, tir și 
voie: Printr-o susținută muncă de 
popiranzare responsabilii cercurilor 
sportive au reușit să înscrie în con
cursuri un număr de peste 800 de ti
neri. o pane >a probele individuale de 
atletism și tir, altă parte încadrați in 
cele 12 echipe de ciclism. 12 de iotbal 
și 12 de volei reprezentind ateliere și 
sectoare de producție. Comisia tehnică 
a avut totodată grijă de a repartiza 
instructori sportivi pentru a ajuta și 
îndruma pe participant și de a asi
gura un corp de arbitri, recrutați din 
nodurile membrăor asociației noastre 
care au absolvit anul acesta cursurile 
de arbitri.

O muncă reușită a fost susținută și 
de comisia de propagandă care a popu
larizat competiția prin lozinci mobili
zatoare, afișe, texte pentru radtoficare, 
panouri cu imagini din timpul între
cerilor, afișarea rezultatelor și a cla
samentelor etc. Acest lapt a stîrnit un 
interes deosebit printre participant! și 
Spectatori. Pe de altă parte participa
rea numeroasă a tinerilor din asociația 
■oastră la întreceri a dus la o creștere 
masivă a numărului de membri ai 
UCFS, numărul acestora ridieîndu-se 
acum la 2.500, cu cotizația încasată 
100%. Important este și faptul că în 
perioada desfășurării campionatului 
grupele sportive și-au trăit mai intens 
viața, asociația noastră devenind mai 
puternică.

Campionatul pe asociație ediția 1962 
a luat sfîr.șit. Pentru rezultatele obți
nute in întrecerile sporiive, pentru mo
bilizarea și comportarea frumoasă, sec
torul IV sculărie a primit cupa și 
diploma de sector fruntaș. Rezultate 
remarcabile au fost obținute și de spor

tivii care lucrează în atelierul de lă- 
cătușerie. De altfel, în aceste două 
locuri de muncă se află și mulți îrttn- 
tași în producție. In încheiere vreau 
să arăt că în organizarea campionatu
lui și a finalelor care s-au desfășurat 
pe stadionul „23 August" din Cîmpu- 
lung Muscel, ne am bizuit pe un spri
jin permanent din partea comitetului 
de partid, a] comitetului U.T.M. și al 
conducerii uzinei, fapt care a contri
buit din plin la reușita competiției. 
Acum ne pregătim încrezători pentru 
alte și aite întreceri sportive care bat 
la ușă.

ION CALANGIU 
responsabil organizatoric al consiliului 
asociației sportive Muscelul C-lung

APORTUL POPULAR

DE PE ÎNTREG CUPRINSUL PATRIEI

ta dispozifia oamenilorXmenajol prin muncă patriotică, ștrandul Lăpuș stă 
muncii din Baia Mare

prilejul de a face cunoștință cu a- 
ceastă frumusețe a naturii din patria 
noastră.

LAZAR DE.METER, coresp.

Una din asociații
le sportive frun
tașe din orașul

nostru este Stăruința. Sint edificatoa
re cîteva cifre: cu prilejul Sparta
chiadei de vară a tineretului, din a- 
ceastă asociație au luat parte 888 de 
sportivi dintre care 302 sportive. Pe 
semestrul al doilea al acestui an, nu
mărul membrilor UCFS a crescut cu 
încă 230, iar cotizația este achitată 
la zi.

STAN PĂUN, coresp.

Foto: A. Suth

Peste 5.009 de ță
rani colectiviști, 
mecanizatori, in- 
ingineri agronomi 
comunele Ciocani, 
Coroiești, Mireni, 
din raionul Birlad 
in lunca cringului 
Ciocani, unde au

De asemenea, numărul 
a crescut la circa 16.000,

și sportive, 
spectatorilor 
ceea ce denotă popularitatea tot mai 
mare pe care o cunoaște sportul în 
rindul colectiviștilor din raionul nos
tru.

Echipele de hand
bal și fotbal ale 
asociațiilor spor

tive din orașul și raionul Tg. Jiu
și-au disputat întîietatea în două in
teresante competiții sportive dotate 
cu „Cupa Eliberării". La handbal, 
întrecerea a fost cîștigată de Vo
ința Tg. Jiu, care a învins în fi
nală A. S. Elevul cu 28-18 (9-iț. 
Fotbaliștii de la Pandurii Tg. Jiu 
și-au adjudecat prețiosul trofeu, 
cîștigînd cu 1-0 (0-0) finala cu A.S. 
Metalurgistul.

OCHEA AVACUM, coresp.

Bîrlafl
vățătoci. profesori, 
si zootehniști din 
DragaKna, Ivești, 
Pogana și Perieni 
și-au dat întâlnire 
de lingă comuna
petrecut o zi minunată de cin tec, joc 
și voie bună în cadrul concursului 
cultural-sportiv organizat din iniția
tiva comitetului raional Birlad al 
P.M.R.

Aproape 1 000 de artiști amatori 
(coriști, soliști 
tiști, recitatori 
tivi au creat 
rească.

Cei prezenți 
presionați de jocul plin de viață al 
echipei de dansuri a colectiviștilor 
din comuna Perieni, a corurilor din 
comunele Perieni 
de entuziasm au 
de cimpoieri din 
gada 
lina.

Pe 
Și la 
jate prin muncă voluntară cu prile
jul acestui eveniment g-au întrecut 
numeroși tineri. Tractoristul Ion Va- 
liță a ieșit primul la 100 m și la 
înălțime ; Victor Țârei n iu — la lun
gime ; Emil Suciu — la greutate. La 
fotbal, au luat parte șase echipe, 
prima clasîndu-se cea a colectiviști
lor din Ivești. La volei, locul I a 
fost cucerit de sportivii din Ciocani.

Seara, participanții și-au exprimat 
dorința de a mai participa și la alte 
concursuri sportive de acest gen.

ELJADE, coresp.

vocali și instrumen- 
și dansatori) și spor- 
o atmosferă sărbăto-

au rămas plăcut im-

artistică de

și Ivești. Momente 
creat și formația 

Perieni, ca si bri- 
agitație din Draga-

terenurile de volei și fotbal ca 
sectoarele de atletism amena-

SOLOMON

Activitatea sporti
vă cunoaște în 
raionul Corabia 

ce în ce mai fru- 
perioada 2 iulie —

comune Gll- 
, raionul Foc- 

a avut loc 
Spartachiadei

Gunesii a
etapa interraională a
de vară a tineretului la volei, hand
bal și oină. Au luat parte echipele 
campioane ale raioanelor Tecuci, 
Panciu și Focșani, înregistrîndu-se 

următorii cîștigători : raionul Panciu 
la volei și handbal feminin; raionul 
Focșani la handbal (prin echipa Vic
toria Gugești) și volei masculin; ra
ionul Tecuci la oină

NECULAI BOBOCEA-coresp.
La atelierele au

to Pitești, gim
nastica în pro-

un prieten a] mun- 
Muncitorii ies pe 
așazâ

Pitești
ducție a devenit 
câtorilor. E ora 11. 
aleile umbrite, se așază pe patru 
rânduri și, la comanda instructorilor 
sportivi, execută exerciții de gim
nastică. Iată ce ne-a spus rectifica
torul Ion Ivașcu despre practicarea 
gimnasticii în producție în uzină : 
„Cînd am auzit pentru prima dată 
semnalul și maistrul mi-a spus să 
merg la gimnastică, nu-mi prea 
dădea inima brines. Dar după două 
trei zile m-am convins de utilitatea 
ei. iar acum ea a 
ne o necesitate. 
Îndrept cu și mai 
locul de muncă.
<;u Jorte, uoi“.

JAARJN

GH. FOMETESCU, coresp.

Fază dinlr-un meci de volei organizat 
in comuna Ciocani, cu prilejul con

cursului cultural-sportiv,
Foto: Gh. Mocanu

devenit pentru mi- 
După exerciții mă 
multă vigoare spre 
Mă simt mai bine,

LLJNGU, coresp.
In ultimele luni 

ale acestui an, ca
bana Cîmpul lui 

Retezat a fost vi-
Ctrahia
o dezvoltare din 
moașă. Numai în
12 august a.c. s-au organizat 16 du
minici cultural-sportive la care au 
participat majoritatea asociațiilor 
sportive din raionul Corabia. La com
petițiile organizate cu acest prilej

au luat startul peste 1.200 de sportivi Brazi,

Lumi
Neag din munții 
zitată de peste 2.000 de excursioniști. 
Zilele trecute ea a primit peste 150 
de mineri de la Lupeni, care au orga
nizat o excursie avind ca scop vizi
tarea locurilor din jurul ei, în spe
cial a „Peșterii reci" din Valea de 

care oferă fiecărui drumeț

Ginuuislica in producție a devenit, în ultimii ani, o activitate apropiată a zeci fi sute de mii de oameni ai 
muncii. Exercițiile slut executate cu multă plăcere, ele reconfortează fi măresc buna dispoziție. Iată o ima
gine de la cazangeria Șantierului Naval Maritim din Constanța.

întrecerile „Cupei Agriculturii" 
în raionul lehlia

Tineretul sportiv din raionul 
a Lehliu participă an de an în număr 

mare la diferite competiții de mase. 
I Dar dintre toate, cea mai populară 
I este fără îndoială „Cupa Agricul- 
i turii". Ediția din vara aceasta a în- 
I trecerilor a început la noi în urmă 
' cu o săptămînă și putem spune că 
t am avut un start reușit. Doar în cî

teva zile au fost organizate con
cursuri în zeci de comune și sate 
și pină în ziua de 20 august numă
rul participanților a atins cifra de 
3.500. Munca temeinică depusă de 
comisia raională de organizare, aju
torul efectiv dat de organele U.TJA. 
au dat roade.

„Cupa Agriculturii" constituie un 
minunat prilej de a atrage în număr 
mare tineretul pe terenurile de sport. 
Pînă în prezent o activitate deose
bită au depus în această direcție 
asociațiile sportive Libertatea G.A.C. 
Belciugatele, Voința G.A.C. Buzoeni, 
Unirea G.A.C. înfrățirea, Progresul 
G.A.C. Fîntînele etc.

Pentru buna desfășurare a între
cerilor din cadrul „Cupei Agricul
turii" sportivii au hotărît să-și ame
najeze — prin muncă patriotică — 
baze sportive simple. Așa au proce
dat bunăoară tinerii din comunele 
și satele Fundulea, Plevna, Axintele, 
Buzoeni, Coțofanca. Totodată a- 
ceastă mare competiție contribuie și 
la dezvoltarea unor ramuri sportive 
mai puțin cunoscute pe meleagurile 
noastre. Astfel, în comunele Dormă- 
runt, înfrățirea și Sărulești a început 
să fie practicat handbalul.

Primele concursuri au dovedit 
dragostea pentru sport a tineretului 
din raionul nostru. In următoarele 
zile ne vom spori eforturile ca în
trecerile „Cupei Agriculturii" să cu
noască o participare și mai bogată.

DRAGOMIR RADULESCU
președintele consiliului raional



Bogata activitate
turistică de mase

In cinstea zilei de 23 August, con
siliile regionale și raionale UCFS or
ganizează excursii, la care iau parte 
mii și

• In 
ioanele 
moașe 
2—3 zile. De exemplu, din 

gurele vor pleca într-o excursie 
litoral aproape 300 de tineri și 
nere iar la competițiile sportive 
serbarea cîmpenească organizată 
localitate vor veni peste 1.500 de 
răni colectiviști.
• La Giurgiu, Ia tradiționala ser

bare cîmpenească de pe malul Du
nării, vor asista peste 3.000 de țărani 
colectiviști.
• Cu ocazia unor meciuri amicale 

de fotbal ce se vor desfășura Pe sta
dioanele din Oltenița sau Călărași, 
vor avea Ioc excursii ia care s-au 
tascris peste 5.900 de oameni ai mun-

^flLdin raioanele respective.
Consiliul regional UCFS Banat 

a asigurat și el un vast plan de ex
cursii festive. Astfel, consiliul clu
bului orășenesc Arad a prevăzut or
ganizarea de excursii în diferite 
locuri pitorești ca pădurea Căsoaia, 
„Trei insule' 
participarea 
ai muncii.
• Clubul 

a asigurat ț 
barcader, lacul Buhuș, Docnecea. la
cul Vîrtoape, Semenîc, Mărgărițaș) 
unde și-a propus sa angreneze aproa- 
pe 7.000 de excursioniști.

• Clubul sportiv orășenesc Timi
șoara a inițiat o acțiune cicloturis
tică la punctul de recreare de pe 
Timiș, cu 2.000 de participanți, o ex
cursie la pădurea Chiroc și o serbare 
cîmpenească cu program cliltural-spor- 
tiv, la Pădurea verde, unde vor fi 
angrenați peste 5.000 de oameni ai 
muncii. Asemenea acțiuni turistice, 
recreative au fost prevăzute și în 
celelalte raioane ale regiunii Banat
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mii de oameni ai muncii, 
regiunea București .toate 
au alcătuit programe cu 
acțiuni turistice, extinse 

Tumu

ra- 
tru- 

pe 
Mă- 

pe 
ti- 

> și 
în 

ță-

etc., unde se așteaptă 
a peste 12.000 de oameni

sportiv orășenesc Reșița 
șase ieșiri turistice (De-

Dintr-o excursie de șapte zile
Intr-o noapte, la începutul lunii 

august, părăseam Gara de Nord. 
Vagonul nostru era numai cmtec 

veselie. Porneam intr-o frumoasă5i 
excursie de șapte zile, pe o rută pu
țin umblatâ: urma să străbatem ma
sivul Rarăului, să trecem apoi peste 
Ceahlău pină Ia Lacul Roșu.

ar iată că trenul s-a pus în 
mișcare. Gîndurile noastre zboa
ră către meleagurile cu care în 

zorii dimineții urma să facem cu
noștință. încet-încet adormim. In răs
timpuri. ne trezim. Privim pe fereas
tră. înregistrăm imagini fugare din- 
tr-o rută care străbate aproape de la 
un capăt la celălalt, întreaga Mol
dovă. La Suceava-Nord sosim dimi
neața, odihniți, gata să intrăm în 
traseu.

Am pornit pe jos spre cabana Ra
rău, primii nostru obiectiv pe 
traseu de munte. Drum greu, de 

urcurș, dar plăcut, antrenant. Colegii 
mei au făcut glume, au cintat. Pro
fesorii le-au ținut... isonul. în această 
atmosferă de voioșie, timpul s-a scurs 
repede. Nici nu știm cînd în fața 
noastră a apărut cabana Rarăului

fotografiat 
veau să 
amiază, 
la laoul de acumulare de la Bicaz...

Zorii zilei următoare ne-au găsit 
sus, pe cei mai mare viaduct al țării. 
Priveliștea ne-a făcut să zăbovim 
mult aplecați pe parapeții viaductu
lui. De acolo am putut cuprinde a- 
proape întreaga panoramă a masi
vului Ceahlău, pe care urma să-1 
vizităm. Un inginer de la Hidrocen
trala „V. I. Lenin" ne-a dat expli
cații amănunțite despre măreața cons
trucție ridicată aici, în anii puterii 
populare.

Tn aceeași zi, cu vaporașul, am 
ajuns pînă. in comuna Ceahlăul. Scurt 
popas pentru stabilirea 
și-apoi, 
bana „

A doua zi, călătoria continuă în 
cuprinsul masivului împădurit al 

Rarăului, pînă la Pietrele*• Rarăului, pma 
Doamnei. Un scurt popas 
masa de prînz și apoi, din nou la 
drum. Gustind frumusețile i 
uităm de oboseală. Citeva ore 
tirziu, ne oprim la cea mai înaltă așe
zare de pe Rarău, la Chirii, pe Va
lea Bistriței.„ Contactul cu apa ne 
reface repede forțele. Totuși nu mer
gem mai departe.

Băieți, peste noapte răminem 
Vremea se pare că n-o să fie

pentru

naturii, 
; mai

aici.
prea prielnică — spuse conducătorul 
delegației noastre. —

Intr-adevăr, nori negri purtați de 
vînt anunțau apropierea ploii. Am avut 
totuși răgaz să ne instalăm corturile, 
așa că primii stropi de ploaie și apoi 
potopul care s-a revărsat peste sat, 
nu ne-a mai impresionat

n dimineața celei de a treia zi 
a excursiei, vreme senină. Un 
soare fierbinte a zvîntat repede 

drumul care avea să ne ducă, aproape 
30 de km. pină la Broșteni. A fost 
cea mai grea porțiune a traseului dar 
și cea mai frumoasă. Aparatele de

Sport și voie bună

Și de data aceasta intervenția pionieru lui Cigel Rojneag, din Drăgășanl, e 
promptă, spectaculoasă

Foto: I. Rusn

Barca ne poartă domol pe apele Ol
tului. tncă cîțiva... pași și sîntem pe 
malul de unde poteci „bătute" in ne
sfârșite zile de vacanță ne conduc 
spre Păușea. Ne-a ieșit in întimpinare 
directorul taberei, dar cu siguranță 
că i-am îi găsit oricum pe pionieri. 
Zvon de glasuri tinere, cîntece și a- 
cordurile... trompetei — sint un „ghid* 
cu care nu te rătăcești niciodată.

Așa am început frumoasa călătorie 
pe Valea Oltului, intr-o dimineață de 
august sărbătoresc...

★
In tabără, doar cițiva pionieri. Dîn- 

tr-un cort spre care ne îndemnase o— 
muzicuță a țișnit vesel cintărețul cu 
cravata roșie: „Hai Sandule, nu vii?" 
Sandu a terminat de scris: „...Sint 
cuminte. Mi-e tare dor de voi. Vă 
sărut mult..." Și fug amindoi prin pă
dure După ei, alți cițiva pionieri și... 
noi. Surpriza e mai mult decit plăcută. 
Așadar, vom discuta despre sport pe 
„concret".

— Am ajuns — ce păcat! — după 
ce s-a terminat „lungimea" Aflăm re
pede numele cîștigătoarei: Elena Dina 
din clasa a Vii-a a școlii din Drâ- 
gășani.

rt-au stat o clipă. Ele n-a 
se odihnească nici • după- 

în călătoria pe plute, pină

ftinerariuiui 
în pas întins, pină la ca- 

.,7 Noiembrie", la 1238 m înăl
țime. Vremea frumoasă și pitorescul 
masivului ne-au fost îndemn ca, pînă 
la sfîrșitul zilei să mai facem un mic 
efort : un drum pînă la cascada Du- 
ruitoarea (1382 m), una dintre cele 
mai prăpăstioase căderi de apă (60 
m) din întregul lanț al Carpaților 
Răsăriteni. Cine merge în masivul 
Ceahlăului, nu poate ocoli trei 
tive de mare interes turistic: 
rile Pelaghia (1812 m) și 
(1904 m) precum și cabana cu 
de legendă, Dochia (1725 m). Aceste 
obiective au stat în fața noastră in 
cea de a cincea zi a excursiei.

Călătoria noastră prin masivul 
Ceahlăul continuă cu trecerea peste 
cele două culmi renumite, ale Oco- 
lașului Mare și Ocolașului Mic, unde 
am admirat adevărate livezi cu „Floa
rea de colț". înaintând peste Detu
nata am ajuns în satul Neagra, cen
trul unei exploatări carbonifere da tind 
din secolul al XlV-lea.

ată-ne și in ultima zi a ex
cursiei... De la Neagra, am por
nit către minunatele Chei ale 

Bicazului, am făcut un scurt popas 
in stațiunea Lacul Roșu și-apoi ne-am 
îndreptat spre Gheorghteni, punct fe
roviar de întoarcere.

★
A fost, firește, o excursie puțin 

obișnuită — și ca traseu și ca grad 
de dificultate. Frumusețile de basm 
întîlnite în cale ne-au făcut să ui
tăm repede oboseala. Am avut și 

s<£

obiec- 
virfu- 
Toaca 
nume

= hia" a fost., prezent printr-o echipă 
g de operatori care, pe parcursul a 
gde secvențe, a înregistrat cele 
= inedite momente ale excursiei, 
g Personal, mulțumesc din toată 
= ma celor care mi-au dat prilejul să 
ffac această incintătoare excursie. 
gMi-am cunoscut mai bine țara, oa- 
ș menii, pe făurarii vieții noastre noi, 
gîncepută o dată cu istoricul act al 
= eliberării.

sute 
mai

ini-

ȘTEFAN IONESCU
elev anul fîî școala profesională 

„23 August"

Minunată e Valea Pra
hovei ! Faima ei a tre
cut de nu.t granițele 
fării. Cine trece pe a- 
colo, pe drumul de fier 
sau pe șosea, trăiește 
momente de Incintare. 
Pitorescul acestei re
giuni turistice ll co

pleșește. Intr-o parte 
masivul uriaș de stincă 
ai Ftucegilor. In partea 
cealaltă întinsele pă
duri seculare de brazi, 
în cabanele din munți 
poposesc mii de tu
riști iar în elegantele 
hoteluri și vile din

stațiuni își petrec con- ' 
cediile zeci și zeci de ț 
mii de oameni ai mun- J 

studenți și copii. | 
în fotografie. o > 

splendidă priveliște din j 
stațiunea . Timișul de > 
Sus. ’

Foto: P. Romoșan i

0 frumoasă și instructivă excursie prin fură
Casa de cultură a sindicatelor din Tg. Mureș a organizat la începutul 

lunii o excursie în circuit prin țară — cu trenul — pe un traseu care mă
sura 3.000 km. Excursioniștii, in număr de 54, s-au întors cu cele mai fru
moase impresii. Peste tot, pe unde au trecut — Baia Mare, Oradea, Băile 
1 Mai, Timișoara, Orșova, Ada-Kaleh, Craiova, București, Constanța, Galați, 
Valea Prahovei, Brașov etc. — au fost primiți cu căldură, au avut de admirat 
frumusețile create de natură ți cele făurite de harnicile mîini ale constructo
rilor socialismului.

— „Frumoasa noastră capitală, cu numeroasele ei construcții moderne 
și minunatele ei așezăminte de artă și cultură, ne-a impresionat profund" — 
scriu in scrisoarea lor participants la excursie. Pe litoral au petrecut trei 
zile. Au fost la Mangalia. Mamaia, Eforie apoi la Tulcea de unde cu vapo
rul au călătorit pină la Galați.

— Călătoria noastră prin zece regiuni ale scumpei noastre patrii va 
rămîne de neuitat. Ne-am întors in orașul nostru cu amintiri dintre cele mai 
plăcute — își încheie scrisoarea excursioniștii din Tg. Mureș.
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— Dar, să știți că ați pierdut mult 
că n-ați văzut-o, ne spun, gălăgioși, 
suporterii micuței atlete. N-avem ce 
face și privim... cronometrul. Start la 
30 m plat Zeci de concurenți. Fete și 
băieți. Acum n-am mai „scăpat-o“ pe 
Elena Dina și aplaudăm bucuroși, a- 
lături de micii spectatori, victoria ei. 
Dar, și pe cea a lui Constantin Oprea.

E soare, cald, frumos. Cîntec, tine
rețe, viață. Copiii fac sport. Nu numai 
atletism. La un umbrar, pe terenul de 
volei două echipe luptă așa cum nu
mai copiii știu să lupte pentru satis
facția unei victorii. Cele mai multe a- 
plauze pentru pionierii Victor Drăgu- 
șin și Gabriela Spiridon.’Dacă sint 
cei mai buni...

Ne-ar fi surprins ca din acest în- 
sutlețitor tablou sportiv să lipsească 
tocmai fotbalul. „Poarta" au făcut-o 
între doi... molizi uriași cu trunchiuri 
semeț ridicate în înălțime. între ei, 
Gigei Boșneag pare un pitic din căr
țile de basm. Dar să-l vezi cum a- 
pără...

★
„La revedere, dragi pionieri, bucu- 

rați-vă de aceste minunate zile de 
tabără..,*

Sîntem la Cozia, în tabăra pionie
rilor. Decor minunat, căruia micii 
purtători ai cravatelor roșii î-au în
tregit frumusețea și i-au dat viață. 
Vom găsi șj aici prieteni ai sportu
lui ? Nu-i căutăm mult Chiar în curtea 
taberei, o masă de ping-pong. Acum 
sint „la cînd" Telu tonescu și Dumi
tru Bardac. Alții au jucat și acum sint 
la... fotbal. Mergem și noi. Meci în 
toată regula. Să vă prezentăm e- 
chipele: Detașamentul I și Detașa
mentul fi. Joc egal, cum am spune la 
„cei mari" — echilibru de valoare — 
dar Neluș Bălașa trage puternic și-l

obligă pe portarul advers să scoată 
mingea din... pădure. A ciștigat De
tașamentul I. Dar, de fapt, meciul a 
mai durat... două-trei ore. așa cum o- 
bișnuiesc copiii să modifice— regula
mentul. așa că a trebuit să părăssn 
„tribunele" de la Cozia.

★
Le-am schimbat cu cele instalate in 

apropiere de locul unde Lotrul își 
dăruie apele cristaline Oltului tumul
tuos. Aici e tabăra pionierilor bucureș- 
teni. Asistăm Ia pregătiri intense: 
peste citeva zile, echipa taberei va în- 
tilni formația pionierilor din Brezoi.

Cu un ultim efort pioniera Elena Dina (cea din stingă) din tabăra de la Păușea 
trece linia de sosire prima la 30 m nlat.

Foto : I. Roșianu

Toți copiii sint gata să povestească 
cum— va fi meciul. Numai Gabriel 
Coropciuc de la școala nr. 124 din 
București refuză să facă comentariu 
Ca un... antrenor. „Să vedem. Discu
tăm după meci..." Am aflat și expli
cația. Gabrie] e un fel de selecționer, 
al taberei. E| face echipa. El fixează 
posturile. El propune schimbările din 
formație. Are, cum s-ar spune, cea 
mai mare răspundere. Și nu este lu
cru ușor. Nu-1 „deranjăm", mai ales 
că acum a început și jocul de verifi
care. Să-l fi văzut pe Gabriel cum s-a 
incruntat cînd Costel lonescu s-a— 
împiedicat tocmai cînd poarta era' 
goală! L-am auzit totuși: „Așa să 
ne faci și duminică și o să stai in... 
tribună!“ Aprig „selecționerul", nu 
glumă.

In ceasurile de popas de Ia Gură 
Lotrului am cunoscut și alți sportivi, 
pionieri, care uită de ceas și de— 
masă atunci cind se află pe plajă, în 
tata mesei de șah, pe terenul de vo
lei. Citi dintre ei nu vor fi mîine 
sportivi de frunte, campioni ai țării ?

★
Seara s-a lăsat repede, pe nesim

țite. întilnirile cu pionierii de pe Va
lea Oltului s-au terminat și poate la 
ora aceea cind porneam spre Vilcea, 
ei dormeau tară grijă în paturile cu
rate, confortabile. Mîine, o nouă zi 
fericită...

DRAGOMIR ROȘIANU.
ION PREDIȘOR și ION RUSU 
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SPORT DE MASE — cuvinte cu adine și bogat conț.-.ut. Sute de mii 
de tineri și tinere pășind mintal sub flamurile multicolore ale asociațiile*- 
sportive, spre pista de zgură roșie, spre sectoarele de aruncări sau pe ver
dele crud al gazonului. Brațe puternice, călite in focul marilor competiții 
de mase.

Pentru oțelarul de la Hunedoara, pentru colectivistul din P echea, pentru 
strungarul din Brașov sau studentul bucureșteon terenul de volei, aparatul 
de gimnastică sau discul sînt prieteni apropiați cu care se inâlnesc adesea 
în ceasurile libere. Zi de zi, la startul competițiilor de mase se aliniază alți 
și alți tineri. în sute de fabrici și uzine gimnastica în producție este exe
cutată cu plăcere și perseverență, tot mai mulți fiind acei ce 
că sportul constituie un adevărat izvor de sănătate.

în îndepărtata Țară a Oașului, de-a lungul și de-a latul 
<&mpii a Bărăganului, pe valea largă a Oltului sau la poalele
oamenii muncii prind putere și sânâ tale pe terenurile de sport, petrec ceasuri 
de minus iată destindere.

în ultimul timp, în fiecare duminică, mii de oameni, după o săptămînă 
de muncă spornică, merg în excursii bi împrejurimile localităților Ia care 
trăiesc sau de multe ori slrăbat sule de kilometri, cunoscind neasemuitele 
frumuseți ale patriei dragi.

Impetuoasa dezvoltare economică și socială a țării noastre, după istori
cul aci de la 23 August 1944, a dus la necontenita creștere a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Și practicarea sportului de către milioane de tineri 
și vtrstnici, nu este altceva dedl un rod firesc al schimbărilor revoluționare 
petrecute în viața lor, din toate punctele de vedere.

N

se conving

necuprinsei 
Semenicului

La poalele Păltinișului
Cu șase ani în urmă in comuna 

Rășinari a luat ființă asociația spor
tivă Păltiniș. Acum, orice om din ra
ionul Sibiu care se interesează ort 
de oft de sport nu se poate să nu fi 
auzit de succesele sportive ale celor 
de la Păltiniș-Rășinari. 
rare, această asociație 
teiască întrece în multe 
și unele asociații de la
te de constituirea asociației la Răși
nari se practica doar fotbalul și oină. 
Dar, o dată 
profesorului 
gil Ionescu, 
Cu ajutorul
constituit asociația sportivă, s-au 
bazele unei activități sportive cu 
moașe perspective.

Activitatea asociației Păltiniș o 
trează sugestiv datele de mai 
448 de membri UCFS, toți cu
zația la zi care practică zece ramuri 
sportive: atletism, oină, șah, tenis 
de masă, popice, gimnastică, schi, 
fotbal, volei și handball în 7 (ia ul
timele patru sporturi secțiile sînt afi
liate la federațiile respective). Orga
nizarea competițiilor sportive de mase 
stă mereu în centrul preocupării con
siliului 
eh iada 
startul 
tinere.
nat iarna trecută 
țiere în schi la care 60 de copii și

Fără exage- 
sportivă să- 

privințe chiar 
orașe. Inain-

cu venirea în comună a 
de educație fizică Vir- 
lucruriile s-au schimbat, 
organizației U.TJVL s-a 

pus 
fru-

ilus- 
jos ! 
coti-

asociației. Astfel, la Sparta- 
de iama au fost prezenți la 
întrecerilor 826 de tineri și 

In comuna Rășinari a funcțio- 
un centru de ini-
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tineri au învățat să schieze. noii din
tre ei ajungând chiar în faza raio
nală a Spartachiadei la schi. La în
trecerile Spartachiadei de vară a tine
retului care au avut Joc nu de mult 
au concurat 501 băieți și tete.

Pentru asigurarea continuității în 
activitatea sportivă de mase se orga
nizează cu regularitate campionatul 
asociației. Majoritatea membrilor aso
ciației au luat parte în ultimii timp 
la frumoase întreceri de șah, tenis de 
masă, fotbal, volei,

- pice. De asemenea
„Cupa Păltiniș" la handbal în 7 fete 
cil participarea echipelor Cîndrelul 
(Gura râului), Covorul-Rășinari și, 
bineînțeles, asociația organizatoare 
care a și câștigat competiția. Printre; 
performerii asociației Păltiniș se nu
mără handbaliștii (în campionatul re
gional), fotbaliștii și voleibaliștii (în 
campionatul orășenesc și raional).

Anul acesta sportivii de la Pălti
niș șj-au amenajat prin muncă volun
tară un teren de handbal redus și o 
popic arie.

Aceste frumoase succese se datoresc 
în primul rind pasiunii pentru sport 
a membrilor consiliului asociației, 
muncii colective din cadrul consiliu
lui, care luciează după un plan de 
muncă judicios întocmit, precum și 
colaborării dintre asociația sportivă 
și organizația U.T.M.

ILIE IONESCU
membru în comisia de propagandă 

a consiliului raional UCFS Sibiu

atletism și po- 
s-a organizat

Campionatul
knic neobișnuit. Oamenii se inte
resează de pregătirile boxerilor 
lui Pop și Secoșan. II „asal

tează" pe antrenorul lacob Lovaș: 
„Ce fac luptătorii în campionat?". 
Merg la antrenamentele handbaliștilor 
și, bineînțeles, comentează șansele 
fotbaliștilor din „B“! NOUL ne-a 
apărut sub forma discuțiilor — tot 
atit de... înflăcărate — pe margi
nea CAMPIONATULUI ASOCIAȚIEI 
SPORTIVE. Se vorbește mult despre 
această competiție — formă impor
tantă de cuprindere a maselor in 
activitatea sportivă — pe care reși- 
țenii o urmăresc cu o adevărată pa
siune. Explicația : peste 4 000 de mun
citori de la CSR și de la Uzina de 
construcții de mașini sint cuprinși 
in aceste întreceri a căror organizare 
este exemplară.

Terenul din Valea Domanului de
ține — să spunem așa — un 
adevărat record. Se termină un 

joc. începe abut. Spectatorii care i-au 
aplauda: pe oțeiari și fumaliști ră
mân în tribună și încurajează echipa 
celor de la „motoare" sau de la „scu
lărie". Acum, au rămas în... 
de echipe, dar Ia început 
peste 80. Fiecare secție a 
7—8 formații. S-au făcut 
mente, jocuri de selecție și 
format echipele secțiilor. I 
neselecționați ? Au devenit oare spec
tatori ? Nici vorbă. Campionatul aso
ciației este organizat temeinic la Re
șița. Sutele de fotbaliști continuă 
să-și dispute întâietatea în jocurile în
tre sectoare. Cei mai buni sînt pro
movați în echipele secțiilor. S-au fă
cut șL.. legitimări interne, toți spor
tivii cunosc „pe de rost" regulamen
tul competiției, așa incit nu siot nici 
contestații, nici abateri. Pe terenul 
din Valea Domanului se desfășoară 
însă și alte partide: ...căsătoriții cu 
necăsătoriții de la Hala Nouă, lăcă
tușii cu strungarii de la fabrica de 
mașini, „liniile" de la laminoare... In 
fiecare zi, un bogat program fotba
listic în cadrul campionatului pe aso
ciație. Și încă ceva: s-au cumpărat 
zeci de mingi, echipament, mate
riale-

. finală 22 
au fost 
prezentat 
an trena- 

apoi s-au 
Dar cei

O imagine obișnuită
din satele noastre

Tinerelul din comunele și satele pa
triei noastre a îndrăgit sportul. în zi
lele de odihnă bazele sportive simple 
sînt din ce în ce mai populate. Atletis
mul, fotbalul, handbalul, voleiul nu 
mai sînt de mult noțiuni necunoscute 
la sale.

Spartachiadele de vară și de iarnă, 
întrecerile „Cupei Agriculturii** au de
venit competiții la care tineretul sătesc 
participă in număr mare.

Imaginea noastei a fost luată în co
muna Mihăiești — Olt (regiunea Ar
geș) la o duminică cultural-sporlivă. 
Cicliștii din comună la start...

Foto: V. Bageao

însemnări reșitene

celor... 4.000!
Doar fotbalul ? Nu 1 Activiștii 

clubului sportiv orășenesc vor
besc cu aceeași însuflețire și 

despre interesul stîmit de întrecerile 
jucătorilor de popice (sînt zeci și zeci 
de echipe, dar cele de la „utilaj elec
tric" și „sculărie" s-au dovedit cele 
mai bine pregătite), ale handbaliștilor 
(să evidențiem faptul că la fabrica 
de motoare fiecare sector de produc
ție și-a format cite o echipă de hand
bal m 7). ale jucătorilor de tenis 
de masă sau ale voleibaliștilor (din 
□ou consemnăm activitatea a zeci de 
echipe). Așadar, tei fiecare sector de 
producție activează echipe de fotbal, 
popice, handbal, volei, tenis de masă...

Antă trecut, în campionatul asocia
ției s-au întrecut 3.000 de mun
citori. Acum, 4.0001 Credeți însă 

că oamenii au spus: „Gataf" Nicide
cum. Se muncește cu pasiune pentru 
ca alți oțeiari sau lamînatori, furna- 
liști sau strungari să se întîlnească 
pe terenul din Valea Domanului, pe 
terenurile de volei sau handbal, pe 
arenele de popice. Și. din toamnă, 
campionatul pe asociație se va „îm
bogăți" și mal mult. Chiar din pri
mele zile de septembrie, reșițenii vor 
fi spectatori la frumoasele întreceri 
de atletism. Le-au cerut muncitorii. 
Le-a cerut-o dezvoltarea înfloritoare 
a sportului reșițean. Despre amploa
rea lor vorbește desigur convingător 
faptul că fiecare secție va 
echipe de cîte 8 atlețî.

Succesele le realizează 
Sînt, desigur, mulți cei 
pus „umărul" la reușita

Porți larg deschise 
tineretului

M-am născut într-o comună din 
regiunea Galați. Prin părțile noas
tre sportul este mult îndrăgit. Pe 
tăpșanul din marginea satului, unde 
duceam vitele la păscut, de multe 
ori ne luam la întrecere, fie la fugă, 
fie la trîntă. Niciodată n-am gîndit 
însă, că voi ajunge să reprezint țara 
în întreceri internaționale, peste ho
tare, la mii și mii de kilometri.

Ca finalist al „Cupei Moldovei" 
am avut prilejul să întîlnesc roulți 
adversari talentați. Și dacă am reu
șit să ocup acolo primul loc asta 
se datorește unui mic efort de voință 
față de ceilalți. Pentru că toți foștii 
mei adversari erau voinici, ambițioși 
și bine pregătiți. Acum am condiții 
minunate de pregătire. Datorită an
trenorilor mei am reușit să cuceresc 
titlul de campion al republicii noastre. 
Au urmat noi pregătiri. Mi-a fost 
foarte greu, dar antrenorul meu mă 
povățuia : „Greu acum, ușor la utj- 
curs !“ și mi-am dat scama 
avut dreptate.

Cu puțin timp în urmă am avut 
cinstea de a participa la Festivalul 
Tineretului de la Helsinki. In cadrul 
Jocurilor sportive m-am întrecut cu 
adversari veniți din toate colțurile 
lumii. Faptul că am reușit să cu
ceresc o medalie la aceste întreceri 
va constitui pentru mine un imbold 
și mai mare pentru viitoarele între
ceri, mai ales pentru Jocurile Olint- 
pice de la Tokio, din 1964.

N1COLAE MARTîNESCU 
cîștigător al medaliei de argint la lupte 
la Jocurile sportive ale Festivalului Ti
neretului și Studenților de la Helsinki

Sint unul dintre
micii inotâtori

prezenta

oamenii, 
oare au 
campio

natului pe asociație din Reșița. 4.000 
de muncitori participanți la întreceri! 
La aceasta a contribuit și munca 
plină de pasiune a activiștilor spor
tivi S. Mihăilescu de la Utilaj elec
tric, ing. N. Moldovan de la lami
noare, C. Alexa de la turnătorie, I. 
Barbu de la motoare, ing. D. Preda 
de la sculărie... Au făcut treabă bună. 
Au sădit și au îngrijit flori noi în 
sportul reșițean. Și acum se bucură 
din inimă de frumusețea lor...

Mă număr printre cei 7.000 de pio
nieri și școlari din Capitală care, în 
vara acestui an, au învățat înotul:

Urmînd cursurile de inițiere de la 
Palatul Pionierilor, am avut o dublă 
bucurie: prima — aceea de a fi și eu *' 
purtător ul brevetului de înotători' ' 
lucru Pe care mi l-am dorit de mulți 
ani; a doua, poate mai importantă, , 
de a fi reușit să-mi înfring teama 
care mă făcea să ocolesc de fiecare 
dată bazinele de înot, ștrandurile. 
Fiindcă acolo la Palatul nostru, al 
celor mici, am fost îndrumat cu mul
tă dragoste de profesori 
pricepuți, care, intr-un 
de scurt au reușit să ne 
frumos și util sport.

Țin să mulțumesc din
nizatorilor acestor cursuri și 
exprim

și antrenori ' 
timp destul 
învețe

inimă

acest

ar 
do- 
de
co-

orga- ’ 
să-mi 

convingerea că inițierea 
cestei acțiuni reprezintă o nouă
vadă a dragostei pe care regimul 
mocrat-popular ne-o acordă nouă, 
Viilor, generația de miine a patriei.

TRAIAN DRĂGEANU
elev clasa a IV-a, Școala de 8 ani 156.G. DĂNESCU



^^HETUinil

DAN GiRLEȘTEANU

patriei pe tărîm interna- 
voi mobiliza toți tovarășii 
pentru practicarea unui 

o calitate tot mai bună,

OLGA SZABO 
a sportului la scrimă.

istoricul act al elibe- 
sub jugul fascist.

maestră emerită
campioană mondială de floretă

....... .  imNOUmOARElfinii regimului democrat ■ popular—ani fericiți

Patru fetițe pe urme

cite

fetițeaceste patrucu

și

la

sec.la

mai
s-o

făcut 
avut

m
51

mai 
argintul

„foii". La 13 
m. Doar, nu tot 

grădinilor scăldate de 
început și Ioli dru- 

mai înalte trepte ale

Cu ani în urmă un atlet

★
Valentina s-au 

părinții n-au

Și Valentina 
m) și. 
visează

vrea s-o
Minunată 

Poate de

ani) : 1,40 m

sportive ? Și nici 
nu se ridicase mai 
Areta ? Nu I

Felicia, Lia...

Echipa feminină de handbal în 7 a R.P. Romîne a 
obținut o splendidă victorie, devenind campioană a 
lumii. Iat-o pe Josefina Ștefănescu, căpitanul echipei, pe 
nodiumul învingătorilor.

1500 m... Iți amintești, 
In clipa aceea de

le aduni primăverile 
încă... „loc" pînă la 
tîmplele antrenorului.

Dar, ce-i 
timișorene ?

atunci
sus...

la 
m 

la 200 m...

Trăiesc și astăzi, cu aceeași vie 
emoție, momentele atît de bogate în 
satisfacții pe care mi le-a prilejuit 
Turneul U.E.F.A. Sînt scene de ne
uitat pentru mine, ca și pentru co
legii mei din reprezentativa țării, 
astăzi reuniți în echipa „Viitorul". 
Sprijinul permanent al zecilor de 
mii de spectatori, căldura cu care 
ne-au încurajat, purtîndu-ne spre 
victoria finală, entuziasmul de nede- 
scris cu care ne-au purtat pe brațe 
după cîștigarea finalei și cucerirea 
Turneului sint clipe rămase adine înti
părite in inimile noastre.

Pentru mine, ca și pentru întregul 
tineret din patria noastră scumpă, anii 
regimului democrat-popular au însem
nat ani fericiți, posibilități nemărginite 
de dezvoltare ca cetățeni și sportivi, au 
însemnat grijă părintească perma
nentă pentru activitatea noastră la 
învățătură și sport. De toate acestea 
îmi dau perfect de bine seama. De 
aceea nutresc dragoste profundă și 
recunoștință fierbinte pentru partidul 
nostru iubit.

Nu-mi pot exprima mai bine recu
noștința față de partid, față de gu
vern, față de patria mea, decit in- 
vățînd mai mult și mai bine, întă- 
rindu-ini sănătatea prin sport pentru 
a deveni cetățean conștient și folo
sitor al societății socialiste. Ca spor
tiv, mă voi strădui ca — prin mo
destie, prin perseverență și pasiune 
în pregătire — să-mi ridic neconte
nit măiestria sportivă și, alături de 
toți tinerii sportivi, să contribui la 
creșterea necontenită a prestigiului 
sportiv al 
țional. îmi 
de echipă 
fctbal de
așa cum doresc toți spectatorii, pen
tru ca „VIITORUL" să îndreptă
țească toate speranțele și să devină 
PREZENTUL, contribuind din toate 
puterile la ridicarea nivelului tehnic 
al fotbalului nostru.

VIOREL PETESCU 
căpitanul echipei de fotbal „Viitorul"

Am înregistrat anul acesta, una din 
cele mai mari bucurii din viața mea: 
am reușit să cuceresc titlul de campioa
nă mondială. Această performanță a fost 
posibilă datorită, în primul rind, condi
țiilor minunate pe care regimul nostru 
democrat-popular le asigură sportivilor, 
indiferent de ramura sportivă căreia i 
s-au consacrat.

In ce mă privește sînt hotărttă ca, 
și pe viitor, să nu precupețesc nici un 
efort pentru a aduce mișcării noastre 
sportive, noi și frumoase victorii, răs- 
punzînd astfel grijii părintești pe care 
ne-o acordă permanent partidul și gu
vernul.

Iată angajamentul meu fierbinte făcut 
în această zi măreață, cînd întregul 
nostru popor sărbătorește aniversarea a 
18 ani de- la 
rării patriei de

ÎNTRECERILE SPORTIVE PRIETENEȘTI DIN CADRUL 
CELUI DE AL VIII-LEA FESTIVAL MONDIAL AL TINE
RETULUI Șl STUDENȚILOR (HELSINKI): Sportivii romîni 
au cucerit 6 medalii de aur, 10 de argint și 4 de bror,z.

ATLETISM: Echipa feminină a R.P.R. și Constantin Gre- 
* . . ■ ... . jn

. R.P. 
în întîlnirea școlară 
Ungară 112—109. 
orașelor Balcanice". 
FEMININ DE SCHIF 
RIGARD, FLORICA

VICTORIE ! Juniorii din reprezentativa țării au cucerit cupa Turneului U.E.F.A. 1962 si răspund aclamațiilor 
zecilor de mii de spectatori. De la stingă la dreapta : Matei, Dumitriu, Jamaischi, Ilaidu, Răcelescu, l'oiuea, 

Popescu, GltergMi, Pal, Suciu și Pe tescu, căpitanul echipei, care a ridicat cupa deasupra capului.

Areta, Valentina,
Patru fetițe cu chipuri de ciocolată I 
(Ce puternic a fost soarele lui au
gust I) Au priviri agere și... picioare 
de căprioare. Ați ghicit, probabil. 
Sînt îndrăgostite de atletism. Dacă 
le aduni primăverile mai rămine 

din

Cînd Areta
„de-o. șchioapă", . 
nici un fel de ezitare: ATLETISM. 
Primul drum la stadion a fost desi
gur 
fetițe, 
poate 
vară, 
poate

emoționant pentru cele două 
Dar și pentru părinți. Nu se 
oa în miezul acela de primă- 
Ion Pascu să nu fi trăit, 

__  mai intens ca oricînd emoția 
tulburătoare a stadionului în zile de 
concurs, 
plin de ambiție încerca să cîștige 
„finișul" la lfn/' - 
nea Pascule ? 
tăcere neînțeleasă de Areta și Va
lentina, cîțiva pași mai departe, 
-mama lor se gîndea și ea poate la 
acel „5,36 m“ care-i adusese titlul 
de campioană a țării într-o toamnă 
cu piuite, multe bucurii...

★
Cam tot pe atunci, mecanicul Oc- 

tav Negru — fostul semifondist timi
șorean — deschidea și el „poarta" 
atletismului fetițelor sale, Felicia și 
Lia. A mers cit a mers dar pînă la 
urmă Octav Negru s-a hotărît': „Le 
dau lui Pascu să le pregătească. El 
e antrenor iar eu le-am antrenat 
țînă acum mai mult din... amintiri".

De atunci, cele patru fetițe timi
șorene n-au mai intrat , decit împreună 
pe poarta stadionului...

★
Ce-i de mirare ? Areta 

ajungă pe Iolanda Balaș I 
este puterea exemplului, 
aceea tresare și-și ațintește privirile 
cu înfrigurare ori de cîte ori ziarele 
publică fotografia lui 
ami Areta sare 1,35 
aici, în orașul 
apele Begăi, a 
mul spre cele

cu siguranță, pentru 
i — cu ani în urmă

măiestriei 
ștacheta

Numai 
(1,20 m) și Lia (1,15 
ales, Felicia (1.40 m) 
ajungă pe Iolanda.

Dacă în fiecare an ar .urca'
3—4 centimetri...

★
Procedează foarte bine antrenorul 

Pascu cînd nu vorbește de „speciali
zare". Să facă copiii atletism, să se 
dezvolte, să iubească stadionul. Și 
am răsfoit împreună cîteva file din 
caietul de performanțe:

ARETA (13 ani) : 4,93 m la lun
gime, 1,35 m la înălțime, 9,77 m 
greutate (3 kg)...

VALENTINA: (12 ani): 4,23 
la lungime, 1,20 m la înălțime, 
sec. la 300 m, 9,3 sec. la 60 m...

FELICIA (14 \
înălțime, 44 sec. la 400 m, 5,02 
la lungime, 28,4

LIA (12 ani): 4,19 m la lungime, 
8,8 sec la 60 m, 51 sec. la 300 m.

Neam convins că pe stadionul 
C.F.R. din Timișoara nu se aleargă 
după o... probă 1

★
Nu-i ușor să fii antrenor și... tată. 

Trebuie să fii sever și exigent de... 
două ori. Dar și dragostea este dublă. 
Și pasiunea cu care muncești. Ce te 
faci însă atunci cînd alte eleve le 
întrec pe . cele care-ți poartă numele ? 
S-ar putea naște „conflicte", proble
me... La antrenorul Ion Pascu obiec
tivitatea a ieșit însă întotdeauna în
vingătoare. Mi-a spus despre Felicia 
Negru: „Are o inimă de sportivă. 
Este cea mai talentată și sini sigur 
că în>tr-o zi ea va îmbrăca, prima, 
tricoul de campioană a țării". Nu 
știe încă la ce probă, dar parcă tot 
îi zboară gîndul la 400 m plat.

Dar Lia Negru ?
— Calități excepționale, ascultă

toare, perseverentă...
Nu este așa, tovarășe Negru, că 

te bucură hotărîrea pe care ai luat-o 
atunci de a-1 ruga pe Ion Pascu să 
poarte mai departe fetițele dumitale 
pe drumul atît de anevoios, dar atît 
de frumos al marilor performanțe 
atletice ?

Ai facut-o, < 
că și dumneata 
— ai fost elev al antrenorului Pascu.

★
N-am uitat de cele patru fetite. Și 

chiar de s-ar întîmpla așa numele 
lor ne vor fi amintite desigur de 
viitoarele competiții. Ghioceii atletis
mului timișorean vestesc pe curind 
o primăvară bogată in performanțe.

Ce păcat însă că din Timișoara, 
pe urmele Iolandei Balaș și ale altor 
sportive fruntașe au pornit numai 
patru fetițe...

Și aceste ultime rinduri sini tot 
pentru antrenorul Ion Pascu. Și pen
tru alții.

cescu învingători în Crosul Balcanic de la Alena; 
întîlniri rnferfări: R.P. Romînă — Grecia 122—90, I 
Romînă — R.P. Bulgaria 193—147 și.................
de la Gyula: R.P. Romînă — R.P.

BOX : Locul I pe națiuni în „Cupa
CANOTAJ ACADEMIC: ECHIPAJUL 

4-ț-l RAME (ANA TAMAȘ, EMILIA 
GHIUZELEA, LIA BULUGIOIU LȘTEFANIA BORISOV) A 
CUCERIT TITLUL DE CAMPION EUROPEAN LA BERLIN; 
aceleași sporiive au objinuf locul >11 la schi! 4-|-1 vîsle; 
canotorii și canotoarele noastre au dominat întrecerile 
regalei Snagov și s-au situat pe locuri fruntașe în re
gatele Praga, Grunau și Poznan.

CAIAC-CANOE : Caiaciștir și canoiștii noștri au domi
nat regatele Snagov, Stockholm și S-au situat pe locul II 
în clasamentul pe națiuni în marele concurs de la Pskov 
(Uniunea Sovietică).

CĂLĂRIE: Membrii lotului republican (V. Pinciu, Gh. 
Lenga, V. Bărbuceanu, A. Cosfea) au cucerit numeroase 
trofee în concursurile hipice internaționale de la Nisa, 
Roma, Neapole, Varșovia, Aachen și Leipzig’; la juniori 
R.P. Romînă — R.P.F. Iugoslavia 4—1 (Lugoj).

FOTBAL: ECHIPA DE JUNIORI A R.P. ROMINE A 
CUCERIT PRIMUL LOC 1N TURNEUL U.E.F.A. ORGANI
ZAT IN ȚARA NOASTRĂ.

HALTERE: FIȚI BALAȘ A STABILIT NOI RECORDURI 
MONDIALE DE JUNIORI LA CATEGORIA PANĂ.

HANDBAL IN 7: REPREZENTATIVA FEMININĂ A R.P. 
ROMINE A CUCERIT TITLUL DE CAMPIOANĂ MON
DIALĂ ; echipa masculină Steaua a cîștigaf turneele in
ternaționale de la Budapesta și Sofia.

CICLISM: Echipa R.P. Romîne și Gabriel Moiceanu în
vingători în a cea de a 29-a edijie a cursei Paris-Rouen- 
Paris.

LUPTE CLASICE: Reprezentativa de tineret a R.P. Ro
mîne s-a situat pe primul loc la Turneul speranțelor 
olimpice.

LUPTE LIBERE: Echipa de tineret a R.P. Romîne a 
cîștigaf turneul „Panglica albastră a Mării Baltice", iar 
luptătorii rornîni au cucerii 4 titluri în această competiție.

PARAȘUTISM: Elisabeta Minculescu-Kis a stabilit un 
nou record internațional la proba de salt de la 1.000 m 
cu aterizare la punct fix.

RUGBI : REPREZENTATIVA R. P. ROMÎNE A CUCERIT 
PENTRU A PATRA OARĂ CONSECUTIV „CUPA PĂCII"; 
IN MECIUL INTERȚĂRI: R.P. ROMÎNĂ—ITALIA 11—6; 
ECHIPA STEAUA A C1ȘTIGAT „TROFEUL ORAȘULli. 
PARMA".

ȘAH: Victor Ciocîltea a cucerii primul loc la turneul 
internațional de la Sofia, Margareta Perevoznic s-a 
clasat pe primul loc la campionatele internaficnale ale 
R. P. Polone, iar Alexandra Nicolau a ocupat locul II la 
marele turneu internațional de la Tbilisi; în întîlniri in- 
terjări: R.P. Romînă — R.P. Ungară 13*/2—1O'/2.

SCRIMA: OLGA ORBAN-SZABO A CUCERIT TITLUL 
DE CAA4PIOANĂ MONDIALĂ LA FLORETĂ (BUENOS 
AIRES).

TENIS: Reprezentativa R.P. Romîne s-a clasat p pri
mul loc la Balcaniadă; lor» Țiriac a învins în cadrul 
concursului internațional de la Cairo pe reputații jucă
tori lovanovici, Merlo și Neale Fraser.

TENIS DE MASĂ: Dorin Giurgiucă a ieșit învingător în 
Criteriul european de juniori.

TIR: Aurelia Cosma — campioană internațională a 
R.S. Cehoslovace; Ștefan Popovici a stabilii un nou re
cord republican la falere (200 buc.) aruncate din turn : 
200 p. din 200 posibile I (Cifra este superioară cu un 
puncf recordului mondial oficial); Ion Dumitrescu a sta
bilit un nou record republican la talere (300 buc.) arun
cate din șanț : 298 (crfra este superioară cu 2 puncte re
cordului mondial oficial).

VOLEI: REPREZENTATIVA MASCULINĂ A R.P. ROMÎNE 
(învingînd printre alte formații și pe cele ale U.R.S.S. și 
R.S. Cehoslovace) A CUCERIT PRIMUL LOC IN CADRUL 
TURNEULUI DESFĂȘURAT CU OCAZIA FESTIVALULUI 
DE LA HELSINKI.
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Pe scara avionului, la sosirea în țară, componentele 

echipajukii de 4-\-l rame, campioane europene: Lia 
Bulugioiu,' Florica Ghiuzelea, Ștefunia Borisov, Emilia 
Rigard, Ana Tamaș.
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Noi tumoe internaționale
la București

Astă-scari, pc stadionul Republicii,

Rapid-Progresul și Dinamo-Steaua 
în cadrul „Cupei Eliberării44

PROGRAMUL ESTE COMPLETAT CU ÎNTRECERI DE CĂLĂRIE, 
DEMONSTRAȚII DE CICLISM Șl DE AEROMODELISM

In cinslea zilei de 23 August, con
siliu' orășenesc București el UCFS or
ganizează astă-seară, cu începere de 'a 
ora 18, pe stadionul Republicii, un 
atractiv program sportiv.

Primii care își vor disputa iniiieta
tea vor fi călăreții. In cadrul a două 
probe de obstacole (obstacole — gen 
durată și obstacole — categorie se
migrea) cei mai buni reprezentanți ai 
echitatlei din țara noast’ă, în frunte 
cu membrii lotului republican, ne vor 
demonstra din nou măiestria lor.

Apoi, la lumina reflectoarelor se 
Vor disputa două interesante bttîlniri 
de fotbal: Rapid—Progresul (ora 19,15) 
ți Dinamo—Steaua (ora 21,10).

In pauze, se vor face demonstrații 
de dresaj olimpic, de aeromodelism 
și de ciclism. Cu această ocazie li 
vom revedea pe maestrul sportului Ni- 
colae Mihalcea (călărie), pe sporfivii 
fruntaș; Casian Ariton și Gheorgha 
Craioveanu (aeromodelism).

Un interes deosebit sfîrnesc meciu
rile de fc'bal. Aceste part'd*, verita
bile repetiții generale in vederea >n- 
tîlninlor din campionat, vor prilejui 
dispute interesante, fiecare dintre pro-

tagonisie dorind să cucerească trofeul 
pus in joc — „Cupa Eliberării" — 
și, totodată, să-și îmbogățească pal
maresul cu o victorie asupra adversa
rei sale.

In general, în meciurile de fotbal ce 
vor avea loc astă-seară, vor fi fo
losite formațiile de bază, lată lotu
rile ce ne-au fost comunicate de an
trenori :

Dinamo: Datcu-Popa, Nunweiller III 
(Szekely), Ivan-Șfefan, V. Alexandru 
(Constant; nescu) - Pîrcălab, Varga, 
Ene II, Țîrcovnicu, Eftimie. Rezerve : 
Ufu, Anghel, Nufu, Popescu.

Progresul: Mîndru, Oparuchi-Ne- 
deleu, Caricaș, Soare-lonifă, Pașcanu, 
Panaif-Mafteufă, Copil, Oaidă, Profo- 
popescu, Smărăndescu I, Voinea, 
boie, Nisipeanu.

Steaua: Eremia, Petre-Zavoda II, 
jocaru, Hălmăgeanu, Staicu-Jenei,
șan, Crăciun-Cacoveanu, Constantin, 
Tomeș, Varga, Mafeianu, Raksi, Tăfaru, 
Creiniceanu.

Rapid: Dungu-Greavu, Lupescu, Dan 
Coe, Mofroc, Macri-Neacșu, Langa, 
Cimpoca, Gherghina-Latu, Dinu, Kraus, 
Ozon, fonescu, Georgescu, Codreanu.

0a-

Co-
Cri-

Finala competiției flotată cu „Cupa Eliberării”
Vineri seara, cu începere de la 

ora 19.30. Pe ringul din incinta ve- 
lodromu'.ui Dinamo, va avea joc 5- 
nala competiției ie box dotată CU 
BCupa Eliberării". Cu această ocazie 
vom vedea evotuind o serie de spor
tivi fruntași, ca de exemplu: Ludo
vic Ambruț, Constantin Gheorghta, 
Tănase Pintilie, Ion Manea, Petre 
Zafuria, Vasile Msriuțun etc. Iată, 
de altfel, programul complet al galei 
de vineri seara: eateg. reused: L. 
Ambruț CDir.amo) — A. Bariciu (Pro
gresul) ; eateg. cocoț: S. Crăciun (Di
namo) - D. Arghei (Dinamo) ; ca

te g. pani : C. Gheorghiu (Dinamo) — 
D. Er.acbe (Metalul); ctiieg. semhi- 
țoari: L Petrescu (Steaua) — D. Mi
nes (Metalul); T. PintUie (Dinamo) 
— L Ionițâ (Pasteur) ; - eateg. ușoară : 
M. Dumitrescu (Dinamo) — G. durea 
(Dinamo); eateg. semimijlocie: F. 
cmrugrii (S.P.C.) — G. Hie (Dinamo); 
imteg. -mifloeie mici: L Olteana (Me
talul) — C. Stănescu (Dir.amo); ea
teg. mifloeie: I. Morea (Dinamo) - 
T. NlcoLae (Steaua); categ. semigrea: 
Z. Schnap (Progresul) - P. Zaharia 
(Rapid) ; eateg. grea; V. Mariuțan 
(Dinamo) — L Blejan (Pasteur).

CONCURSURI.
• In localitatea Hradec Kralove 

din FLS. Cebosktvaeă ae va desfă
șura vineri și sâmbătă intiinirea in
ternațională de atletism dintre echi
pele reprezentative de juniori și ju- 

' nioare ale R. S.
Polone fi R. P.
se știe această 
o competiție de 
niorii acestor țâri, ea aflîndu-se în

Cehoslovace, R. P. 
Romine. După cum 
Intilnire reprezintă 
tradiție pentru ju-

acest an la cea de a 
In vederea întilnirii

Kralove echipele noastre au părăsit 
Capitala în cursul zilei de marți. Au 
făcut deplasarea, printre alții: Dorel 
Comșa, Ion Buiachl, Ion Carolea, Mi
hai Calntcov, Wolf Sokol, Eugen Si- 
mionescu, Gheorghe Fodoreanu, Ale
xandru Spiridon, Constantin Semen, 
Gheorghe Plăcintaru, Ana Beșuan,

In preajma întâlnirilor internaționale

Pregătirile echipelor noastre repre
zentative de volei în vederea cam
pionatelor mondiale din Uniunea So
vietică se desfășoară după un pro
gram bine stabilit, cu etape impor
tante de verificare a stadiului de pre
gătire. Prima etapă au constituit-o 
întrecerile de volei din cadrul Festi
valului de la Helsinki; a doua — tur
neele de la București și Constanța; 
următoarea etapă va fi prilejuită de 
alte două turnee internaționale, mas
culine și feminine, ce vor avea loc în 
Capitală, între 20—23 septembrie.

Cel mai interesant se anunță tur
neul feminin unde vor fi prezente — 
pentru a doua oară în țara noastră — 
voleibaliste din Japonia. De data asta, 
chiar reprezentativa țării, una dintre 
cele mai puternice echipe feminine de 
pe glob. Vor mai lua parte echipa 
R.S.S. Azerbaidjene și reprezentativa 
tării

In
neu
R.P. 
R.P.

noastre.
același timp se dispută un tur- 

masculin la care vor lua parte 
Bulgaria, R.S.S. Azerbaidjană și 
Romină.

Luptători
evoluează în U. R. S. S.

Acum citeva zile 
îndreptîndu-se spre 
zentativa de lupte clasice a orașului 
Galați. Din formație fac parte: Gh. 
Szabad,
Popescu. Ion Gabor, Iosif Moca, Ion 
Popescu, Iordan Chirifă ți Vladimir 
Hrehoreț. Lotul este însoțit de an
trenorul Ion Donose Și de arbitrul 
Ștefan Babin.

Prima întîlnire a sportivilor gălă- 
țeni va avea loc la Chișinâu cu re
prezentativa R.S.S. Moldovenești.

a părăsit țara 
U.R.S.S. repre-

Constantin Tănase, Niculae

de la București și Constanța

Vineri, la Baia Mare

Primele meciuri în cadrul

Patinoarul artificial „23 August" 
și Palatul sporturilor din Constanța vor 
îmbrăca din nou haine de sărbătoare cu 
prilejul turneelor internaționale de volei 
care bat la nșă. Participă echipe mascu-

aceasta, întrecerea se anunță cu a lit mai 
interesantă, eu cît voleibaliștii cell 
slovaci stat dornici să-și ia revin 
după înfrîngerea suferită Ia Helsinki 
fața reprezentativei noastre.

R.P.R.—R.S.C. 3—1. Domnica

Foto : T. Roibu

finalelor campionatului
de calificare

2. O.

Sîmbătă începe la Reșița turneul final
al campionatului republican feminin în 11

- MUREȘUL TG. MUREȘ, C.S.Ș. CLUJ Șl

Vulcan — Progresul Bucu-

București — Mureșul Tg.

Se anunță de forțe apro-

Minerul

întîlni e- 
publicului

august 
Vulcan

Tg. Mureș),
Tg. M.), 3.

C. S. Școlar

(R. Tg. M.), 250

și R. P. 
vor veni

egale. In turneul masculin vor 
parte C.S.O. Baia Mare, Fulge- 
Suceava, Știința Brașov și Meta- 
Colibași. In întrecerea feminină 

Timișoa
ra, C.S.O. Brăila, Partizanul roșu 
Brașov și Știința București,

Tg. Mureș — C. S. Sco-

le*

Reprezentativa noastră feminină de tineret a avut o comportare la
Festival, cucerind locul I. Iată o fază din meciul disputat ta

Cosite a „spart* blocajul advers.

line și feminine cu vechi „state de ser
viciu" în cele mai importante competiții 
europene și mondiale.

La Constanța, competiția este aștepta
tă cu multă nerăbdare. Foarte multe bi
lete au fost solicitate de turiștii din R.S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană 
Ungară aflați pe litoral, care 
să-și susțină echipele.

La București, unde se vor 
chipele masculine, interesul 
este la fel dc mare. Iubitorii de volei 
știu că întotdeauna meciurile între selec
ționatele masculine ale R. P. Romîne și 
R. S. Cehoslovace au fost disputate și 
au oferit spectacole pasionante. De data

Iată programul primelor zile ale tur
neelor: BUCUREȘTI (turneul masculin), 
24 august (patinoarul artificial, de la 
ora 18) : R. P. Romină—R. P. Unga
ră, R. S. Cehoslovacă—R. D. Germană. 
CONSTANȚA (turneul feminin), 23 au
gust : R. P. Romtnă II—R. P. Ungară, 
R. P. Romînâ I—R. D. Germană; 24
august: R. P. Romină I — R. P. Un
gară, R. P. Romtnă II — R. S. Ce
hoslovacă

Concurs motociclist de viteză
pe circuit la Tg. Mureș

TG. MUREȘ (prin telefon). Recent 
la Tg. Mureș, a avut loc un concurs 
motociclist de viteză pe circuit dotat 
cu „Cupa 23 August", organizat de 
comisia regională de moto. Concursul 
la care au luat parte 79 sportivi din 
București. Cluj, Bistrița. Brașov, Cim- 
pia Turzii. St Gheorghe și Tg. Mu
reș. s-a bucurat de o popularitate deo
sebiră. Peste 15.000 de spectatori au 
urmărit cu interes disputele in 
drtil celor șase probe desfășurate.

Iată rezultatele: Categoria pînă 
la 100 cmc 1. Laszlo BaRo (Rapid

ca-

2. Gh. Strîmbu (Rapid 
-p........,, — D. Bucur (Ciocanul Tg.

M.), 125 cmc 1. I. lonescu (St R. 
Brașov), 2. O. Stepharri (V. Brașov). 
3. B. Gyarfaș , _ Zf~_
cmc I. V. Szabo (Dinamo Buc.), 2.
L. Szabo (Din. Buc.). 3. O. Stephani 
(V. Brașov). 350 cmc I. J. I. L. 
Covaci (V. Brașov). 2. D. Pop (R. Tg.
M. ) 3. G. Albert (Oțelul Roșu Tg. M.). 
175 cmc 1. L. Szabo (Din. Buc.), 2. 
M. Covaci (R. Tg. M ), 3. M Voicu 
(Din. Buc.). Categoria nelimitat: 1. 
V. Szabo (Din. Buc.). 2. E. Brezina 
(V. Brașov). 3. L. Szabo (Din. Buc.). 
350 cmc sport 1. V. Szabo, * “ 
Stephani, 3. L Covaci.

La Baia Mare, pe terenul special 
amenajat in „potcoava" stadionului 
„23 August", încep vineri filialele tur
neului de calificare pe anul 19*^1962.

Lupta pentru ocuparea primelor 
două locuri — cele care asigură pro
movarea în categoria A — în turne
ele masculine și feminine, se anunță 
deosebit de dîrză. Aceasta pentru 
că echipei© participante la aceste fi
nale s-au arătat a fi de forțe sensi
bil 
lua 
rul
lui
participă formațiile Știința

REZULTATE
Vin-a ediție, 
de la Hradec

r

MlIku^ Ccilnicov, recordman republican la șârîtura în lungi
Foto : I

Simona Dăscălescu, Margareta Cos- 
ttn, Leontina Frunză, Viorica Gabor, 
Julieta Balea etc.

tală 
nii 
cu 
au 
a Ii-a, a IlI-a, juniori și numeroși 
începători. Iată cîteva din rezultatele 
înregistrate ; BĂIEȚI: 100 m. : V.
Popescu (D) 11,4 ; 400 m. : C. Rașcu 
(D) 52,3 ; HC. Gh Zamfirecu (Steaua) 
51,7; 7.000 m : C. Iancu (D) 2:37,0; 
Th. Haș (D) 2:39.7 ; 5 km marș : 
Roateș (D) 24:33.4 ; L.
(D) 24:43,8 ; lungime: 
nescu (Metalul) 6,17;
Tuca (D) 1,80 ; Gh. Vanghelescu (CSS) 
1,75 ; greutate : D Serafim (D) 13,66 ; 
FETE : 700 m : M. Ciobanu (Unirea) 
și U. Voinea 
500 m : 
lungime . 
înălțime 
banu 1,35 ; greutate: F. Osenschi (D) 
10,02.

Prezentînd un iot numeros și omo- 
clubul Dinamo a cucerit trofeul 
în joc, totalizînd 146 p. Pe locu- 
următoare s-au clasat : Progre- 

30 p, Voința 21 p, Unirea 19 p, 
C.S.Ș. 13 p.

Pe stadionul Dinamo din Capi- 
a avut loc la sfîrșitul săptămî- 

trecute un concurs atletic dotat 
„Cupa Eliberării". La întreceri 
participat atleți din categoriile

D.
Caraiosifoglu 

R. Constanti- 
înălțime : L.

M.
M.
H.

(D) - 13 ani - 13,5 ; 
Nicoară (Rapid) 1:23.0; 
Ciobanu (Unirea) 4.99 ; 
Madau (D) și M. Cio-

N. D. NICOLAE-coresp,

ION PAUȘ, IOAN VULCAN, 
corespondenți

MINERUL VULCAN 
ÎNVINGĂTOARE IN ETAPA INTERREGIUNI -

După cum am anunțat, duminică s-a 
desfășurat faza interregiuni a campio- 
tatului feminin de handbal în 11. Au 
fost programate trei întîlniri, care s-au 
încheiat cu următoarele rezultate :

La Cluj : C. S. Școlar Cluj — FZ. 
roșie Ploiești 7-1 (5-1).

La Vulcan : Minerul Vulcan — Ști
ința Drăqănești 6-2 (4-1).

La Botoșani : Sănătatea Botoșani
- C.S.O. Mureșul Tg. Mureș 0-10 (0-8).

In urma acestor rezultate, echipe
le C.S.Ș. Cluj, Minerul Vulcan și 
Mureșul Tg. Mureș s-au calificat pen
tru turneul final, care — cum se știe
— se va desfășura în zilele de 25, 
26 și 27 august la Reșița Alături de 
aceste formații va participa și echipa 
Progresul București. Etapa finală se 
va disputa sistem turneu, numai tur, 
după următorul program :

Sîmbătă 25 august
Progresul București — C. S. Școlar 

Cluj
Mureșul Tg. Mureș

Vulcan,

Duminică 26 august.
Minerul 

rești.
Mureșul

Iar Cluj.
Luni 27 
Minerul

Cluj.
Progresul

Mures.
Echipele

piate, astfel că întrecerea pentru cu
cerirea titlului de campioană republi
cană va fi dîrză. Ceea ce, desigur, 
justifică interesul pe care-1 suscită 
în primul rînd printre iubitorii hand
balului din Reșița. Progresul Bucu
rești și Mureșul Tg. Mureș au mai 
multe șanse în lupta pentru titlu.



Note, comentarii
CĂUTĂRI..

jocuri ale noului campionat 
prilejul să facem câteva ob- 
pe marginea preocupărilor de

eon- 
este 
stat 
mai

Primele 
ne-au dat 
serva ții și 
natură tactică ale echipelor. In generai,
se constată o oarecare frămintare în a- 
cest domeniu, ea și ta fotbalul mondial, 
de altfel, în care sistemul W. M. este 
abandonat treptat, dar noul sistem nu 
s-a cristalizat încă. Sînt căutări ale nou
lui și probabil că va mai trece o bună 
bucată de vreme pină cînd vor fi 
crelizate într-o formă sau alta. Cert 
că preocupările în această direcție 
mari, că tacticii i se acordă o tot
mare importanță, în folosul unei efica
cități sporite a jocuiui echipelor.

Se observă și la noi astfel de preocu
pări "din ce ta ce mai accentuate. Mer- 
g'uid mai departe pe linia realizării ca
racteristicilor orientării — desprinse, de 
altfel, din evoluția fotbalului pe plan 
mondial —, echipele noastre caută o 

I cît mai bună așezare a jucătorilor pe 
"teren — ta raport cu calitățile și posi

bilitățile acestora —, o repartizare care 
să con^^M^Ja realizarea unei apărări 

și a unor acțiuni ofensive 
bazate pe „vîrfuri de atac”. Asemenea 
preocupări am remarcat la echipele care 
au evoluat duminică pe stadionul „23 
Augnst”. Rapid, Petrolul și Steagul 
roșu acționează, ta general, pe sistemul
3— 3—4, cu dublarea stoperului în caz 
de nevoie (prin Neacșu sau Langa, Ivan 
și respectiv Bărbulescu) și două „vâr
furi de atac” (I. Ioncscu-Ozon, Badea- 
A. Munteanu, respectiv Năitănăiiă-Me- 
szaros), mai avansate decît extremele. 
La Progresul am reținut tendința spre
4— 3—3 și uneori chiar 4—4—2 (mai 
rar) prin folosirea ca half a fundașului 
Panait și retragerea lui Smărăndesca I 
(jucătorul coordonator sau conducător 
de joc) și a extremelor, păstrînd pe

^Votaea și Protopopescu ca „vârfuri de a-

tac”, în continuă mișcare, deci prin 
demarcări multiple.

Desigur, asemenea preocupări tactice 
stat pozitive atîta timp cît mijloacele 
folosite — și iu primul rînd sistemul 
— nu stat transformate în scop în sine 
și nu caută să schimbe caracterul cons
tructiv al jocului într-unul distructiv. 
N-am vrea ca de dragul rezultatelor eu 
orice preț să vedem echipele noastre 
fruntașe propuntadu-și ta principal să 
nu piardă meciul (chiar și atunci cînd 
îl sus|in acasă...) și organizîndu-și în 
consecință jocul. Procedind astfel, ar 
dăuna calității fotbalului. Eforturile lor 
trebuie îndreptate spre realizarea unei 
cît mai bune elasticități a jocului. O 
pregătire mereu îmbunătățită dă posi
bilitate jucătorilor și în special înain
tașilor să-și îndeplinească ta egală mă
sură sarcinile de apărare și atac, păs- 
trtad neatins caracterul constructiv și 
ofensiv al jocului.

Campionatele europene de natațîe

Arbitrii etapei a doua
a categoriei A

Duminică, etapa a doua a catego
riei A programează citeva întîlniri 
foarte interesante. Pe primul plan 
este Petrolul — Rapid, meci cu tra
diție, precum și jocurile în deplasare 
ale formațiilor nou promovate: Viito
rul (la Arad), CS.MS lași (la Bra
șov) și Farul (la București). De a- 
semenea. partida Știința Timișoara — 
Progresul atrage și ea atenția.

Intîlnirile. vor fi conduse de urmă
torii arbitri;

Petrolul — Rapid: Al. Toth- 
Oradea; Minerul — Știința Cluj : 
Gh. Dulea-București; U.T.A. — 
Viitorul: C. Nițescu-Sibiu; Știința 
Timișoara — Progresul : A. Pop- 
Cluj; St. roșu — CSMS Iași : R. 
Mărgărit-București; Dinamo Bucu
rești — Farul : A. Galambos-B. Mare; 
Steaua — Dinamo Bacău: R. Sabău- 
Cluj.

* Cele două meciuri de tineret, 
programate in Capitală, se vor dis
puta pe stadionul Dinamo duminică 
dimineață: la ora 830 va începe 
iocul dintre Dinamo București și 
Farul, iar la ora 10,15 cel dintre 
Steaua și Dinamo Bacău.P. GAȚU

atenfie.
micilor

Colțul statistic
• Bilanțul primei etape: patru vic

torii pe tețen propriu și trei meciuri 
nule,-cu un total de 20 de goluri mar
cate. „Partea leului” a revenit echipei 
Viitorul; 7 goluri, care a contribuit 
astfel în mod consistent la media eta
pei de 2,85 goluri de joc. Numărul 
total de goluri este însă inferior celui 
realizat în prima etapă a campiona
tului trecut (30).

ECHIPA ETAPEI
FAUR (C.S.M.S.) — GREAVU 

(Rapid), NUNWEILLER 111 (Dina
mo Buc.), FLORESCU (Farul) — 
D. MUNTEANU (Petrolul). PO
PESCU (Știința Cluj) — PIRCA- 
LAB (Dinamo Buc.), DUM1TR1U 
(Viitorul), 1. IONESCU (Rapid), 
VO1NEA (Progresul), HAIDU (Vi
itorul).

trecut Constantin, n-a înscris în a- 
ceastă etapă...

• Pentru dori faulturi evidente și 
pentru un henț arbitrii au acordat trei 
lovituri de la 11 m. toate transformate: 
două de Matei (Viitorul) și una de 
Ivăncescu (St. roșu). De notat execu
ția bună a ambilor jucători.

• Au debutat in categoria A: Posto- 
lache și Bărbulescu (St roșu). Gber- 
gheli, Neșu, Suciu. Popescu și Haidu 
(Viitorul), Ivan și Moldoveanu (Petro
lul). Adam (Știința Cluj), Urziceanu 
și Bitlan (Știința Timișoara). Pleșa 
(Farul), ca și fotbaliștii de la Crișana 
și C.S.M.S. (mai puțin cei care au mai 
jucat, fie la aceeași echipă, fie la al
tele). Majoritatea debutanților au co
respuns.

Aclîvitatea sportivă a copiilor se 
bucură de multă 
de resort asigură 
posibilitatea unei activilâfi 
și utile. Pe această linie se 
campionatul echipelor de 
din Capitală, recent încheiat. Finala 
— intre echipele raioanelor „N. Băl- 
cescu" fi „1 Mai“ — a fost urmă
rită cu viu interes de către specta
torii prezeuți duminică in tribunele 
stadionului „23 August4'.

Forurile 
sportivi 
plăcute 

situează 
pionieri

In fotogrufie: un aspect ■ din jocul 
final.

Cu fiecare probă, cad recordurile».
Echipa de polo a R. P. Romlnc s-a calificat in scrniiinalc

LEIPZIG 21 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Și ziua a 
IlI-a a întrecerilor campionatelor 
europene a fost marcată de o serie 
de performanțe valoroase. Diminea
ța au avut loc seriile probelor de 
4 x 200 m liber și 200 m spate băr
bați, 400 m liber femei.

întrecerile ștafetelor masculine au 
adus și primul nou record european. 
Luind startul în seria a Il-a, echipa 
Franței alcătuită din Christophe, 
Gropaiz. Curtillet și GotvaUes a par
curs cele 4 schimburi în timpul de 
8.25.8, corectînd vechiul record ce-i 
aparținea Angliei, din 1960, cu o se
cundă și o zecime.

In proba următoare, cea de 400 m 
liber femei, cele trei serii au produs 
tot atitea corectări ale recordului cam
pionatelor europene de către Tigelaar 
(Olanda), Rylander (Suedia) și Laste- 
rie (Olanda). Reprezentanta noastră 
Cristina Balaban. luind startul in se
ria a Il-a a avut o comportare sla
bă. Timpul înregistrat de ea (5:30,0) 
este cu mult sub posibilități și se da- 
torește, in special, faptului că re
prezentanta noastră nu a respectat 
graficul intermediar, părcurgind pri
ma parte a cursei foarte tare (33,2 
50 m și 1:12,5 la 100 m) pentru ca 
finiș să piardă teren văzînd cu 
chii. Iată rezultatele înregistrate :

Barbier (U.R.S.S.) 2:20.6 ; 2. Ver-
bauwen (Belgia) 2:22.3 ; 3. Sykes (An
glia) 2:23,6 ; 4. I. Cabrera (Spania) 
2:24,3 ; 5. Ferak (R.S.C.) 2:25.0 ; 6.
Dorcik (R.P.F.I.) 2:27.3 ; 7. Miiller
(Luxemburg) 2:39,0 ; Seria a IV-a: 
1. Csikany (R.P.U.) 2:20,6 : 2. Kunze 
(R.D.G.) 2:23,0 ; 3. Almstedt (Suedia) 
2:23,7 ; 4. Werner (R.P.P.) 2:23.7 ; 5. 
Van Osch (Olanda) 2:24,6 ; 6. Wiland 
(Austria) 2:27,6 ; 7. Jensen (Dane
marca) 2:28,6.

In turneul de polo s-a desfășurat 
dimineața meciul U.R.S.S.—R.P. PO
LONĂ 10-0 (2-0, 4—0, 1-0, 3-0).

la 
tn 
o—

ȘTAFETA 4X200 m LIBER BĂR
BAȚI Seria I: L U.R.S.S. 8323; 
2. Finlanda 832.6; 3. Italia 836.4; 
Seria a Il-a : L FRANȚA (Christophe, 
Gropaiz. Curtillet, GotvaUes) 8:25,8 — 
nou record european ; 2. Suedia
8:30.9; 3. R.D.G. 8:34.6; 4. Olanda 

record ; 5. R.P. Ungară
Spania 8:55.5 — record. S-au 
pentru

Italia.
I., Olanda și

m LIBRR

8:35.5 - 
8:42.5 ; 6. 
calificat 
Finlanda. 
R.D.G.

400
1. Tigelaar (©landa) 5:01.2 —
al campionatelor; 2. Vanacker 
ța) 5:08.2 : 3. Fejer (R P.F.L) 
4. Nimmrich (R.D.G.) 5:13j; 
kacș (R.P.U.) 5:17,8; 6. ~
(R.P.P.) 5:27,8 ; 7.
gia) 5:45,5 ; Seria a Il-a: 1. Rylan
der (Suedia) 4:58.9 — record al cam
pionatelor ; 2. Zimmermann (R.D.G.) 
5:00.4 ; 3. Benneck (Italia) 5:12,4; 4. 
Soper (Anglia) 5:23,3; 5. Mihailova 
(U.R.S.S.) 5:23.4 ; 6. Franck (R.P.U.) 
5:23,9; 7. C. Balaban (R.P.R.) 5:30,0 ; 
Seria a IlI-a: 1. Lasterie (Olanda) 
4:55,5 — record al campionatelor;
2. Ljunggren (Suedia) 4:58,5; 3. Long 
(Anglia) 5:06.5 ; 4. Ducoulombier-Frost 
(Franța) 5:13,8 ; 5. Costoli (Italia) 
5:23,7; 6. Ballester (Spania) 525,0; 
7. Komisarek (R.P.P.) 5:27,7 ; 8. Mul
ler (Elveția) 5:33,0. S-au calificat 
pentru finală : Tigelaar, Vanacker, 
Fejer. Rylander, Zimmermann, Laste- 
rie, Ljunggren și Long.

200 m SPATE BĂRBAȚI : Seria I t
1. Weetling (Olanda) 2:20,9 — record;
2. Raffy (Franța) 2:21.8 ; 3. Wagner 

2:22,8 ; 4. Depta (R.P.P.)
2:263; 5. A. Cabrera Spania) 2:27,0 ; 
Seria a 11-a: 1. Mahanov (U.R.S.S.) 
2:24,3 ; 2. Szabo (R.P.U.) 2:24,6; 3.

| Scholmeyer (Italia) 2:26,5; 4. Dimi- 
I trov (R.P.B.) 2:34,5; 5. Almeida (Pot- 

■_ I tugalia) 2:35,2 ; a 111-a: L

finală: U.R.S.S»
Franța, Suedia, 

R.P. Ungară.
FEMEI: Seria I :

record 
(Fran- 
5:09.8 ; 
5. Ta- 

Duczinska 
Korsvold (Norve-

(R.D.G.)

» Primul gol al etapei și. al cam- 
, pionatului este opera lui I. Ionescu 

(Rapid): în min. 5 al meciului cu St. 
roșu (liind in deschidere, această par
tidă a început mai devreme decît cele 
din țară). Ultimul gol al etapei l-a 
înscris Manolache (Știința Timișoara) 
în min. 90.

• Cea mai mare ocazie a etapei și 
poate că și a campionatului a ratat-o 
(totuși) un jucător cu mare experiență: 
Ozon, 
numai 
roșu), 
poarta

• Primii care și-au înscris numele 
pe lista golgeterilor: Dumitriu și Matei 
(Viitorul) cîte 3 goluri; I. Ionescu (Ra
pid) și Eftimie (Dinamo Buc) cîte 2 
goluri; Voinea (Viitorul), Ivăncescu 
(St. roșu), Vlad II (Crișana), Cioses- 
cu (Farul), Sasu (U.T.A.), Stoicescu 
și V. Popescu (C.S.M.S.), Marcu și 
Petru Emil (Știința Cluj) și Manola- 
clie (Știința Timișoara) cite un gol.

.De reținut ct golgeterul campionatului

In min. 32 el a reluat de la 
cițiva metri, peste Haidu (St 
care căzuse jos, dar și peste 
goală!...

De la I.E.B.S.
Se aduce la cunoștința publicului 

spectator că in caz de timp nefavora
bil turneu! international de volei din 
24—26 august 1962 care urmează să 
se deefășsare la Patinoarul artificial 
23 August în nocturnă, se va disputa •- ------ - 1- „K

PRONOEXPRES1X2X1X21
Programul concursului Pronosport: 

de duminică 26 august cuprinde 7 
meciuri din campionatul categoriei A 
și 5 intilniri din campionatul R.P.U.

Iată o scurtă trecere în revistă a 
celor 12 meciuri :

I. Petrolul — Roind. Evident, a- 
vantajul terenului poate fi hotărîtor 
mai ales cind este vorba de orașul 
Ploiești unde suporterii sint foarte 
înfocati susținători ai echipei petro
liste. Rapidul însă a cîștigat la Plo
iești, a?a că alături de 1 
vedea și un 2.

II. U.T.A. - Viitorul. 
făcut o figură frumoasă 
meci de campionat (7-0 
Lupeni). U.T.A. este însă
tare, astfel că sarcina bucureștenjlor 
este foarte grea ia Arad. Deci 1, X.

III. Minerul — Știința Cluj. Mi
nerul vrea să se reabiliteze, mai ales 
că joacă pe teren propriu. Pronos
tic : 1.

IV. Steaua — Dinamo Bacău. Ori- 
cîte greutăți ar avea Steaua în alcă
tuirea formației, are șanse evidente

putem pre

Viitorul a 
în primul 

eu Minerul 
o formație

V. Dinamo București — 
rul aliniază la București 
cu mari posibilități de 
Bilkosy — Ciosesou — Dinulescu. Da
că apărarea dinamovistă, care a dat 
destule semne de nehotărîre în me
ciul cu Lewșky nu va reuși să se 
plaseze bine în fața acestui trio să 
nu ne mire un X, alături de pronos
ticul, cel mai indicat desigur, 1.

VL Știința Timișoara — Progre
sul. Este greu de presupus că Pro
gresul ar putea pleca cu ambele 
puncte de la Timișoara. In concluzie 
pronostic X, 1.

VII. Steagul roșu — C.S.M.S. Iași.
Steagul roșu trebuie să cîștige a- 

cest meci. Pronostic : 1.
VIII. Szombathely — Szeged. Un 

meci foarte echilibrat ! Szombathely 
este tare acasă, dar Szeged poate rea
liza o surpriză : 1, 2.

IX. M.T.K. — Honved. Honved 
ne-a dovedit că este de asemenea o 
echipă capabilă de surprize. Iată mo
tivul pentru care acordăm și la a- 
cest meci două pronosticuri diametral

Farul. Fa
ct tripletă 
realizare:

X. Salgotarjan — Gyor. Se înfrun
tă două formații echilibrate și... doi 
antrenori celebri : Szusza și Titkos 
Pal. Ținem 
nului, dar 
un X.

XI. Pees 
foarte bine 
acest meci 
ma șansă, 
acordăm 
și X.

XII. Tatabanga — Kotnto. Pronos
tic : 1.

cont de avantajul tere- 
indlcăm alături de 1 și

— Dorog. Dorog merge 
pină în prezent, dar în 
tot echipa gazdă axe pri- 
Pentru orice eventualitate 

însă două pronosticuri: 1

. PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din 22 
august 1962 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

3 30 1 42 19 35
Numere de rezervă : 43 21
Fond de
Tragerea 

București.

premii : 475.432 lei. 
următoare va avea loc ia

Marți la amiază s-au înregistrat 
multe rezultate de valoare. Chiar la 
prima probă, ștafeta (1x100 m mixt 
bărbați, a fost doborît recordul euro
pean. Echipa R. D. GERMANE 
(Grietze, Henninger, Gregor, Wiegand) 
a parcurs cele 4 schimburi în 4:09,6 
depășind cu 2,1 sec. recordul deținut 
din acest an de formația U.R.S.S. De 
remarcat că și alte două echipe 
(U.R.S.S. și Olandă) au înregistrat 
performanțe superioare vechiului re-, 
cord, jar primele șase clasate au rea-, 
iizat recorduri naționale.

Proba următoare, finala la 200 m 
bras femei, a adus un nou record al 
campionatelor, Anita Lonsbrough par- 
curgind distanța în 2:50,2.

lată acum rezultatele înregistrate r 
4x100 M MIXT BARBAȚI (FINALA): 
1. R.D.G. 4:09,0—record european; 2. 
U.R.S.S. 4:10,3—nou record; 3. Olan
da 4:10,5—nou rec.: 4. Franța 4:12,5— 
nou rec.; 5. R.P. Ungară 4:12,7—nou 
rec.; 6. R. S. Cehoslovacă -1:16,1—nou 
rec; 7. Anglia 4:19.5; 8. Italia 4:19,81 
200 M BRAS FEMEI (FINALA): 1. 
Lonsbrough (AngL) 2:50.2; 2. Biemolt 
(OL) 2:51,2; 3. Kneper (R.D.G.) 2:52,2r- 
4. Henke's (OL) 2:53,1; 5. Enliekji 
(Ang.) 2:53J; 6. Bayer (R.D.G.JJi
2:54,9; 7. Egorova (U.R.S.S.) 2:56,8F 
8. Eriksson (Sued.) 3:00,1; 100 A®.’
SPATE FEMEI (FINALA): 1. Va® 
Velsen (Ol.) 1:10,5; 2. Winkel (QL)j; 
1:10,7; 3. Holletz (R.D.G.) 1:11,3; £ 
Schmidt (R.D.G.) 1:11,6; 5. Ludgrove 
(Ang.) 1:11,9; 6. Piacentini (Fra.jj 
1:12,6; 7. Lewis (Ang.) 1:12,6; 8. Min 
chaelsen (Dan.) 1:13,4.

In urma celor patru serii deUășttv 
rate pentru finala cursei de 400 M EI-, 
BER BARBAȚI s-au calificat urmăn 
lorii înotători: Bontekoe (Ol.) 4:27,7», 
Rosendahl (Sued.) 4:28,8; Orlandqt 
(Ital.) 4:29,9; Wiegand (R.D.G.)/ 
4:30,3; Lohnicky (R.S.C.) 4:30,8; Jo>; 
hansson (Sued.) 4:33,5; Camping 
(Ang.) 4:33,7; Curtillet (Fra.) 4:34,

Marți au început calificările la săi 
ritura de la trambulină bărbați. AccU 
dentîndu-se la încălzire reprezentantul 
nostru Pantelimon Decuseară n-a mai 
putut participa la întrecere. Iată rezol-, 
țațele; Mrkwicka (AiH.tr.) 96,77 pjfr 
Pophal (R.D.G.) 96,22 p; KostritsMȚ 
(U.R.S.S.) 95,51 p; Sperling (R.D.G.$ 
94,30 p; Koskinen (Fini.) 91,44 p etc^

Seara a avut loc o întîlnire imporți 
fantă la polo, între echipele R.P. UN-, I 
GARE ȘI R.P. ROMINE. Meciul s-a 
încheiat cu victoria formației maghian 
re 5—3 (1—1, 2—0, 1—0, 1—2). Echk: 
pa noastră a luptat mult pentru vic ton' 
rie, dar din nou lipsa de stăpinire î®< 
momentele decisive i-a făcut pe jucă-, 
tori să comită unele greșeli tehnice și 
tactice care au fost „speculate” c® 
promptitudine de adversari.

Scorul a fost deschis de echipa noa-, 
stră, Szabo transiormînd o lovitură de 
la 4 m. Egalarea a survenit după pui 
țin timp printr-un șut tras de Mayer» 
aproape de la centru. Tot printr-un 
șut de la distanță (Mayer) a luat 
conducerea echipa maghiară. Profil 
tînd de eliminarea lui Kroner, forma
ția R. P. Ungare ridică scorul — tot 
Mayer — la 3—1. Riposta noastră 
este promptă și adversarii comit nu
meroase faulturi. Unul din ele aduce 
eliminarea lui Mayer și, de data a- 
ceasta, în superioritate numerică ai 
noștri atacă cu hotârîre. Grințescu estej 
pe punctul de a înscrie, dar mingea! 
este deviată in corner de un apărătoșf , 
maghiar. Arbitrul de poartă nu indic® ; 
nimic și contraatacul maghiar se în-< 1 
cheie cu un nou gol: al lui Kanizsa» - 
4—1. Atacăm în continuare dar Zaha® , 
și Grințescu ratează din poziții clare. ’

Tn ultima repriză scorul a junge 4—3, 
prin punctele înscrise de Bădiță (4 m) 
și Culineac, dar în ultimele minute 
Domotor transformă o lovitură de lai 
4 m: 5—3.

Arbitrul spaniol Manguillot a cort» 
dus formațiile: R.P. UNGARA: Boros— 
Mayer, Gyarmati, Markovits, Kanizsa, 
Domotor, Karpati, Felkai, Konrad IL 
Pocsik, Bodnar; R.P. ROMINĂ: 
Ștefănescu — Bădiță, Zahan, Szabo, 
Kroner, Grințescu, Culineac, Firoiu. 
(Echipa noastră s-a calificat pentru 

semifinală.
G. NICOLAESCU
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Pe marea pistă a Cosmosului

DESPRE VIATA NOASTRA NOUA

Desen de Neagu Rădulescu
de

'V

oaspefi de peste hotare, care 
zii, în ultima vreme:

Fragmente din declarațiile unor oaspeți de peste hotare
TAKASIMA KUOSI: membru în 

biroul Federației japoneze de hand
bal, profesor al Universității de E- 
ducație Fizică din Tokio:

„Am avut prilejul să cunosc ospi
talitatea și viața prosperă a poporu
lui romîn. Am văzut cu propriii mei 
ochi că Romînia este o țară bogată, 
în care industria și agricultura au 
luat o dezvoltare grandioasă. Am 
vizitat Brașovul, castelul de 
Bran, minunata Vale a Prahovei 
Bucureștiul, unde m-am simțit 
acasă".

ERNST FEICK: membru în biroul 
Federației de handbal din R.F.G.:

„Bucureștiul este un oraș minu
nat. Ultima oară l-am văzut ta 
1957, dar de atunci el a devenit 
aproape de nerecunoscut. Arhitecții 
dv„ autorii acestor splendide blocuri 
și construcții moderne, sînt oameni 
foarte pricepnți. M-au 
grupurile de blocuri și 
din cartierul 
stadionului „23 
Palatului. Cota 
care-ți oferă o 
a Văii Prahovei, ne-a îneîntat. Acest 
hotel alpin este splendid pentru re- 
mîni, dar și mai frumos pentru noi, 
care nu avem prilejul să vedem ori
cînd asemenea frumuseți".

MARG PERNOT (Franța), preșe
dintele U.S.I.G.:

„Eu am mai fost ta București în 
I960, dar deși de atunci a trecut 
destul de puțin timp sînt impresionat 
pur și simplu de transformările sur
venite ta aspectul și în viața Capi
talei romîne. Cum am ieșit din gară, 
m-am găsit într-un cartier nou, pe 
care nu-1 cunoșteam. Surpriza mea 
a fost la fel de mare și în centrul 
orașului, admirabil transformat. Dar, 
stînd aici, n-am admirat numai clă- 
dirile Bucureștiului, ci și poporul 
romîn, curajul său în muncă, dra
gostea sa^ de artă, ospitalitatea lui 
proverbială. Reuniunea noastră de la 
București a fost din toate punctele 
de vedere un succes. Felul cum co
legii noștri feroviari romîni au or
ganizat lucrările, șederea și vizitele 
noastre aici au fost excelente; prin 
aceasta, ați făcut un lucru bun pen
tru prietenie și pace".

FLORINDO MONTANARI (Italia), 
membru în consiliul de conducere al

Relațiile sportive internaționale ale fării noastre se dezvoltă de 1a 
an la an.

Paralel cu prezența sportivilor romîni la numeroase competiții peste 
hotare, Republică Populară Romînă găzduiește în fiecare an o serie de 
manifestații sportive internaționale^ devenite tradiționale. Este înjr-o con
tinuă creștere numărul întrecerilor sportive de tot felul (inter—țări, inter- 
cluburi, furnee, campionate internaționale etc.) organizate în București 
sau în alte orașe ale patriei noastre. Cu această ocazie numeroși oaspeți 
ne vizitează țara, fac cunoștință cu frumusețile ei, cu mărețele realizări 
obfinute în anii luminoși ai democrației populare de poporul nostru, sub 
conducerea înțeleaptă a partidului.

Și, de fiecare dală cînd vin la noi, oaspeții noștri au cuvinte de laudă 
nu numai despre organizarea tehnică a concursurilor sportive, despre 
valoarea sportivilor romîni, ci vorbesc elogios despre stadioanele și sălile 
noastre de sport, despre ospitalitatea poporului romîn, despre viața nouă 
cu ale cărei pulsații viguroase se întîlnesc la tot pasul, despre minuna
tele transformări petrecute în viața poporului romîn.

In rîndurile de mai jos, publicăm fragmente din declarațiile unor 
ne-au vizitat țara cu diverse oca-

TEUVO ISXNNAINEN, membru în 
Biroul Federației Finlandeze 
lupte :

„M-au impresionat ta mod deosebit 
noile construcții care se înalță peste 
tot în București. Mai bine_însă decît 
orașul am avut ocazia să-i cunosc 
pe locuitorii săi. Sînt oameni veseli, 
plini de viață, optimiști și mai ales 
foarte prietenoși. Primul lucru pe 
care l-am făcut sosind în Romînia 
a fost să-mi cumpăr dintr-o libră
rie un ghid al orașului și al •țării. 
El mi-a devenit însă inutil, deoarece 
gazdele se arată extrem de politi
coase și ne conduc peste tot.

Mă reîntorc în orașul In care lu
crez, la Rovaniemi, lîngă Cercul po
lar de nord, cu o caldă amintire des
pre o țară unde oamenii stat, prie
tenoși. muncitori și gazde ideale.. 
Voi păstra intr-un 
mele o amintire de 
tui voiaj".

JOSEPH VOGL 
slovacă), membru al 
niori U.E.F A.:

„Frumosul dv. București, pe ca- 
re-l găsesc mai tînăr și mai înflo
ritor ca oricînd, a constituit un ca
dru minunat pentru întrecerea spe
ranțelor fotbalului european. Orașul 
dv. este luminos, prietenos, ospita
lier, iar noile sale construcții sînt 
de-a dreptul impresionante. In ce 
privește stadioanele, Bucureștiul este 
printre primele capitale din Europa. 
Atît eu cit și membrii delegației 
-cehoslovace prezente la Turneul 
U.E.F.A. am apreciat ta mod deo
sebit capacitatea dv. organizatorică 
în materie de competiții sportive. To
tul a mers „ca pe roate" și toată 
lumea a fost deplin mulțumită.

Ca unul care am mai fost și acum 
cîțiva ani ta București, trebuie 
vă spun că remarc aici progrese 
presionante t magazinele stat 

■<nai îmbelșugate, bulevardele dv.

colț al fatalii
neuitat a aces-

Ceho-(R. S. 
comisiei de ju-

să 
im- 
tot 
au

aspectul cel mai modem, standardul 
de viață al populației e tot mai ri
dicat".

OSCAR STATE (Anglia), secre
tarul general al Federației Interna
ționale de haltere:

„Din primele clipe ale sosirii mele 
la București am avut un splendid 
exemplu al nenumăratelor schimbări 
arhitecturale petrecute ta ” 
rești. Circulînd prin oraș, 
impresionat de 
clădiri noi care, 
impresionat prin 
lor. Sînt blocuri 
ment, frumoase , 
sînt totodată luminoase și minunat 
colorate.

Cea de-a doua impresie puternică a 
mea se datorește abundenței maga
zinelor 
există

Mai 
de Un „viaț ai mauiiuiui . >^>i, ula*
fericire, am sosit tocmai în momen
tul ta care sute de flori se plantau 
pe străzi și parcuri. Am călătorit în 
nenumărate orașe din lume, dar nu 
pot să-mi amintesc prea multe care 
să-și înfrumusețeze străzile atît de 
fermecător, cu o asemenea revăr
sare de culori".

ISMAIL HERAIZ (Spania), ziarist:
„Am rămas impresionat de cele 

văzute ta țara dv. Capitala Romîniei 
e un oraș îneîntător. iar litoralul 
de-a dreptul fermecător. Am mai 
fost ta Romînia acum 20 de ani. 
Pe atunci litoralul era un pustiu. 
Vă închipuiți surprinderea mea cînd 
am văzut edificiile modeme șl lu
xoase de la Mamaia și Eforie. Lito
ralul romînesc e un miaună t loc de 
turism. Ritmul ta care se constru
iește 
perlă 
viitor 
să-și 
către

Bucu- 
am fost 

marele număr de 
de asemenea, m-au 
stilul și înfățișarea 
de cărămidă și ci- 
și solide; dar ele

în care bunuri de tot felul 
din belșug.
auzisem despre București ca 
„oraș al grădinilor". Și, din

și se Înfrumusețează această 
a Mării Negre va face ca în 
turiștii de pe alte meleaguri 
îndrepte și mai mult atențra 
Constanța și împrejurimile ei*.

Floreasca, 
August* și 

1400 de 
splendidă

impresionat 
construcții 
din jurul 
din Piața 
la Sinaia, 
panoramă

membru în consiliul
U.I.S.P.:
„Atenția mi-a fost 

five profesionale, în 
instalațiile și bazele r________
această privință, trebuie să spun că 
stadioanele vizitate m-au impresio
nat prin bogăția lor de spațiu și 
multitudinea de instalații sportive. 
De două ori am asistat la manifes- 
tațiuni sportive a căror valoare teh
nică am apreciat-o în mod deosebit. 
In timpul vizitei mele la diferite 
baze sportive am remarcat seriozi
tatea cu care tineretul se antrenează 
pentru competiții și condițiile excep
ționale pe care le are pentru prac
ticarea sportului și ridicarea măies
triei".

atrasă, din mo- 
primul rtad de 

sportive. In

Pe aeroport, la sosirea canotoarelor.
linAvionui TAROM-ului oprește 

în fața aerogării Băneasa...
El aduce de la Berlin pe canotoa

rele noastre, participante la campio
natele europene. Surâzătoare, purtînd 
la gît medaliile de campioane, co
boară mai tatii cele cinci componente 
ale echipajului de 4-J-l rame: Ana 
Tamaș, Florica Ghiuzelea, Lia Bulu- 
gioiu, Emilia Rigard și cirmacea Ște- 
fania Borisov, care poartă ta mînă 
un tablou reprezentînd așa numitul 
„Trofeu al Iugoslaviei", ce se acordă 
ta fiecare an cîștigătoarelor acestei 
probe la campionatele europene. Tro
feul este oferit Federației Internațio
nale de către Federația de 
a Iugoslaviei iar originalul 
trează la Lausanne.

Din partea Consiliului

canotaj 
se păs-

General 
UCFS, tov. vicepreședinte ION BA
LAȘ oferă sportivelor, antrenorilor 
și conducătorilor delegației buchete 
de flori și le adresează cuvinte de 
salut și felicitare. Sînt prezenți con
ducătorii FRSN, antrenori, ziariști, 
fotoreporteri, rudele Și prietenii va
loroaselor noastre sportive și nume
roși canotori, veniți să le felicite pe 
colegele lor care au cîștigat primul 
titlu de campioane europene pentru 
canotajul 
cele mai 
gioiu își 
vedea azi 
și mii de kilometri parcurși la an
trenamentele pe Snagov sau pe 
și atitea piste din alte țări: 
fericită — spune ea — că am 
să ciștigăm un titlu european, 
pa noastră s-a prezentat în 
concurs cu o bună pregătire, dublată 
de o vie dorință de a obține victoria. 
Este pentru prima oară in istoria 
campionatelor europene tind țara 
noastră își inscrie numele Pe lista 
campionilor. Ne dăm seama de obli
gațiile pe care ni le impune succe
sul de la Berlin și ne vom strădui

nostru feminin. Una din 
vechi canotoare, Lia Bulu- 
exprimă satisfacția de a-și 
încununate eforturile a mii

atitea 
„Sînt 
reușit 
Echi- 
acest

■■■
să fim demne purtătoare^Jifj^^ului 
cucerit".

In discuția noastră intervine "antre
norul și... soțul ei, Ion Bulugiont, 
care ne completează informațiile pe 
care le avem asupra cursei : „Echi
pa noastră s-a detașat încă din ple
care. De altfel, startul era unul din 
„atout“-rile noastre principale pen
tru stăpînirea tehnicii de start fi- 
cind repetate exerciții la antrenamen
te. La 500 de metri echipa noastră 
a trecut cu un avans de peste 3 se
cunde față de echipajul următor, 
cel al U.R.S.S., care preceda cu 7 ze
cimi de secundă formația R. D. Ger
mane. Pe la 700 de metri, canotoare
le sovietice au declanșat un atac, dar 
echipa noastră a avut resurse, n-® 
cedat nici un moment conducerea șt 
a trecut linia de sosire cu un avans 
de 3 secunde și o zecime față de 
echipa U.R.S.S. Echipajele R. D. Ger
mane și R. P. Ungare au rămas tn 
urmă, nereușind să faci față ritmu
lui impus de vislașele noastre și de 
cele sovietice pe a doua parte a tra-' 
seulul".

După aproape un an de muncă te
meinică (pregătirile au început tacă 
de astă iarnă) canotoarele noastre 
cunosc azi satisfacția succesului de
plin.

Le urăm ca în anul viitor să pă
șească pe același drum șt.. sS-?t 
îmbogățească colecția de medalii-.

RADU URZICEANU

PE SCURT
șasea partidă a me- 
dintre Paul Keres șl 
a fost cîștigată de 
a devenit astfel egal:

FOTBAL PESTE HOTARE

Iată și o mărturie... ilustrată.
Ziarul francez de sport 

publică fotografia de mai 
în timpul desfă- -ririi 
mondial feminin ti 
explicație următorii.

„BUCUREȘTI, Despre ce e vorba ? 
De un mare meci de fotbal? De rugbi? 
Nu. Așezarea terenului, porțile nu co
respund unei asemenea păreri... Atunci? 
Ei bine, este vorba de handbal In 7 
tn Rominia. Mal mult chiar: de hand
bal feminin. Această fotografie a fost

.L’Equipe* 
sus luata 

campionatului 
handbal in 7. In 
<ext:

luată cu ocazia recentelor campionate 
mondiale feminine, clștigate sigur de 
Rominia In fata a aproape 30.000 de 
spectatori, lată ce l-ar putea pune pe 
gțnduri pe dl. Petit-Montgobert,’ preșe- 
---- ..3 Federațiel franceze de

★
în aceste rînduri o 
dezvoltării, pe care 
sportive, o cunosc

dintele handbal..

Este 
tere a 
murile 
noastră.

Și asemenea fotografii pot fi fă
cute în toate centrele sportive ale 
țării, la nenumărate competiții...

recunoaș- 
toate ra
ta patria

GYOR CONDUCE NEÎNVINSA...
... în campionatul maghiar, care a 

programat duminică cea de-a treia e- 
tapă. Jucînd cu Pecsi Dozsa, Gyor a 
învins cu 1—0 acumulind 6 puncte ta 
clasament. Tradiționalul derbi Hon- 
ved — Ferencvaros s-a terminat cu 
victoria primei echipe cu 3—2. Alte 
rezultate: Vasas — Ujpest 1—1, Sze
ged — M.T.K. 0—0, Komlo — Szom- 
bathely 3—3, Dorog — Tatabanya
1— 1. Gyor — Pecs 1—0, Debrețin — 
Salgotarjan 1—1.

START SLAB 
AL ECHIPEI CAMPIOANE

In campionatul englez, care a în
ceput sîmbătă, echipa campioană 
Ippswich Town a pierdut cu 3—5 ta 
fața lui Blackburn. Un scor neobiș
nuit a înregistrat Wolwerhampton ta 
fața lui Manchester City ; 8—1. Ce
lelalte rezultate ale primei etape t 
Aston Villa — West Ham United 
3—1, Everton — Burnley 3—2, Full
ham — Leicester 2—1. Arsenal — 
Leyton 2—1, Blackpool — Liverpool
2— 1, Manchester United — Bromwich 
Albion 2—2. Nottingham — Sheffield 
United 2—1, Sheffield Wednesday — 
Bolton 1—1, Tottenham — Birmin
gham 3—0

PRIMA ETAPA
IN CAMPIONATUL FRANCEZ

Campionatul Franței a început cu o 
etapă agitată, in care s-au înregistrat 
multe meciuri nule și scoruri strinse. 
Echipa campioană. Reims, a întrecut

insă cu ușurință pe Angers t 4—9. 
Celelalte rezultate ale etapei inaugu
rale: Stade Francais — Montpellier 
5—2, Rouen — Monaco 2—3. Se
dan — Racing 0—0, Bordeaux — 
Nîrries 2—1, Lyon — Ol. Marseille 
1—1, Grenoble — Valenciennes 1—1, 
Nancy — Rennes 2—2, Nice — Stras
bourg 3—1.

• Cea de-a 
ciulul de șah 
Efim Gheller 
Gheller Scorul 
3-3.

• La campionatele mondiale de 
haltere care vor avea loc la Buda
pesta între 16 și 22 septembrie vor 
lua parte concurenți din 26 de țări. 
Recent s-au primit înscrierile de par
ticipare din partea federațiilor din 
Belgia, R. P. Romînă, Elveția, Suedia 
și Anglia.

• Comitetul de organizare a Olim
piadei de șah, care se va desfășura 
în luna septembrie la Varna (R. P. 
Bulgaria), a primit recent înscrierea 
echipelor Indiei, Iranului, Turciei, 
Argentinei, R.A.U. și Luxemburgu
lui. In acest fel, numărul țărilor par
ticipante s-a ridicat Ia 45.

La închiderea ediției
La polo: R. P. Romînă — Italia 2-2

Astăzi meci decisiv cu echipa R. o o.
LEIPZIG 22 (prin telefon). Miercuri 

au avut loc seriile probei de 200 m 
fluture bărbafi care au dat urmă
torii finaliști • Kuzmin (U.R.S.S.) 
2:17,0 ; Jenkins (Ang.) 2:17,9 ; Rastelli 
(Ital.) 2:19,2 ; Sieber (R.D.G.) 2:20,5 ;
Claret (Spania) 2:21,5 ; Pe

derson (Norv.) 2:22,2; Fonseca 
(Port.) 2:22,2 șl Frischke (R.D.G.) 

2:22,7. Realizînd 2:25,4 și clasîndu-se 
pe locul IV, Al. Popescu nu s-a cali
ficat.

★
Au fost stabilite grupele semifinale 

ale turneului de polo î A. — R.P.U., 
R.D.G., R.P.R., Italia ; B. —
U.R.S.S, Iugoslavia, Belgia, Olanda.

Echipa noastră a jucat miercuri 
cu Italia, terminînd la egalitate:
2— 2 (0—1, 2—0, 0—0, 0—1). Au 
înscris: Bădiță (2), Alesandrini și 
Barlogo. Alte rezultate: R.P.U. — 
R.D.G. 4—3 ; U.R.S.S. — Iugoslavia
3— 3; Olanda — Belgia 6—6. Joi, 
echipa R.P. Romîne joacă cu R.D.G. 
o partidă decisivă pentru califica
rea în turneul 1—4.

Iată cîștigătorii finalelor de 
miercuri: BĂRBAȚI: 200 m spate: 
Barbier (U.R.S.S ) 2:16,6; 4x200 m 
liber: Suedia 8:18,4; trambulină: 
Mrkwicka (Austria) 147,21 p; FE
MEI : 400 tn liber: Lasterie (Olanda) 
4:52,4.

G. N.


