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23 August a marcat 
marilor cuceriri ale 
condos de partid, a 
încununarea cu succes a luptei 
pline de abnegație dusă timp de 
decenii de clasa muncitoare sub 
conducerea eroicului partid co
munist, pentru democratic, inde
pendență națională și progres 
social.

Astăzi, cînd trecem pragul în
sorit a! anului douăzeci, so
cialismul a triumfat pe deplin 
în România. Fosta țară a plu
gului de lemn exportă trac
toare în aproape patruzeci de 
țări ale lumii, situate în ținu
tul totrid al Ecuatorului, 
arcul celor două tropice, 
Nordul 
băsirii. 
sterpe 
poezia 
„locuri 
nimic" 
uzine de 
distanța parcursă 
sprezece ani de luptă și muncă 
întrece în strălucire și măre
ție tot ce s-a creat cândva pe 
pămînlul dintre Dunăre șl 
Carpați. Și cu toate că măreția 
nu poate fi fragmentată, 
piscurile ei de frumusețe 
cer totuși pomenite, mima 
gură le așază pe hârtie: 
nedoara și Reșița, 
ții de metal crescuți 
nea voinicului din

un mare 
îmi plac 
împreună 
mutic 

tractoare din 
seori 
organizate în regiune sau 
țară.

Turismul a devenit, astăzi, 
anii puterii populare, un bun 
maselor. Și aceasta datorită 
23 August 1944 care, o dată 
Eliberarea, a dat un impuls 
maiîntîlnit și sportului, practicării 
organizate a excrcițiilor fizice. A- 
vînd create condiții minunate de 
dezvoltare, mișcarea sportivă din 
patria noastră a înregistrat an de 
an tot mai multe succese.

Cu prilejul zilei de 23 August 
urez tuturor sportivilor noștri, 
noi biruinți în marile lor con
fruntări sportive.

in un rezultat cît mai 
pe măsura condițiilor mi- 
i de pregătire create de 

și guvern nouă, sportivi-

Am cunoscut sportul luptelor 
din vremurile de tristă amintire, 
cînd o mină de tineri inimoși 
lucrau în săli insalubre, pe cîtCva 
saltele peticite, contribuind fie
care din puținul ee-l aveau la 
plata chiriei.

Azi, cînd în săli frumoase tși 
măsoară forțele mii de tineri 
luptători, glodurile noastre se 
îndreaptă cu recunoștință către 
partidul iubit — adevăratul pă
rinte al tineretului. Victoriile ob
ținute de sportivii luptători — 
titlurile de campioni olimpici, 
mondiali și balcanici — se da
torase, în primul rînd, condițiilor 
excepționale create mișcării spor
tive din țara noastră.

Anul acesta voi sărbători ziua 
de 23 August, zi atît de dragă 
poporului nostru, departe de ho
tarele patriei. Campionatul mon
dial de șah pentru j’uniori m-a 
purtat ia Vranska Banja, în Iugo
slavia. Dar, gîndul îmi este 
permanență acasă, la țara

De 23 August, fiecare steag, 
atârnat pe un balcon, 
deasupra minunii de 

sticlă, fier și beton, făurită de 
zidari și arhiteoți pe calea Gri- 
viței ori la Mamaia, sau ridi
cat deasupra coloanelor în 
marș, e un nou răsărit. Iar 
toate gîndurile noastre, în a- 
ceastă zi, sînt de mulțumire șS 
se vor rostite în poeme. Căci, 
ieșit din kimea veche și sînge- 
rindă, ca dintr-o mare a neli
niștii și a durerii, 23 August 
a fost pentru noi țărmul spe
ranței, al Luptei și al împlinirii. 
Acum, La nouăsprezece ani de 
la eliberare, trăim intens senti
mentul că sî-ntem de-o seamă eu 
istoria nouă a patriei ; o oliipă, 
sub cin tecul solemn ce um
ple țara, auzim bătaia care 
vestește în ornicul timpului că 
intrăm în anul douăzeci ai is
toriei făurite și scrise de po
porul liber. Și sîntem mîndtri 
că țara ni-i tot mai frumoasă, 
mai bogată, că pe cerul ei, 
noaptea, izbucnește, ca o imen
să explozie florală, constelația 
Bicazului, cu ramuri de lumină 
întinse spre toate fruntariile 
țării. Gîndul se întoarce îndă
răt în anotimpuri. Pe cînd că
mătarii, încinși cu brîu de 
osînză, vindeau țara cu merticul 
la gurile Dunării, țăranul zgî- 
ria cîmpia ou plugul de lemn, 
mahalalele erau gîrlă de noroi, 
iar Dobrogea o prelungire pînă 
în Europa a dezolării asiatice.

dragă. Doresc din inimă să re
prezint cu cinste culorile ei. în 
trecerile din cadrul turneelor pre
liminarii mi-au dat speranțe. A- 
cum începe lupta finală. Cei 
mai buni 10 șahiști juniori 
ai lumii își dispută titlul su
prem. însuflețit de marile reali
zări ale poporului nostru voi cău
ta să obți 
bun, f 
nunatc 
partid 
lor.
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la diferite acțiuni turistice 
în



Spartachiada regiunii București. Stadionul Dinamo. A început cursa de 3 000 de metri plat. Miile de săteni 
din tribună o urmăresc cu atenție. Foto : Petre Stan

întrecerile Spartachiadei de vară 
in plină desfășurare
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Marți după-amiază, In
tre Discobolul lui Boris 
Caragea și Velodrom, den
sitatea stadionului Dina

mo a crescut brusc la doi 
oameni pe metru pătrat. 
Peste cîteva minute avea 
să înceapă Spartachiada re
giunii București.

Voi încerca să înșirui, 
pentru cititorii noștri în- 
semnările care mi-au um
plut filele de hîrtie velină 
ale programului.

16.30. Fanfara uzinei 
Vulcan dă startul festivită
ții de deschidere, în sune
tele marșului „Porniți îna
inte, tovarăși !“ Trec stega
rii... Trec tricourile roșii., 
galbene .. albastre. în tri
bune. 8000 de colectiviști 
aplaudă.

17.00. Pe gazon an apă
rut 600 de copii din Giur
giu. 000 de trupuri mici în
scriu cuvîntul PACE într-un 
frumos patrulater.

17.30. Au începui între
cerile. Simultan, pe toate 
terenurile parcului Dinamo. 
.60 de luptători în elegante 
dresuri albastre înconjoară 
pătratul saltelei. Lupta e 
aprigă. Gheorghe Buiac din 
fia du Negru atacă furi

bund din prima angajare. 
Cîștigă prin tuș...Grupul să
tenilor din Badu Negru își 
agită pălăriile... Jn întîl- 
nirea următoare asistentul 
1.C. F., Hîtru, oprește lupta 
Face precizări-. „Rog să nu 

fie folosite procedeele lup
tei clasice". Trînta romî- 
nească reintră în drepturi. 
Ion Dumitru din Modelu 
ctștigă clar.

17.45. Fuga la volei... 
Fetele din Andrășești do
mină întrecerea... E 11—6 
în setul decisiv, dar Stela 
liuică, de la Recolta Țigă
nești, cere timp de odihnă. 
Moment-clieie. Recolta vine 
puternic și face 9 puncte la 
rînd. Totul se datorează 
taimautului bine plasat... 0 
caut pe Stela Butcă. N-o 
găsesc. A dispărut în claia 
suporterilor... îi voi auzi 
vocea emoționată, seara, la 
radio.

18.00. Festivitatea de 
premiere la lungime — fete 
14—19 ani. Pe locul I, 
Maria Constantin din Ră- 
euri: 4,16 m. O fată în 
costum național îi în mi
nează o pereche de pantofi 
cu cuie. Măriei nu-i vine 
să creadă... „Acasă am să
rit 4,86. In groapa din 
curte. Dar vă rog să nu 
scrieți. Groapa nu o omo
logată. Are o diferență de 
nivel față de prag. Acum 
că am pantofi, tă promit 
că la anu sar 5 metri.

18.15. Bătălie la hand
bal. Spectacolul fură pu
blicul de pe celelalte te
renuri. Joacă Turnu cu 
Oltenița. Se. simte școala 
lui Dinamo Șuturi cu plon
jon (model 11 nat), șuturi

strecurate pe jos (tip Ivă- 
nescu), plutiri cu duble 
fente aeriene (patent Mo
ser). Elevii din Turnu se 
desprind fyi final. Șan

tierul cedează cu 17—20. 
Publicul invadează terenul.

18.30 A cîștigal deta
șat Costică Cioacă la sută.: 
11,7. E învățător la Ce- 
gani, lingă Fetești. „Ele
vii" săi, Gheorghe Țurlui 
și Dorn Stâne seu, îl sărută 
Un fotograf „reface" să
rutul. „Nea Costică* e 
președintele asociației spor
tive „Brazdă Nouă* din 
Cegani și șeful „brigăzii de 
muncă voluntară" pentru 
întreținerea pistei de atle
tism.

18.45. Exerciții de gim
nastică în fața tribunei 
centrale. Fetele din Răsu
ceai obțin aplauze. Oferă 
un supliment cu cercuri. 
Opera t oru l C inema 1 o gr a f i ei 
vine în goană, demarînd 
ca Cioacă. Corsaje „Louis 
XVI", pantofi elastici, fus
te plisate. 0 fi atelier de 
„plisse" la Răsuceai ? 
Poate.

19.00. Ultimele două 
ture ale. cursei de 3 000 
m plat. In timpul alergării 
crainicul anunță că se 
vor întocmi clasamente se
parate pentru orășeni și

săteni. Nu știu dacă a- 
cest anunț l-a iritat pe 
Ion Măcărescu din Lehliu, 
provocînd sprintul, dar pî- 
nă la urmă satul a în
vins.

19.20. Lupta la înălțime 
e pe sfîrșite. Au luat star
tul 25 de săritori. Grupul 
„ventralei" e mult mai nu
meros decît cel al „foarfe
ce!". 17—8 pentru ventrală. 
Foarfecă se demodează și 
la sate. Lazăr Gheorghe 
din Naipu se uită cu con
descendență la străduin

țele „croitorilor" ștachetei.
A cîștigal Cornel Stă

nescu din Roșiori: 1,75. 
Două mici revelații dau 
primele interviuri. Sînt co
piii Iulian Băcilă (14 ani) 
și Daniel Dumitru (15) din 
Giurgiu. Stil de mare fru
musețe. In iarna trecută 
au lucrat cu Spiridon, „glo
ria Giurgiului".

...Întrecerile se apropie 
de final. Șe anunță la me
gafoane că la intrare se 
află autobuzele care îi vor 
transporta pe cei 1800 de 
sportivi spre locurile de 
cantonament. Sportivii Bă
răganului se despart cu 
greu de stadionul întrecerii 
lor.

IOAN CHIRILA

FĂLTICENI. Duminica trecută, !n 
comunele Băișești, Forăști, Chilișeni și 
Baia peste 400 de tineri sportivi din 
satele raionului nostru s-au întrecut 
în etapa intercomunală a Spartachia- 
dei. întrecerile au fost urmărite de 
numeroși spectatori.

Cele mai reușite concursuri s-au 
desfășurat pe baza sportivă din Băi- 
șești, unde s-au întrecut peste 100 de 
concurenți la atletism, ciclism, tir, hal
tere, fotbal, volei și gimnastică. Cele 
mai bune rezultate le-au obținut spor
tivii de la asociațiile Holda Băișești 
și Topitoria Cornu Luncii. Dintre cei 
evidențiați îl amintim doar pe tînărul 
Constantin Blănaru (Băișești) care a 
ieșit învingător la haltere, categoria 
70 kg, și la săritura în lungime (5,40 m).

întrecerile din Forăști au fost do
minate de reprezentanții asociațiilor 
Recolta Ciumulești și Inul Manolea 
care au cucerit locuri fruntașe la fot
bal, volei și respectiv la tir și haltere.

GH. BEJENARU

CARANSEBEȘ. Orașul de la poalele 
Muntelui Mic a găzduit zilele acestea 
faza interorașe a popularei competiții 
Spartachiada do vară a tineretului. 
Peste 150 de sportivi din localitățile 
Orșova, Lugoj, Moldova Nouă și Ca
ransebeș s-au întrecut cu multă ambi
ție la handbal, atletism, ciclism, volei, 
gimnastică etc.

Pentru întrecerile viitoare s-au cali
ficat Metalul Caransebeș, la volei fete, 
Știința Caransebeș, la volei băieți, 
Timișul Lugoj la handbal fete etc. 
Dintre tinerii participant, care au o- 
cupat locurile I amintim pe : Rodica 
Drăniceanu, Ion Văcărescu (Caranse
beș), Floarea Nagy, Lazăr Pirvu (Or
șova), Ilie Țuțuianu (Moldova Nouă), 
Carmen Negru, Ecaterina Mate, Ro
bert Valiș (Lugoj).

NICOLAE PIRVU

Doi dintre harnicii noștri activiști sportivi

SLATINA. Cei mai buni 180 de 
sportivi dintre cei peste 12 000 cîți au 
participat la etapele precedente ale 
competiției, s-au întîlnit recent pe 
stadionul din Slatina pentru a-și de
semna reprezentanții la faza urmă
toare a Spartachiadei.

întrecerile s-au desfășurat în bune 
condițiuni și au fost urmărite de nu
meroși iubitori ai sportului din oraș 
și din comunele raionului.

Dintre cei care au ocupat locurile I 
amintim : G.A.C. Curtișoara gimnas
tică fete — Agro Curtișoara handbal 
băieți — Recolta Cîrlogani volei — 
Steaua roșie Potcoava fotbal. Rezulta
te bune au mai obținut tinerii colecti
viști din Coteana, Perieți, Schitu și 
Piatra Sat.

Merită să fie evidențiată comisia 
raională de organizare a Spartachia
dei (președinte Vasile Constantin), ca
re a muncit mult pentru reușita între
cerilor.

C. DINU

ARAD. Duminică, a avut loc în loca
litate etapa interorașe a Spartachiadei. 
La startul probelor de ciclism, atle
tism, volei, handbal au fost prezenți 
peste o sută de sportivi din Lipova, 
Sînnicolaul Mare și Arad. Concurenții 
din Arad, mai bine pregătiți, au cu
cerit majoritatea locurilor I.

CSțiva dintre cîștigători : O. Usu- 
san (Lipova) — ciclism 10 km ; Maria 
Tichi (Arad) ciclism 8 km. ; Construc
torul Arad — handbal (35—16 în finală 
cu Sinnicolaul Mare) ; Sînnicolaul 
Mare - volei fete (2—1 în finală cu 
formația din Arad). Cei mai buni la 
atletism au fost : D. Tăpălagă (Lipo
va) 13,6 pe 100 m„ E. Bud (Arad) 4,15 
m la lungime, A. Lothari (Arad) 2:15,0 
la 800 m., T. Donca (Arad) 10,80 la 
greutate, Maria Fich (Arad) 1,27 m la 
înălțime etc.

ȘT. IAOOB

Numele lui Constantin Alexa este cu
noscut cititorilor ziarului nostru. El este 
corespondent voluntar. Dar mai cunoscut 
este în satele și comunele regiunii Su
ceava, pe care le cutreieră zi de zi pen
tru atragerea a cît mai mulți tineri șl 
tinere pe terenurile de sport. Instructorul 
consiliului regional UCFS Suceava, C. 
Alexa, este apreciat de tovarășii săi de 
muncă pentru conștiinciozitatea cu care 
își îndeplinește sarcinile.

Acum, în preajma marii sărbători a 
poporului nostru, el a lucrat neobosit în 
vederea îndeplinirii angajamentelor pri 
vînd creșterea numărului de membri ai 
UCFS, fiind un entuziast mobilizator și 
organizator al întrecerilor din cadrul pri
melor etape ale Spartachiadei de vară.

★

SĂVINEȘTI
Astăzi, cînd spui cuiva că mergi la Săvi- 

neștj, înțelege ori că te duci la Uzina de 
fire și fibre sintetice, ori la Combinatul 

de îngrășăminte cu azot. Cineva de prin părțile 
locului ar mai putea presupune că ai vreo rudă 
sau o cunoștință în noile blocuri ridicate aici, 
sau în vechiul sat Săvinești. Dacă ar fi așa, Și ai 
întreba, de pildă, de plutașul Arădiței sau de 
fata lui Achim ciobanul, moș Pîrvu din marginea 
salului te-ar măsura curios din cap pînă-n pi
cioare, și-ar chema nevasta să asiste și ea la 
„comedie", după care te-ar iscodi :

— De Arădiței întrebași !
— Da moșule. Și de fata lui Ach'm ciobanul. 
— Da, da...
— Știți, i-am întîlnit acum trei ani într-o 

excursie pe Valea Oltului și. ..
— Apăi, află dumneata că băietul și fata 

aiasta s-au fost duși la carte și acum lucrează 
la relon !. .. Dacă nu-i aflați acolo, mergeți în 
Piatra la blocurile șele mari, și dacă nici acolo 
nu-s, atunci întrebați de ei la Casa de cultură 
sau la jocul cu mințea. Dar, mai întîi, treceți pe 
la uzină că tare-i frumoasă I...

Frumoasă ? Puțin spus I Cînd intri în secția 
de prelucrare a firelor textile de relon, ai im
presia că te afii într-un castel din basmele lui 
Creangă. Pășești peste covoare moi care nu se 
mai termină, culorile pereților și florilor ce te 
înconjoară sînd vii, în contrast ou firul de relon 
alb ca laptele. O mînă nevăzută face ca vara 

și iama temperatura să fie la fel de plăcută. 
Tinerele muncitoare lucrează relonul mai sub
țire ca firul de păr. Sînt îmbrăcate în frumoase 
salopete maro și bluze ca oul de rață, așa cum 
le-am văzut pe scena Casei de cultură în dansul 
„Bucuria muncii". Prin mîinile lor catifelate trec 
milioane de metri de fir de relon care, prelu
crat de fabricile textile din întreaga țară, dau 
zeci de sortimente : de la ciorapii și bluzele 
cele mai fine, pînă la plasele de volei și blă
nurile de urson.

In această frumoasă uzină, unde media de 
vîrstă nu trece de 26 de ani, sportul a venit 
o dată cu primele cursuri de calificare. Foștii 
plutași sau plugari cu care azi uzina se mîn- 
dreșfe, au învățat o dată cu mînuirea compli
catelor maș'ni, despre taimaut, dropgol și set. 
Acum, asociația lor sportivă, „Relonul", are 
12 echipe de fotbal, 10 formații de volei, hand
bal etc. Gimnastica în producție a intrat în 
programul zilnic al uzinei. TntîlnJrile conlînd 
pentru „Cupa Eliberării" au devenit tradiționale, 
întîietaitea în sport este disputată între toate 
secțiile din uzină. Meciurile reprezentativelor 
masculine și feminine sînt încurajate de sute de 
suporteri.

Am urmărit zilele treoute un meci de fotbal 
între „Relonul" și „Constructorul" P. Neamț. 
Jucau în formația celor de la Săvinești operatorul 
chimist Ion Stoica (evidențiat de mai mulle ori 
în producție), colegul său Gheorghe Rusu — 

un tînăr bine pregătit profesional (a cîștigal con
cursul pe secție „C'ne știe meserie cîștigă") 
și alți sportivi fruntași din uzină : textliiști, me
canici, electricieni etc.

Din echipa constructorilor făceau parte Aurel 
Mardare cu cei patru zugravi din brigada sa : 
Ion și Dumitru Ignat, Nicolae Uisgureanu și Va
sile Ciurdea (în cinstea zilei de 23 August ei 
s-au angajat să dea în folosință blocul H 1, plus 
un tronson din blocul B 3) și alți șase zidari 
fruntași de pe șantier. Îrrtîlnirea a fost viu dis
putată. Rezultatul l-am notat a doua zi : relon 
de calitate sută la sută — la trei apartamente 
complet terminate !...

La realizarea acestor „scoruri" contribuie, 
bineînțeles, și suporterii : operatoarea textilistă 
Veronica Chitic — voleibalistă în echipa care 
s-a calificat în faza regională — colegele sale 
Elena Roman, Olga Ciobanu, Elena Pădureanu, 
Paula Nemțeanu și alte zeci de tinere și tineri 
sportivi din Săvinești și P. Neamț care, mîine, la 
demonstrația oamenilor muncit de 23 August vor 
păși mîndri în fruntea coloanei sportivilor.

★
Ca și Oneșliului, vechiului sat Săvinești i-a 

fost dat, în anii luminoși ai regimului nostru, 
să fie trecut pe harta țării ca important punct 
industrial, cultural și sportiv. Dar cîte minunății 
nu s-au înfăptuit în întreaga țară ?

VASILE TOFAN

Pe Tănase Negulescu l-am găsit 
zilele treoute pe stadionul Dinamo 
din Capitală. însoțea delegația de 
sportivi din raionul Roșiori, partici
pantă la finalele Spartachiadei tinere
tului din regiunea București.

Ca tehnician al consiliului raional 
UCFS, el îndrumează permanent ac
tivitatea sportivă din sate și comune, 
muncind neobosit pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Conferința pe 
țară a UCFS. Priceput și harnic, el 
este apreciat de tinerii și virstnicii

cărora le dă întotdeauna prețioase în
drumări. Sportivii au simțit întot
deauna ajutorul lui și în timpul des
fășurării pasionantelor întreceri de pe 
terenurile parcului sportiv Dinamo : 
Tunase NegUilescu nu mai prididea 
dînd sfaturi, trăind din plin emo
țiile și bucuriile finaliștilor pe care 
i-a condus.



în pragul anului douăzeci...
(Urmare din pag. 1)

pivoți! industriei grele, construcțiile 
în culori de pastel de pe malul MăiriS 
Negre și din București. Bîcazuil și 
Oneștiul, Combinatul Siderurgie de 
la Galați și Hidrocentrala de pe Ar
geș, cetatea dc fabricare a hîrtiei de 
la Brăila șS Maliueul, capitală in veș
nic legănătoarea împărăție a Del
tei.

Da, înfăptuirea planului de indus
trializare socialistă a schimbat în
fățișarea patriei, așa cum încheierea 
colectivizării a schimbat cu toiul 
munca și viața țărănimii noastre. 
Victoria socialismului în Republica 
Popuhură Romînă, mărețul pro
gram de dezvoltare economică și 
de ridicarea nivelului de trai al 
poporului, elaborat de Congresul al 
IlI-lea al partidului, perspectivele 
desăvârșirii construcției socialiste au 
dat un puternic avînt inițiativei crea
toare a poporului nostru, care îndepli 
nește cu patriotism șS înalt simț de 
răspundere planul de 6 ani. Eroismul 
de fiecare zi al maselor este nease
muit de frumos !

Da, 23 August, socialismul au redat 
omului — și, de altfel, aceasta este 
una din principalele sale caracteris
tici — sentimentul demnității, bucu
ria creației, putința de a pătrunde tai
nele frumosului. Frumosul, înseamnă, 
deopotrivă, și eairtea, altădată furată 
ochiului și minții celui care muncește, 
iar astăzi aflată la loc de cinste în 
orice casă, și arta de a face să tre
mure ca sub vântul serii lemnul adu
nat sub arcuș, și mișcarea grațioasă 
și suplă a sportivei într-un dans al 
armoniei și echilibrului.

Orizontul sportului din vechiul re
gim se restrângea doar la o mînă de
boxeri profesioniști, la cîteva echipe 
de fotbal, la... cursele de galop de pe 
hipodromul de la Șosea. Depărtări 
amare, prăbușiri ca în margine de 
pustiu. Amintirea trecutului doare și 
te cutremură. Amintiți-vă : un sta
dion — o cîrpeală din lemn și hălci 
de lut, plus puzderia de bălării îne- 
ehid o pistă care era mai mult un 
jgheab pentru scurgerea ploilor. A fi 
artist, odinioară, era o rușine, a fi 
sportiv era o nebunie ; îndrăznețul 
plecat în lupta cu secundele se frîn- 
gea sub bolovanii prejudecăților.

23 August a marcat pătrunderea pe 
stadioane a lumii celor mulți, a mun
citorului îndrăgostit de culoarea me
talului șl a țăranului care, în anii 
socialismului, a săvîrșit acea transhu- 
manță fără egal, de la cititul în stele 
la cititul în cărți. Temerarii de odi
nioară au crescut în număr de mi
lioane și însumează astăzi un popor 
pornit, în zilele vacanței, ca mii de 
pîraie intr-o curgere inversă, de că-

GlNDlIRI DE ZIUA
MARII SĂRBĂrORI

(Urmare din pag. 1)

Noi succese 
sportivilor noștri dragi!

Nu s-ar putea spune că mă ocup 
prea mult de sport. In primul rînd ac
tivitatea mea artistică nu-mi lasă mai 
de loc timp liber, iar acum a început 
și vîrsta să-mi pună piedici. Ce-i drept 
însă cînd pot nu ocolesc exercițiile de 
gimnastică, și, în general, mișcarea.

Legătura continuă cu sportul o țin 
însă în calitate de spectator. In ulti
mii ani știrile au fost din ce în ce 
mai plăcute și mi-au adus multe satis
facții. Deseori tinerii noștri sportivi 
au urcat podiumul învingătorilor în 
importante întreceri internaționale.

In această zi minunată de săr
bătoare, aș dori să le urez din toa
tă inima tinerilor noștri sportivi noi 
succese în importantele întilniri ce-i 
așteaptă.

ALEXANDRU GIUGARU 
artist al poporului

Hă voi pregăti
cu $i mai multă perseverentă
Alături de ceilalți sportivi fruntași 

din țara noastră, mă pregătesc cu slr- 
guință în vederea participării la cea 
de a XVIII-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de vară de la Tokio. Știu că „drumul* 
piuă la J.O. va fi lung fi dificil, dar 
nu mă sperie nici lungimea și nici difi
cultățile lui.

Acum, in preajma zilei de 23 Au
gust, marea sărbătoare a poporului nostru, 
mă angajez să mă pregătesc cu și mai 
multă perseverentă pentru a aduce miș
cării sportive noi succese de prestigiu.

ȘERBAN CIOCHINA 
recordman și campion republican 

la țriplusalț 

tre poale spre piscuri, să colinde prin 
acrul răcoros al munților, ca la o în
tâlnire fantastică cu vulturii înălțimi
lor și cm ciutele. Desferecată, energia a 
irumpt. Stadioanele răsărite în fie
care oraș al țării, au devenit, la nouă
sprezece ani de la eliberare, școli ale 
oțeliril și curajului. Tricou! cârpit și 
papucii de alergare cumpărați prin 
chetă publică sini de domeniul tre
cutului. Condițiile de afirmare, nevi
sate cîndva și împlinite mai mult de- 
eîț în vis, au făcut ca la cele mai 
mari întreceri sportive ale lumii dra
pelul țării noastre să urce de atâtea 
ori pe cel mai înalt dintre catarge.

Cântecul pe came inimile noastre, la 
intrarea în anul douăzeci al istoriei 
Romîniei socialiste, îl făuresc și-l 
cîntă, este de laudă Partidului Mun
citoresc Român, clasei muncitoare, 
țărănimii și intelectualității care, 
strîns unite în jurul partidului, al 
Comitetului său Central, în frunte eu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
își consacră întreaga capacitate și 
energie înfăptuirii politicii marxist- 
leniiniiste a partidului, luptă pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste și 
crearea condițiilor trecerii treptate 
pe piscurile seînteietoare ale comu
nismului.

„Singurul cuvînt potrivit: 
minunat!"

GIORGIO MINGARDI, secretar ge
neral al Uniunii Italiene a sportului 
popular (U.I.S.P.) :

Este pentru a doua oară cînd vin 
in România (prima dată a fost în a- 
nul 1953) așa că îmi pot permite să 
fac și comparații. Frumoasa dv, țară 
se află într-un progres continuu și 
general. Valorile esențiale cucerite 
de către noua orinduire socială sînt 
puse la dispoziția oamenilor. Acesta 
este faptul oare frapează cel mai 
mult pe călătorul occidental sosit pe 
meleagurile dv.

Revăzînd Bucureștiul după 10 ani. 
am fost uimit. Un singur cuvânt este 
cel mai potrivit pentru tot ce există 
astăzi nou în București : MINUNAT ! 
Nu sînt arhitect dar linia elegantă a 
noilor construcții, finețea, bunul gust 
impresionează în mod deosebit, pe 
oricine.

Noi, italienii, ori de cîte ori ve
nim în Romînia, ne simțim foarte 
bine. Aceasta, poate și pentru faptul 
că temperamentul romîuilor, felul lor 
de a fi se aseamănă foarte mult cu 
al nostru.

Anul acesta, în programul vizitei 
mele au fost cuprinse și cîteva zile 
petrecute pe litoral, la Mamaia. în
cântătoare plajă *

Cîteva cuvinte despre sportivii ro
mîni. La noi în Italia locul întâi in 
inima spectatorilor de pe arenele 
sportive îl deține Iolanda Balaș, pe 
care — cred că n-o să vă supăirați — 
mulți italieni o consideră italiancă. 
Aceasta, pentru că marea campioană 
concurează aproape în fiecare an în 
țara noastră. Apoi, cicliștii. E normal, 
nu ? în Italia, cum se spune, ciclis
mul se mănâncă cu pîine, dimineața. 
Cunoscuți sînt și atleții Vamoș, Gre- 
cescu ș. a. Intr-un cuvînt, sportul ro- 
mînesc, fie că e vorba de atletism, 
fie că e vorba de box, rugbi sau volei 
are o bună reputație la noi în țară 
ca și oriunde altundeva, acolo unde 
sportivii dv. repurtează frumoase 
performanțe. Eu personal le doresc 
tuturor succes la menea întrecere 
olimpică de la Tokio.

„Republica Populară Romînă- în
florește de la an la an"

DIMITĂR ZAHARIET, maestru emerit 
al sportului, antrenor al echipei de volei 
a R.P. Bulgaria:

Timp de mulți ani am practicat vo
leiul de performanță, fiind selecționat 
în multe rînduri în reprezentativa R.P. 
Bulgaria. Cum între țările noastre prie
tene relațiile sportive s-au dezvoltat în 
ultimii ani tot mai mult, am avut pri
lejul să vizitez de multe ori Romînia: 
atît Bucureștiul, cît și alte orașe ale 
țării dv. Am văzut cu propriii ochi 
cum Republica Populară Romînă a în
florit de la an la an, cum viața oame
nilor muncii din țara dv. a devenit tot 
mai îmbelșugată, tot mai fericită.

M-au bucurat sincer întotdeauna suc
cesele repurtate de sportivii romîni în 
marile confruntări internaționale. Ii fe
licit pe voleibaliștii echipei Rapid pen
tru frumosul lor succes în „Cupa cam
pionilor europeni? t competiție pe care

Mamaia a trăit cîțiva ani fantastica me tamorioză de la bălării șl ciulini la palatele semețe 
care îșl oglindesc strălucirea în apa mării șl în privirile îneîntate alo vizitatorilor.

Iar plaja a devenit, deopotrivă, un loc de sport. Imaginea este pe deplin grăitoare.<... ____ -___ _—___________ _
din beton șl stidtt

___ _______ /

au cîștigat-o de două ori, și cred că echi
pa Romîniei va ocupa un loc fruntaș la 
viitoarea ediție a Campionatelor euro
pene, pe care aveți cinstea să le orga
nizați în toamna acestui an. Tuturor 
sportivilor romîni le urez noi succese și 
performanțe cît mai mari.

„Performantele ridicate ale 
sportivilor au o explicație 

firească"

OLEG IGNATOV, membru în Co
mitetul Executiv al Uniunii interna
ționale de tir și în Federația de tir a 
U.R.S.S. :

îmi place întotdeauna să vin în Ro
mînia. Poporul romîn, constructor har
nic al societății socialiste, își clădește 
zi de zi o țară tot mai minunată. El 
a înregistrat în ultimii atai succese cu 
care se poate mindri pe bună drepta
te. Ultima oară fusesem la București 
în 1956. Dar cîte surprize plăcute 
îți rezervă Bucureștiul! Au apărut 
cartiere noi. Blocuri semețe și de un 
colorit viu intîlnești pretutindeni. De 
altfel, după părerea mea ceea ce im
presionează cel mai mult pe un vizi
tator străin sosit în Romînia este rit
mul trepidant al ccfnstruețiilor. Nu știi 
ce să admiri mai întîi : minunatul car
tier din Piața Palatului, frumoasa sală 
a Palatului, micul „raion" din preaj
ma circului de stat, eleganta clădire a 
Circului de stat, cartierul Balta Albă 
și cîte altele.

Lucrînd pe tărîm sportiv pot să a- 
preclez că realizările dv. în această 
direcție sînt deosebite. Cînd vezi mul
tiplele baze sportive ale Bucureștiului 
nu te mai surprind de loc performan
țele tot mai ridicate obținute de spor
tivii romini în întiilnirile internațio
nale. Ele an o explicație firească.

„Sportivii romîni vor fi primiți 
în Japonia cu căldură 

și afecțiune"

YUKIO ENDO, campion mondial Ia 
gimnastică (Japonia) :

Mă aflu pentru a doua oară în Ro- 
mînia și, sincer vorbind, am așteptat 
cu nerăbdare și interes revederea 
cu țara dv. Primul nostru contact cu 
sportivii romîni la ei acasă a avut loc 
la scurt timp după ediția din 1962 a 
campionatelor mondiale de gimnas
tică. Scurta ședere la București ne-a 
dat atunci posibilitatea să legăm 
multe prietenii cu sportivii romîni, 
cu tineretul din țara dv. Anul acesta 
am regăsit pe vechii prieteni, am fă
cut alții noi. După părerea mea, lu
crul acesta este foarte prețios. Am 
fost de-a dreptul emoționați și entu
ziasmați de primirea pe care oficiali
tățile sportive, prietenii noștri spor
tivi ne-au făcut-o pretutindeni. în 
mai multe zile ne-am antrenat îm
preună cu gimnaștii romîni. Am con
vingerea că nu peste mult timp ei 
vor putea aspira la locuri fruntașe 
în ierarhia mondială. în mai puțin 
de un an, au făcut progrese remar
cabile și cred că acest progres va fi 
de la o zi la alta tot mai evident.

Bucureștiul, frumoasa capitală a 
României; este un oraș plin de viață 

în care noi ne-am simțit excelent. 
El se mîndrește cu multe baze spor
tive, care dau posibilitate bucurește- 
nilor să practice în bune conditiuni 
sporturile preferate.

Anul viitor în capitala țării noastre 
mii de sportivi din întreaga lume își 
vor da întîlnire la cea de a XVIII-a 
ediție a Jocurilor Olimpice. Este un 
prilej de intense pregătiri și am con
vingerea că evenimentul va pune noi 
temelii spiritului olimpic. Asigur pe 
sportivii romîni că vor fi bine primiți 
în Japonia, cu aceeași căldură și afec
țiune cu care ei înșiși știu să-șt pri
mească oaspeții. Mă voi bucura sincer 
dacă succesele lor la Tokio vor fi pe 
măsura așteptărilor și a eforturilor 
depuse în cadrul pregătirilor.

„Bazele sportive ale Bucu
reștiului sînt excelente"

Prof. BERTIL WALLENQUIST 
(Suedia) :

Am vizitat pentru prima oară Ro
mînia dar putem spune ou convingere 
că aveți o țară minunată. In timpul 
scurt pe care l-am avut la dispozi
ție pentru a cunoaște oamenii, reali
zările dv., am remarcat entuziasmul și 
avântul eu care harnicul popor romîn 
muncește zi de zi. înainte de a veni 
în Romînia auzisem multe lucruri 
despre ospitalitatea și afecțiunea cu 
care oamenii muncii români întîmpină 
pe oaspeții străini. Trebuie să vă spun 
sincer că tot ce am întîlnit aici a de
pășit mult așteptările noastre. Pretu
tindeni am văzut oameni sinceri, co
municativi, binevoitori, gata oriei nd 
să-ți vorbească cu pasiune despre via
ța nouă a poporului român. Mamaia, 
unde am întîlnit foarte numeroși tu
riști străini ca și oameni ai muncii 
din Romînia veniți aici la odihnă, este 
o stațiune despre care se vorbește tot 
mai mult în străinătate. însuși faptul 
că muilți suedezi, finlandezi, norve
gieni se află aici la odihnă este grăi
tor în această direcție. Vizitând 
România am avut posibilitatea să ve
dem eîteva din bazele sportive ale 
Bucureștiului, cu care se pot mîndri 
pe drept cuvînt locuitorii capitalei dv. 
Sala Floreasca și complexul sportiv 
Dinamo, bazele de Ia stadionul Ti
neretului, stadionul Republicii, pre
cum și oomplexul sportiv „23 August" 
sînt excelente. Ne bucură faptul că în 
ultimii ani relațiile sportive dintre 
țările noastre se intensifică. Lucrul 
acesta este în folosul ambelor țări. 
Părăsim Romînia cu impresii exce
lente și vă promitem că vom reveni 
oricând ou multă plăcere în țara dv.

„Vacanța petrecută la Mamaia 
este aproape un vis"

GEO VILLETAN, redactor la ziarul 
i,France Soir“ (Franța) :

Vacanța petrecută la Mamaia este 
aproape ca un vis. Cînd te gindești că 
pe o plajă unde nu de mult erau doar 
două-trei clădiri cu cîteva etaje, se 
înalță astăzi o localitate magnifică, cu 
hoteluri ridicate îndrăzneț pină la 
multe zed de metri înălțime, cu gră
dini pline cu florii ai, firește, numai

cuvinte de admirație Ia adresa poi 
porului romîn. Mamaia este, într-ade-, 
văr, o localitate care in cîțiva ani va 
face o teribilă concurență tuturor pla
jelor din străinătate. Dar nu numai 
despre Mamaia vizitatorul străin are 
cuvinte elogioase. Bucureștiul este în 
prezent un oraș formidabil. Numai in 
cîțiva ani in centrul lui a apărut un 
cartier complet nou, in spatele fostu
lui palat regal, unde acum totul res
piră a tinerețe. Aici se află un teatru 
cum noi ne doream de mult, un teatru 
splendid din pu-nct de vedere al ste
reofoniei. Am vizitat Și Brașovul, a-, 
ceasta cetate industrială a țării dv.j 
unde am văzut tractoare și autoca
mioane produse de industria româ
nească. Este deosebit de plăcut să vezi 
evoluția înfăptuită in această țară din 
toate punctele de vedere : industrial, 
social și sportiv. Și nu pot să nu vor
besc și despre problema sportivă, care 
în prezent preocupă enorm pe romîni. 
In acest domeniu, în țara dv. s-au 
făcut progrese considerabile. Echipa 
națională de rugbi a Romîniei a de
venit un adversar de mare talie pentru 
cele mai apreciate formații din lume 
și tocmai din acest considerent întâl
nirile dintre selecționatele Franței și 
Romîniei au devenit tradiționale. Am 
văzut cum jucătorii romîni au progre
sat în ultimii ani, practică un joc mo
dern, iar cu prilejul ultimului turneu 
în Franța ei și-au câștigat mulți sim- 
patizanți. Vreau să mulțumesc organe-, 
lor sportive din Romînia, grație cărora 
Franța are acum în Europa un extrem 
de valoros partener pe terenul de, 
rugbi. „

„M-a frapat arhitectura 
rornînească“

BORIS BOOR, inginer doctor, can
didat în științe, președintele Federa-- 
ției de pentatlon modern din R. S. 
Cehoslovacă :

Ultima oară am vizitat Romînia a- 
cum patru ani. Vă spun sincer, multe 
cartiere ale Bucureștiului aproape că 
nu le mai recunosc. Simt multe aspec
tele care impresionează pe turiștii 
străini sosiți in Romînia. Pe mine, fi
nind seama și de profesia de proiec
tant, m-a frapat cel mai mult arhi
tectura românească. Nu o fac din poli
tețe, dar afirm cu certitudine că 
Bucureștiul este unul din orașele cele 
mai frumoase. Coloritul viu al noilor 
construcții incintă și cel mai preten
țios ochi, iar curățenia, grija gospoda
rilor Capitalei pentru ca Bucureștiul 
să fie cât mai plăcut nu scapă nimă
nui. Ca să nu mai vorbesc de modul 
prietenos în care romînii știu să in- 
timpine pe oaspeții lor. Aș spune că 
poporul romîn deține un secret al său 
in ce privește ospitalitatea și atenția 
cu care primește și tratează oaspeții 
de peste hotare. Am impresia că cu 
greu găsești pe cineva care să aibă 
de obiectat câtuși de puțin în ce pri
vește vizita sa în Romînia. Aveți 
multe și splendide baze sportive.

Poligonul Turi-ari este o bază spor-, 
tivă de renume mondial. La fel ca și 
multe alte construcții sportive ale. 
Bucureștiului,



2n anii care s-au 
scurs de la elibera- 
rea patriei, de la a- 

cei luminos 23 August 1944, 
mișcarea de cultură fizi- 
că și sport din țara noas
tră s-a dezvoltat impetuos 
căpătând un tot mai larg 
caracter de mase. Milioa
ne de oameni ai muncii, 
tineri și vîrstnici, practi
că exercițiile fizic.e și 
sportul, participă la nu
meroase competiții cu ca
racter de mase, alimen
tând în permanență spor
tul de performanță cu 
cadre de sportivi din ce 
In ce mai bine pregătite.

Datorită sprijinului per
manent acordat mișcării 
noastre sportive de partid 
și guv.ern, activitatea de 
cultură fizică și sport a 
pătruns pînă în cele mai 
îndepărtate cătune ale pa
triei noastre. Și este fi
resc să fie așa. Oamenii 
muncii s-au convins că 
practicarea sportului con
stituie un mijloc impor
tant de întărire a sănătă
ții, de mărire a randa
mentului în procesul de 
producție, de recreare și 
înviorare_ Aproape că nu 
trece o zi fără ca la re
dacția noastră să nu so
sească vești despre orga
nizarea diferitelor com
petiții de mase la care 
oamenii muncii și în spe
cial tineretul participă cu 
entuziasm și în număr 
din ce în ce mai mare. 
De pildă, la întrecerile 
ultimei ediții a Sparta- 
chiadei de iarnă a tinere
tului au luat parte peste 
3 500 000 de tineri și tine-

TOȚI TINERII 
PE STADION

re. Ziarele încă nu în- 
cheiaseră comentariile cu 
privire la Spartachiada 
de iarnă, cînd au și în
ceput pregătirile pentru 
organizarea unei alte com
petiții tradiționale: Cro
sul de mase „Să întâm
pinăm 1 Mai”. Această în
trecere de primăvară a 
antrenat șl de data a- 
ceasta mass largi de ti
neri muncitori colecti
viști, elevi și studenți din 
întreaga țară. Am urmă
rit astfel de dispute spor
tive la Roșiori, Brașov, 
Ploiești, Brăila, Băilești, 
București și în alte lo
calități, în care tinerii 
alergători au luptat cu 
multă ambiție pentru vic
torie. Anul acesta, numă
rul fetelor a fost mai 
mare decît la edițiile tre
cute ale Crosului „1 Mâi", 
fapt care dovedește do
rința tot mai puternică 
a acestora de a face 
sport.

Spartachiada de vară a 
tineretului se bucură, de 
asemenea, de la un an 
la altul, de o tot mai 
largă participare. Anul 
acesta, dosarele cu... foile 
de concurs ale întrecerilor 
din cadrul Spartachiadei 
de vară au devenit mult 
mai voluminoase, ceea ce 

arată ca munca de cu
prindere a maselor largi 
de oameni ai muncii în 
competițiile sportive s-a 
desfășurat cu mal mult 
succes. La „Progresul” 
Brăila", de exemplu, con
siliul asociației sportive a 
angrenat în întrecerile de 
mase 5 000 de salariați 
adică aproape toți mem
brii UCFS. 1700 de ti
neri de la „Țesătura” Iași 
au luat parte la compe
tițiile de mase, iar la „Pe
nicilina" Iași toți mem
brii UCFS (1200) au ți
nut să-și dispute întâieta
tea în aceste îfntrecerl. 
Succese frumoase au rea
lizat și consiliile asocia
țiilor sportive de la Rul
mentul Bîrlad, Chimia 
Govora, Flacăra roșie 
București, Ancora S. N. 
Galați, din comunele Bog- 
dănești (raionul Bîrlad), 
Vlădeni (raionul Iași), 
Stoicănești (raionul Dră- 
gănești-Olt) etc. care au 
reușit sa angreneze pe 
toți membrii UCFS în în
trecerile Spartachiadei.

De o largă popularitate 
se bucură, de asemenea, 
turismul. Aproape L800.000 
de oameni ai muncii de 
la orașe și sate au parti
cipat anul acesta la dife
rite acțiuni turistice, mer- 

gînd în excursii în munți 
sau luînd parte la ser
bări cîmpenești, în împre
jurimile pitorești ale c**a- 
șelor etc.

„Duminicile cultural- 
sportive” organizate de 
asociațiile sportive sătești 
au contribuit, alături de 
celalelte manifestări spor
tive, ia pătrunderea con
tinuă a sportului în me
diul sătesc.

Tot mai numeroși sînt 
oamenii muncii care, con
vinși de binefacerile spor
tului, participă cu însu
flețire la programele 
gimnasticii în producție. 
Extinderea acestui gen de 
activitate sportivă se face 
cu mare rapiditate. Vom 
lăsa să vorbească tot ci
frele. 1962 : 311 909 parti-
cipanți — în 809 între
prinderi; 1963 ! 800 521
participanți — în 2 249 în
treprinderi și instituții. Și 
pînă la sfîrșitui anului 
mai sînt încă... patru luni ț

★

Călăuzindu-se după Salu
tul C.C. ai P.M.R., Con
siliului de Stat și Con
siliului de Miniștri adre
sat Conferinței pe țară a 
UCFS organele și or
ganizațiile UCFS, pun 
tot mai mult în centrul 
atenției angrenarea între
gii mase a tineretului în 
practicarea organizată a 
exercițiilor fizice și & 
sportului.

Peisajul de sfîrșit de săptămînă al trenurilor pline de excursioniști por

niți să cunoască și să se bucure de frumusețile țării, este azi una din rea

litățile grăitoare ale vieții noi.

1963

de -daAoc!

'96.

. Cele 7 ediții ale tradiționalei com- 
f petiții SPARTACHIADA TINERE

TULUI oglindesc, de fapt, vertigi
noasa dezvoltare a sportului de mase. 
Caracteristic pentru^siiccesele cu care 
s-a încheiat fiecare dintre edițiile a- 
cestei importante competiții este ma
siva participare a tineretului de la 
sate, din regiuni în care înainte de 
Eliberare sportul era aproape necu
noscut. De pildă, numai la ediția de 
anul acesta a Spartachiadei de vară 
au participat la întreceri 1936 943 
tineri colectiviști.

Ca fiecare dintre competițiile de 
mase, Spartachiada tineretului repre
zintă un izvor nesecat de elemente 
talentate și prilejuiește în fiecare an 
afirmarea unui mare număr de spor
tivi, care se alătură fruntașilor în 
l^pta pentru cucerirea măiestriei.

.»■

Fără îndoială că numărul și cali
tatea bazelor sportive ilustrează con
vingător prețuirea și sprijinul de 
care se bucură activitatea sportivă. 
In anii puterii populare problema 
dezvoltării continue a bazei materiale 
a stat în centrul atenției și mișca
rea, sportivă a fost înzestrată, cu sta
dioane moderne, cu nenumărate te
renuri și săli, care au făcut posibilă 
angrenarea în practicarea sportului 
a unui număr tot mai mare de oa
meni ai muncii.

Sportivii mai vîrstnici își amin
tesc, desigur, că înainte de 1944 ba
zele sportive erau și puține și prost 
întreținute. Intr-adevăr, în întreaga 
țară existau numai 104 terenuri de 
fotbal, 33 piste de atletism și 169 
de terenuri de zgură, instalații spor
tive necorespunzător utilate.

Astăzi, vorbim cu rrundrie de fru
musețea celor peste 15 000 de baze 
sportive. Marile stadioane ale Capi
talei, construcțiile sportive moderni 
din Constanța, Timișoara, Galați, 
Iași, Hunedoara, Baia Mare, Cluj 
Ploiești etc. au impresionat pe fie 
care din oaspeții care ne-au vizitat
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Fie că este vorba de Spartachiada 
tineretului, de întrecerile de cros din 
primăvară și toamnă, fie de „dumi
nicile sportive11, tinerii sportivi de la 
sate transformă de fiecare dată aceste 
competiții în adevărate sărbători la 
care participă cu un mare entuziasm. 
Este semnificativ faptul că bogata 
activitate care se desfășoară în medii 
sătesc a început să fie marcată de 
apariția tot mai numeroasă a unor 
tinere talente care astăzi luptă pentru 
titlurile de campioni și recordmani 
ai Jării.
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UCFS.

în grija multilaterală pentru creș
terea tinerelor generații, sportul — 
activitate atît de mult îndrăgită de 
cei mici — reprezintă un important 
mijloc de dezvoltare armonioasă a or
ganismului, de întărire \ a sănătății. 
Pretutindeni, copiii din patria noastră 
au la dispoziție terenuri de sport, 
bazine de înot și săli modern uti
late, unde sub îndrumarea celor mai 
pricepuți antrenori, profesori de edu
cație fizică și instructori sportivi 
deprind, fiecare după preferințele și 
aptitudinile lui, „tainele" disciplinei 
sportive îndrăgite. Concursurile de 
înot, gimnastică, orientare turistică, 
jocurile sportive fac parte în mod 
obișnuit din programul activității ce
lor mai mici sportivi ai țării.

SPORTIVE

#957î 
Gh 1962)

In fiecare zi, zeci de mii de muncitori. practică exercițiile gimnasticii în 
producție. Este o formă nouă de activitate sportivă, de utilitatea căreia s-au 
convins deopotrivă tineri și vîrstnici: după pauza de gimnastică, ei reiau

ir



MANIFESTAȚII CULTURAL-SPORTIVE ORGANIZATE PENTRU OAMENII MUNCII
CU PRILEJUL ZILEI DE 23 AUGUST

In cinstea zilei de 23 August

In scopul petrecerii timpului liber cît 
mai plăcut și util, organele și organiza
țiile UCFS împreună cu comitetele 
U.T.M., consiliile sindicale, sfaturile 
populare, comitetele de femei și agen
țiile O.N.T. Carpați organizează în zi
lele dc 23, 24 și 25 august a.c. niani- 
festațiuni cultural-sportive și acțiuni tu
ristice de mase la care vor participa 
zeci și sute de mii dc oameni ai muncii 
de la orașe și sate.

Astfel, în împrejurimile orașului Bucu
rești se vor organiza în aceste zile mari 
serbări cîmpenești în pădurile Băneasa, 
Brănești, Mogoșoaia, Buda-Argeș, An- 
dronachc și Snagov, unde vor fi amena-

simple pentru sport și es- 
ansamblurile cultural-artis-

jate terenuri 
trade pentru 
tice și sportive. Programele cultural-ar- 
tistice vor fi susținute atît de forma
țiile artistice amatoare ale sindicatelor 
cît și de cele ale ansamblurilor și tea
trelor din Capitală, pe estradele din pădu
rile mai sus arătate și pe cele din parcul 
Herăstrău, parcul 8 Mai, parcul Vitan, 
piața Palatului Republicii, Piața Unirii, 
Parcul Libertății, parcul Cișmigiu etc.

Din București vor pleca în aceste zile 
zeci de mii de excursioniști pe Valea 
Prahovei, la cabanele din munții Bu- 
cegi și pe litoral. De asemenea, se vor

VINERI

SIMBĂTĂ

DUMINICĂ campionatului mter-strazi pentru 
copii ; ora 15,30 : Steaua — Steagul 
roșu (cat. A) ; ora 17,15 : Dinamo — 
Farul (cat. A).

POLO. Ștrandul Tineretului, de 
la ora 19,30 : București I —Bucu
rești II, Steaua — Sel. mii. so
vietică (turneu internațional).

ora 
internațională organizată 
Box.

BOX. Stadionul Republicii, 
20, gală 
de F. R.

organiza excursii cicloturistice în îm
prejurimile orașului și chiar pe litoral, 
cu o durată de mai multe zile.

In regiunea Brașov se va organiza un 
concurs de orientare turistică dotat cu 
„Cupa 23 August", la care vor participa 
în zilele de 24 și 25 august echipe din 
șase regiuni ale țării. Excursii locale se 
vor organiza la Livada Poștei, Noua, 
Poiana Brașov, Pîrînl Rece și ștrandul 
Codlea, iar în raionul Sibiu va avea loc 
o excursie la complexul turistic Păltiniș 
și o serbare cîmpenească la Dumbrava.

In regiunea Oltenia se organizează : 
în lunca Jiului serbări cîmpenești cu ca
racter de mase, cu un bogat program cul- 
tural-sportiv, iar la lacul Adunații de 
Giormani — excursii cicloturistice.

Oamenii muncii din Craiova vor pleca 
în excursii de 3—5 zile pe litoral, la 
Lacul Roșu, Herculane, Călimănești, Go
vora

NOI REALIZĂRI IN EXTINDEREA
GIMNASTICII IN PRODUCȚIE

Consiliile regionale UCFS Banat, Crișana, Hunedoara, lași și Oltenia, 
sub îndrumarea organelor de partid și cu sprijinul organizații lor de masă 
au tradus în via|ă prevederile Hotărârii Conferinței pe țară a UCFS ou 
privire la extinderea gimnasticii în producție. In cinstea .zilei de 23 Au
gust în toate întreprinderile și institufiile regiunilor mai sus amintite s-a 
introdus gimnastica In producție.

Consiliile regionale UCFS Banal,
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Duminică începe turneul final al campionatului republican
de handbal in 11

BOX. Stadionul Republicii, ora 
19,30 ; gală internațională organi
zată de F.R. Box.

POLO. Ștrandul Tineretului, de 
la ora 19,30 : București I — Steaua, 
București II — Sel. mii. sovietică 
(turneu internațional).

HANDBAL. Turneul final al 
campionatului republican de hand
bal in 11. Stadionul Dinamo, ora 
18: Dinamo București — Dinamo 
Brașov; Parcul „23 August" (teren

FOTBAL. Stadionul „23 August", III — lingă patinoar) ora 18 : Stea- 
ora 14 : finala pe Capitală a ua — C.S.M. Reșița.

POLO. Ștrandul Tineretului, de 
la ora 19,30 : Steaua — București 
II, București I — Sel. mii. sovietică 
(turneu internațional). '

și Olănești.
regiunea Argeș se vor organiza ser- 
cîmpenești în fiecare raion.
regiunile Maramureș, Crișana și 

București vor avea loc, de asemenea, ex
cursii cu vizitarea obiectivelor turistice 
din apropiere cum ar 
rele, 
toria.

Mogoșa, Lacul 
Băile 1 Mai, 

Valea Prahovei,

fi : cabana Izvoa- 
Sărat, Băile Vic- 
cabana Stîna de 
orașul București

Activitatea handbalistică oficială se 
va inaugura — după cum se Știe -—- la 
8 septembrie, cînil va începe noul cam
pionat al categoriei A la handbal în 7. 
De fapt, însă, sezonul se va deschide 
mai devreme cu două săptămîni : o parte 
din echipe se vor alinia la startul tur
neului final al campionatului republican 
de handbal în 11.

Echipele calificate se cunosc: Steaua 
și Dinamo din București, C.S.M. Re
șița, Dinamo Brașov și Chimia Făgăraș 
la băieți, Rapid, Știința și Progresul 
din București, Mureșul Tg. 
Constructorul Timișoara la fete.

Programul primelor două etape (du
minică 25 și luni 26 august)

Mureș și

MASCULIN. — Etapa I: Dinam. 
București—Dinamo Brașov (stadionu 
Dinamo ora 18) și Steaua București— 
C.S.M. Reșița (stad. 23 August, terci 
III, ora 18); etapa a II-a: Dinam* 
București—-Chimia Făgăraș și Stcau 
București—Dinamo Brașov (ambele 1 
stad. 23 August, teren II, dc la ora 17)

FEMININ. — Etapa I: Progrese 
București—Constructorul Timișoara ț 
Știința București—Mureșul Tg. Mureș 
etapa a II-a: Știința București—Cor 
structorul Timișoara și Rapid București— 
Mureșul Tg. Mureș.

Intilnirile vor continua apoi la 27, 2 
și 29 august.

La viitoarele întreceri un nou salt calitativ!
Gercetînd calendarul compeftițional 

ai săptămânilor viitoare putem vedea 
că atieții noștri se găsesc înaintea 
unor întreceri foarte importante. Ast
fel. chiar la sfîrșitul acestei săptă
mâni va avea loc la Sofia ediția anu
lui 1963 a tradiționalei competiții in
ternaționale „Dinamoviada". Marți și 
miercuri este programată la Oslo cea

In sfirșit, în zilele de 12 și 13 o« 
tombrie se va desfășura la Bucureș 
cea de a XV-a ediție a tradițional* 
lor campionate internaționale de a 
letism ale R. P. Romine. Data < 
desfășurare a acestei competiții 
fost stabilită la jumătatea lunii o 
tombrie, exact în perioada in car 
anul viitor, se vor desfășura întrec*

septembrie se va desfășura la Sofia 
meciul echipelor 
oare ale R. P.
Române.

între 13 și 15 
loc, tot la Sofia, pe stadionul 
Leviski", 
de a XXII-a ediții a Jocurilor Bal
canice de atletism. Două săptămîni

de juniori și juni- 
Bulgaria și R. P.

septembrie vor avea 
„Vasil 

întrecerile din cadrul celei

Bogată activitate internă și internațională

și ultima etapă a campionatului re
publican al echipelor reprezentative 
de regiuni, la care participă selecțio
natele Banat, București I, București 
II, Cluj, Crișana și Mureș-Autonomă

• Turneul internațional de polo de la ștrandul Tineretului ® A lll-a etapă 
a campionatului selecționatelor de regiuni ® începe returul campionatului de 
calificare la polio • Ultima serie a centrului de învățare a înotului de la 
ștrandul Tineretului

campionatului de calificare 
Prima etapă cuprinde următoa- 

meciuri : Olimpia Baia Mare —

• Iată că a venit rîndul competiți
ilor de polo să polarizeze atenția ce
lor ce Vin la ștrandul Tineretului. „De
butul" îl face turneul internațional 
care va avea loc vineri, simbătă și du
minică seară, cu participarea echipei ' Maghiară. 
Clubului sportiv central al Flotei ma
ritime militare a Uniunii Sovietice, a 
selecționatelor de seniori și de tineret 
ale Bucureștiului și a echipei Steaua. 
De remarcat că din lotul oaspeților, a- 
flați în țara noastră ca răspuns la vi
zita făcută anul trecut de echipa Stea
ua, fac parte cinci membri ai lotului 
U.R.S.S. și anume : Sidlovski, Ageev, 
Novikov, Makarov și Akimov. Ceilalți 
jucători sînt: Seneniakov, Kopeikin, 
Rakopov, Dolkușin, Guleaev și Guțev. 
Iată programul turneului : vineri de 
la ora 19,30: București I (seniori) — 
București II (tineret), Steaua — Selecț. 
mii. sovietică; simbătă de la ora 19,30: 
București I — Steaua, București II — 
Sel. mii. sovietică; duminică de Ia ora 
19,30: Steaua — București II, Bucu
rești I — Sel. mii. sovietică.

• Duminică dimineață începe retu
rul 
polo, 
rele
CSO Timișoara, Constructorul Lugoj
— Voința Cluj și Progresul București
— Rapid Oradea.

• Ultima serie a centrului de învă
țare a înotului de la ștrandul Tinere
tului își începe activitatea luni dimi
neață. înscrierile se primesc pînă 
lupi, la casele ștrandului, între orele 
9—13 și 16,30—18,30.

la 80
Campioana tării Maria Budan (a doua din stingă) se pregătește cu a tenție să-și apere titlul balcanic de 

~~ m.g„ cucerit anul trecut la Ankara.

de a patra întâlnire între echipele 
reprezentative masculine ale R. P. 
Române și Norvegiei. Apoi, in ultima 
zi a lunii aiugust și în prima zi din

mai târziu, stadionul RepuMicii din 
Capitală va găzdui intîlnirea dintre 
echipele de seniori și senioare ale 
R. P. Române și R. D. Germane.
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• Aseară au plecat în R. P. Polonă 
înotătorii Cornel Georgescu, Măriuca 
Rotaru, Zoe Reznicenco și Cristina Ba- 
laban, pentru a participa la un con
curs găzduit de Varșovia.

• Simbătă și duminică se dispută 
la Cluj (băieți) și la Arad (fete) a treia

De la I. E. B. S.
S-au pus în vînzare la casele obișnuite 

biletele pentru cuplajul de fotbal STEAUA 
— STEAGUL ROȘU și DINAMO ---------
din 25. VIII.
August*.

Casele de bilete
Pronosport, cal. 
bilete ~ ___ ______
DE BOX* din 24—25 și 27.VIII a.c. — 
stadionul Republicii.

★
Ștrandul Tineretului este pus la 

zitia iubitorilor natatiei în zilele de 
și 25 VIII. a.c.

Biletele se găsesc la casele ștrandului.

a.c.
FARUL

de pe stadionul .23

din str. Ion Vidu și 
Victoriei nr. 2, vînd și 

pentru TURNEUL INTERNAȚIONAL 
de pe

dispo-
23, 24
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O dată cu începerea noii ediții a 
campionatului de fotbal categoria A, 
concursurile Pronosport revin la me
ciurile autohtone, meciuri de mare 
atractivitate disputate de echipe bine 
cunoscute.

Pentru o mai bună documentare a 
participanților prezentăm rezultatele 
întîlnirilor directe între echipele care 
fac obiectul concursului nr. 34 din 
25 august 1963.

1) Dinamo București — Farul Con
stanța : 1959/60 : 1—1 și 1—3 ; 1960/61 : 
7—0 și 1—0 ; 1962/63 : 0—0 și 1—0.

2) Steaua — Steagul roșu : 1960/61 : 
5—3 și 1—2 ; 1961/62 ;
1962/63 : 0-1 și 2-3.

3) U.T.A. - Petrolul: 
și 3-5 ; 1961/62 : 1-1 și 
2—0 și 0-4.

4) Crișul — Rapid. Prima partidă 
susținută în „A” de orădeni, care vin 
cu o frumoasă carte de vizită din „B“.

5) Știința Timișoara — Progresul 
1960/61 ; 3-2 Și 0-6 ; 1961/62 : 1—0 Și 
1-2 ; 1962/63 : 2-1 și 0-0.

6) Dinamo Pitești — Știința Cluj — 
1961/62 : 1-2 și 1-5,

4—2 și 0—1 ;

1960/61 : 2—1 •
1-3; 1962/63:

7) Siderurgistul Galați — C.S.M.S. pind cu concursul Pronosport nr. 34 
Iași. Recent promovați în A, gâ- etapa din 
lățenii întîlnesc pe rivala lor din se- începerea 
mifinalele Cupei R.P.R., de care au 
reușit să dispună pe teren neutru.

8) Gyor — Ujpesti Dozsa 1962/63 :
3—0 și 0—2.

9) Dorog — Diosgyor. Revenită 
în categoria A, după o comportare 
foarte bună în B, formația din Dios- 
gyor întîlnește o echipă care în tre
cutul campionat a ocupat un loc frun
taș : 4.

10) Szeged — Tatabanya : 1962/63:
0—2 și 0-1.

11) Komlo — Pecsi Dozsa 1962/63:
3—2 și 0—2.

12) Debrecen — Vasas : 1962/63: 1—1 
și 2-1.

IN ATENȚIA PARTICIP ANȚILOR 
LA PRONOSPORT.

Premiul special pentru 12-j-l rezul
tate, atribuit în mod experimental de 
la concursul Pronosport nr. 44 din 
4 noiembrie 1962, se suspendă ince-

goria A.

25 august 1963, o dată cu 
campionatului R.P.R. cate-

PRONOEXPRES

fost extrase din urnă 
23 25 3 40 20 17.
29 27. Fond de pre-

La tragerea concursului Pronoexpres din 
21 august 1963, au 
următoarele numere : 
Numere de rezervă : 
mii : 402.614 lei.

Tragerea următoare va avea Ioc la 26 
august 1963 in București.

Premiile întregi șl sferturi la tragerea 
Loto-central din 16 august 1963.

Premiul Special A: 1 variantă a Iei 28.913; 
Și una variantă a 7.228 Iei; Categoria I: 6 
variante a 7.795 lei; și 10 variante a 1.948 
lei; Categoria a II-a: 20 variante a 2.760 
lei; și 16 variante a 690 iei; Categoria a 
lll-a; 22 variante a 2.450 lei și 30 variante 
a 612 lei; Categoria a IV-a: 53 variante a 
1.082 lei și 55 variante a 270 lei; Categoria 
a V-a: 174 variante a 350 lei și 123 variante 
a 87 lei; Categoria a Vl-a: 128 variante a 
488 lei și 80 variante a 122 lei. Categoria 
a Vil-a: 159 variante a 369 lei șl 146 va
riante a 92 lei; Categoria a Vili-a : 176 va
riante a 327 lei și 180 variante a 81 lei.

Tragerea următoare va avea loc la 23 
august . 1963 la Ploiești.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport,

rile olimpice de la Tokio. Este deci ■ 
nimerit priJej, pentru foarte mt 
atleți, ca să-șî verifice forma sp* 
tivă în oondițiunile unui concurs ț 
terndc și la o dată târzie. Federa 
noastră de specialitate a trimis in. 
tații de participare unui mare r 
măr de atleți europeni și din a 
continente. Pînă la ora actuală 
confirmat participarea federațiile 
atletism din R. D. Germană, Itai 
Franța etc.

în încheierea sezonului vor ai 
loc, la Constanța, finalele celei r 
importante competiții de aitletism 
caracter intern, campionatul repul 
can ai echipelor reprezentative 
regiuni. La 19—20 octombrie s-int p 
grama te întrecerile pen tru stabili 
locurilor 1—13 aie clasamentului ge 
rai și, o săptămână mai tirziiu, ■ 
avea loc concursurile pentru stabili 
locurilor 14—22. Pentru aceste fin 
s-au calificat următoarele echipe : ! 
nat, Orișana, Cluj, Mureș-Autono 
Maghiară, Bacău, Iași, Ploiești, 1 
brogea, Brașov, Argeș și formaț 
raioanelor bucureștene 1 Mai, 16 
bruarie și V. I. Lenin, (finala 
Maramureș, Hunedoara, Suceava, i 
lăți, București, Oltenia și raioan 
23 August, Grivița Roșie, 30 Dec* 
brie (finala a II-a).

Atieții noștri; antrenorii lor, a 
viștii care lucrează pe tărâmul a 
tismului au datoria să pregătes 
cu toată atenția aceste întreceri < 
trebuie să marcheze un nou și 
portant salt calitativ.



Simbătă seara, pe stadionul Republicii, Campionatul mondial dc șah pentru Juniori

'rima gală a turneului international de box DOUĂ DIN VICTORIILE LUI FLORIN GHEORGHIU
la campionatele europene de la Bel
grad și Moscova și Jiirgen Schelger 
(81 kg). Și-au mal anunțat participarea:

LA VRANSKA BANJA

•Ml internațional de box promite reeditarea unei pasionante intilniri. 
(R.P.R.) și Saddetin (T-urcia), pe care ii vedem

figurează pe lista concurenților

■ătă seara, la ora 19.30, pe sta- 
Republlcii va suna prima bă- 
gong, care va marca începerea 

ui internațional de box orga- 
le federația romînă de specia- 
în incinta stadionului, au fost 
e două ringuri, dintre care U- 
operit pentru ca și în caz de 
gala să se poată desfășura în 

ondițiuni.
tatorii bucureșteni vor avea po- 
tea să vadă evoluînd, pentru 
oară în țara noastră, doi bo- 
ubanezi: Felix Betanocurt și 
> Caminero. Boxul cubanez se

e de volei ale R.P.R. (tineret)
plecat In R. P. Polonă

■uri seara au părăsit Capitala, 
ndu-se spre Cracovia (R.P. Po> 
echipele de volei-tineret mascu- 
feminine ale R.P. Romîne. Intre

gust a.c. ele vor întîlni în mai 
neciuri reprezentativele corespun- 
ale R.P. Polone.

cicliștii romîni concurează
In R. P. Polonă

inică, la Szczecin (R.P. Polonă), 
a loc un important concurs in- 
onal de motocros la care par- 
și un lot de alergători romîni.

noastră este formată din ur- 
i motocicliști : maestrul spor- 
și campion republican Ștefan 
ici (175 cmc), Ervin Seiler (500 
Alexandru Șuier (250 cmc), Ion 
25 cmc) și Alexandru Datcu 
ic).

in această fotografie,

bucură de o bună reputație pe arena 
mondială, victoria categorică repur
tată de cubanezi asupra reprezentati
vei R.D. Germane fiind concludentă.

Din R.P. Bulgaria și-au anunțat so
sirea patru boxeri: Gheorghi Garva- 
lov (51 kg), Piotr Markov (54 kg), Ne- 
dialkov Pencev (63,500 kg) și Piotr 
Daravcev (67 kg.).

R.P. Ungară va participa la acest 
interesant turneu cu șapte boxeri : 
Klenovits (51 kg), Ferenc Cserge' (54 
kg), participant la campionatele eu
ropene de Ia Moscova, Pampuk (57 
kg),Toth (63,500 kg), Hollo (67 kg), 
Szabo (71 kg), și Budai Antal (-J-81 kg), 
de asemenea participant la campio
natele europene.

Din R.D. Germană vor sosi cunoscu- 
ții boxeri Wiefrled Ruhl (cat. ușoară), 
vechiul internațional Giisse Bruno 
(67 kg), cîștigător al medaliei de bronz

TINERII NOȘTRI HANOBALIȘTI 
ÎN R. S. CEHOSLOVACĂ

PRAGA (Agerpres). — Selecționata 
masculină (tineret) de handbal în 7 a 
orașului București și-a început turneul 
în R.S. Cehoslovacă, jucînd la Trnava, 
în (ața a 2000 spectatori, cu formația 
locală Slavia. La capătul unui meci viu 
disputat, în care handbaliștii romîni au 
practicat un joc rapid și tehnic, selec
ționata bucureșteană a obținut victoria 
cu scorul de 18—14 (11—9). Cei mai 
buni jucători ai echipei romîne au fost 
L. Constantinescu și I. Popescu, care 
au marcat fiecare cîte 5 puncte.

Turcia 3 participanți : Saddetin In- 
eesu (51 kg), Ilhami Evrensel (57 kg), 
Yetek Sevemli (60 kg) ; Grecia : Teo- 
tokatos (54 kg), Vlassopulos (60 kg) ; 
Elveția : Francis Luyet (67 kg), Otto 
Felder (71 kg), Gerald Rouillet (81 kg.) 

Valoarea boxerilor participanți ne 
îndreptățește să așteptăm un turneu 
cu întîlniri spectaculoase, de un ridi
cat nivel tehnic.

Acest turneu va constitui pentru bo
xerii noștri o etapă în pregătirea 
pentru Jocurile Olimpice de la Tokio, 
iar pentru antrenorii noștri, un crite
riu de apreciere a formei boxerilor, 
în vederea alcătuirii echipei reprezen
tative.

După cum am mai anunțat, R.P. Ro
mînă va participa la acest turneu cu 
un număr de 20 de boxeri. Iată mai 
jos cele două formații în ordinea ca
tegoriilor : cat. muscă : Constantin 
Ciucă, Dumitru Davidescu; cat. co
coș : Nicolae Puiu, Constantin Crudu; 
cat. pană : Andrei Olteana, Nicolae 
Moldovan; cat. semiușoară: Florea 
Pătrașcu, Ovidiu Baciu ; cat. ușoară : 
loslf Mihalic, fon Dinu ; cat. semimij- 
locie: Constantin Niculescu, Marin An
gliei; cat. mijlocie mică: Virgil Ba
dea, Hardmuth Low ; cat. mijlocie : 
Ion Manea, Nicolae Traian; cat, se
migrea : Ștefan Cojan, Pavel Menczel; 
cat. grea : Mihai Gheorghioni, Vasile 
Mariuțan.

M. T.

în cadrul grupei I a preliminariilor 
campionatului mondial de șah pentru 
juniori, FLORIN GHEORGHIU s-a cla
sat pe primul loc fără să fi suferit 
vreo înfrîngere. După patru victorii 
consecutive (cînd avea un avans de 2 
puncte asupra următorului clasat, și 
era virtual calificat în finală), campio
nul nostru și-a îngăduit o remiză cu 
argentinianul Amado, deși deținea o 
poziție superioară.

Cronicarii și specialiștii prezenți la 
Vranska Banja consideră că Florin 
Gheorghiu are forța de joc a unui 
mare maestru. Iată mai jos două rea
lizări ale celui pe care toți îl consi
deră marele favorit al finalei:

GHEORGHIU (Romînia) Lee (Anglia)

l.e4 e5 2. C.f3 Cc6 3.Nb5 aG 4.Na4 
Cf6 5. 0—0 Ne7 6.Tel b5 7.Nb3 <16 8.c3 
0—0 9.h3 Ca5 10.Nc2 c5 ll.d4 Dc7 12. 
Cdb2 cd4: 13. cd4: Cc6 14.Cfl ed4: 15. 
Nb3 Db6 16.Cg3 Ta~ 17.Nf4 Od7 18.Cf5 
C7e5 19.C3d4:Cd4:20.Cd4:Tc7 21.Ne3 Db8 
22.Nd5 Nd7 23.Ce2 Rh8 24.Cf4 Ng5 25. 
Ch5 Ne3: 26. Te3:f5 27.ef5: Nf5:28.Dd4! 
Ng6 29.Cf4 Nf7 3O.Nf7: Tcf7: 31.Ce6 
TeS 32.Cg5 Tf6 33.Tael Tef8 34.Ce4 Tg6 
35.Cd6: Cc6 36.Cf7-|- Rg8 37.Dd5 Tgf6 
38.05-]- Rh8 39.Co6:Db7 40.Tf3! Tf3: 41. 
Df3: și negrul cedează.

Și acum o frumoasă combinație a 
campionului nostru reușită în partida

cu islandezul Kristiansson. După con
sumarea mutărilor de deschidere a sur 
venit pe tablă următoarea poziție :

ALB . GHEORGHIU — Rgl, Dd2 
Tal și el, Ng2 și e3 Cf3 și g4, pp. a3, 
b2, c2, d3, e5, f2, g3 și h4.

NEGRU : KRISTIANSSON — Rh7, 
Dd7, Tf8 și a8, Ng7 și b7, Cg8 și cG, 
PP. aî, b5, c5, d5, e6, fî, g6 și h6.

Negrul, la mutare, a jucat l...d4, pă- 
rînd că va stînjeni și mai mult poziția 
albului. Intr-adevăr, nebunul din e3 
are un singur cîmp de retragere, la 
f4. Dar Gheorghiu găsește o frumoa
să combinație cu sacrificii. Calul alb 
din f3 va întreprinde o veritabilă șar
jă, va „secera" ostașii adverși și va 
ajunge, după ce străbate toată tabla, 
tocmai pe cîmpul b7. Să urmărim cum 
a decurs lupta :

JCURTE ȘTIRI EXTERNE
•I

UAT SFÎRȘIT CONCURSUL 
1NAȚTONAL DE GIMNASTICA

DE LA BUDAPESTA

ecerea gimnastelor din cadrul 
-sulul internațional desfășurat 
trecute la Budapesta s-a încheiat 
toria sportivei Birgit Radochla 

Germană), care a realizat 
3. Dintre reprezentantele țării 
e cea mai bună comportare a 
i Sonia Iovan, care la sfîrșitul 
’sului a ocupat locul IV la in- 
al compus cu 75,20 p. Și Elena 

a evoluat destul de bine, iar 
a Pleavă putea ocupa un loc 
mai bun dacă nu rata exercițiul 
ituri liber alese. Iată primele 
e la aparate : sărituri Radochla
Oroszi (R. P. U.) 19,30; Sonia 
18,90; paralele Makray (R.P.U.) 

Radochla 19,35 ; Manewitz
1.) 19,20; Sonia Iovan a ocupat 
VII cu 18,70, Tutan locul X cu 
iar Viorica Pleavă locul XII cu

18 p.; bîrnă Tressel (R.P.U.) 19,05;
Makray 18,95; Manewitz 19,90... -5. 
Sonia Iovan 18,65... 9. Viorica Pleavă 
18,25; 10. Elena Tutan 18,15 p.; sol 
Radochla 19,30 ; Makray 19,20; Tressel 
19,10... 7. Iovan 18,95... 11. Tutan 18,45; 
12. Pleavă 18,25 p.

Au participat sportive din patru 
țări : R. P. Romînă, R. D. Germană, 
R. P. Bulgaria și R. P. Ungară.

NOU RECORD EUROPEAN 
LA NATATIE

în prima zi a întîlnirii Internațio
nale de natație dintre echipele Fran
ței și Suediei, echipa suedeză la șta
feta 4 x 200 m a realizat un nou re
cord european cu timpul de 8:16,1, 
(v. r. era de 8:18,4 și aparținea, de 
asemenea, echipei suedeze). Proba de 
100 m liber a revenit francezului 
Alain Gottvalles în 54,6 (nou record 
francez). Lindberg (Suedia), record
manul Europei în această probă, s-a 
clasat pe locul doi cu 55,3.

La București_

Primul concurs international dc tir 
intre sportivii romîni și japonezi
în zilele de 27 și 28 august, pe poli

gonul Tunari are loc un important 
concurs internațional de tir la care 
participă trăgători japonezi și ro
mîni. Oaspeții ne vizitează pentru 
prima oară, venind dinta-un turneu 
pe care l-au întreprins în Europa. 
Ei aiu participat, hors concurs, și Ia 
întrecerile din cadrul campionatelor 
europene de la Stockholm, realizînd 
performanțe valoroase. Kamachi T. 
a înregistrat la pistol viteză cifra de 
584 p, iar Yoshikawa Y. 555 p la 
pistol liber. Ultimul este un trăgător

foarte bun, cu rezultate de valoare 
mondială. El s-a clasat pe locul trei 
la J. O. de la Roma și pe locul doi 
la campionatele mondiale de la Cairo. 
Trăgătorii noștri trebuie să-și arate 
în acest concurs, ca și în cele ce vor 
urma, adevărata lor valoare, ținînd 
seama că ei sînt bine pregătiți,

întrecerile vor cuprinde probele de 
armă liberă calibru redus 3x40 focuri, 
pistol precizie, pistol viteză și armă 
liberă calibru redus 60 focuri culcat, 
seniori.

FOTBAL PE GLOB
• Partidele desfășurate în cea de-a

2- a etapă a campionatului maghiar de 
fotbal s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Ujpesti Dozsa — Tatabanya
3— 2; Ferencvaros — Komlo 4—0 ; 
Dorog — Szeged 1—0 ; Gybr — Hon- 
ved 2—0 ; Pecs — Diosgyor 4—1 ; 
MTK — Debrețin 2—1. în clasament 
conduce Ujpest cu 4 puncte, urmată 
de MTK și Gyor cu cîte 3 puncte.

• Meciurile disputate în cea de-a doua 
etapă a campionatului de fotbal al 
R. D. Germane s-au încheiat cu ur-

Campionatele europene 
de talere și skeet

BRNO 21 (prin telefon). — Pe o 
vreme complet nefavorabilă, în loca
litate au început întrecerile din ca
drul campionatelor europene de tir 
cu arma de vînătoare, proba de talere 
aruncate din turn. După prima man
șă de 100 de talere, conduc trăgătorii 
sovietici. Dintre concurenții romini o 
poziție mai bună în clasament o are 
D. Danciu care a lovit 92 de talere, 
cu cinci mai puțin față de primul cla
sat, sovieticul Țuranov. Ceilalți tră
gători ai noștri au obținut următoa
rele rezultate : Șt. Popovici 86, I. 
Albescu 82 și Marinescu 81. Tinărul 
trăgător Marinescu concurează indi
vidual și în proba rezervată juniori
lor. După 100 de talere el sie situea
ză pe locul doi.

mătoarele rezultate : Motor Steinach— 
Motor Jena 2-1; Vorwărts Berlin — 
Motor Zwickau 5—0; Wismut Aue — 
Empor Rostock 2—2; Turbine Erfurt— 
SK Karl Marx-Stadt 3—2 ; Chemie 
Halle — Dinamo Berlin 1—0; SK 
Leipzig — Magdeburg 4—0; Lokomo
tiv Stendal — Chemie Leipzig 1—1. 
In clasament conduc Vorwăts și 
Steinach cu cîte 4 puncte.

FLORIN GHEORGHIU

2.Nh6 : ! ! (sacrificiul nu poate fi 
acceptat, deoarece la 2...Nh6: sau Ch6: 
urmează 3.Dh6: ! ! și după 4.Cf6-|- ne
grul recîștigă tot materialul rămînînd 
cu o poziție net superioară) 2,..f5 3.ef: 
Nh6: 4.C116: Ch6: 5.Cg5+ Rg8 6.06: 
Cf7 7.05:! Dc8 8.Cb7: (în sfîrșit calul 
alb își încheie odiseea sa victorioasă) 
8...Db7: 9.Nd5 ! ! (o mutare care decide 
imediat. Se amenință 10.Dh6 cu mat 
imparabil pe g7) 9...R117 10.Te7 ! și ne
grul cedează fiindcă albul recîștigă pie
sa sacrificată rămînînd cu 4 pioni în 
plus.

Echipa de dresaj participă 
la CHIO de la Copenhaga
Începînd de astăzi, pînă duminică, »e 

vor desfășura la Copenhaga, întrecerile 
din cadrul concursului hipic internațional 
oficial. La această importantă competi
ție, țara noastră va fi reprezentată de 
echipa de dresaj. Din echipă fac parte 
cunoscuții călăreți de dresaj Nicolae Mi- 
hal cea. Nicolae Marcoci și Iosif Molnar.

Pe scurt
• în bazinul olimpic de la Tokio 

s-a încheiat întilnirea de natație din
tre echipele S.U.A. și Japoniei. Au 
cîștigat cu scorul de 63—22 puncte 
înotătorii americani. în proba de șta
fetă 4X200 m liber echipa S.U.A. 
a stabilit un nou record mondial 
cu timpul de 8:03,7. Yamanaka a co-

I rectat recordul japonez la 200 m 
spate realizînd timpul de 2:12,2.

• Pugilistul Howard Winstone (Țara 
Galilor) și-a păstrat titlul de campion 
european al cat. pană, invingindu-l 
la puncte după 15 reprize pe șalange- 
rul său, englezul Billy Calvert.

• Trofeul Adriaticii la P°lo pe 
apă a continuat în orașul Dubrovnik 
cu desfășurarea a trei jocuri. în me
ciul derbi s-au întîlnit echipele Iugo
slaviei și R. P. Ungare. Jocul s-a

I încheiat cu un rezultat de egalitate : 
1—1 (0-0; o—l; 0—0; 1-0). Iugoslavia 
B a întrecut cu 8—0 R. P. Bulgaria, 
iar Italia a învins cu 5—0 pe R. D. 
Germană.

• Turneul internațional de tenis 
de la Munchen a revenit chilianului 
Patricio Rodriguez care în finală a 
dispus cu 1—6; 4—6; 7—5; 9—7: 6—2 
de iugoslavul Pillc. Proba feminină 
a fost ciștigată de Schuurman (Af. S.) 
învingătoare cu 6—2; 6—1 în fața aus- 
tralienei Turne .

• Etapa a 2-a a Turului ciclist 
al Iugoslaviei : Belgrad—Osijek a 
fost cîștigată de Dieter Mickein 
(R.D.G.) care a parcurs distanța de 
227 km în 5h 56:03,0. El a învins la 
sprint pe italianul Gregori și pe olan
dezul Boek. în clasamentul general 
individual conduce Mickein (R.D.G.) 
cu 8h 10:43,0, urmat de coechipierul 
său Ekstein - 8h 12:23,0 și iugoslavul 
Levacic — 8h 12:32,0. Pe echipe in 
fruntea clasamentului, se află R. D. 
Germană — 24h 36:53,0. Iugoslavia 
ocupă locul doi cu 24h 38:18.0.

SPORTUL POPULAR
Nr. 4294 Pag. a 7-a



LA ÎNCEPUT DE
Așadar, iubiftori ai fotbalului, începind de duminică, ne vom intîlnl din 

nou, s’ăptămînă de săptămînă, in uriașul inel de baton de la „23 Au
gust", sub lumina reflectoarelor de pe „RepuibMcii", pe gradenele de 

marmură ale stadionului din Constanța, pe noul si modemul stadion cu 
care se mîndrește Timișoara și pe atîtea alte stadioane ale țării..,

ÎNCEPE UN NOU CAMPIONAT DE FOTBAL ț
Pe porțile stadioanelor vor păși peste cîteva zile zeci de mii de iubitori 

ai balonului rotund, dornici să-și revadă echipele favorite, nerăbdători să 
urmărească întrecerea de 26 de etape !a startul căreia se aliniază cele mai 
bune formații ale țării. Ca în fiecare an, campionatul categoriei A începe în 
mijlocul unui interes major, al unei atmosfere de pregătiri febrile, ai mereu 
prezentelor speranțe, proiecte, promisiuni care însoțesc prima etapă în orice 
competiție sportivă. Nerăbdarea și... dorul cu care este așteptată începerea 
campionatului dovedesc din nou 
dacă mai era nevoie ! 
cerea echipelor de 
competiția de bază a 
cea mai pasionantă

în fotbalul nostru 
o vreme, pe un drum bun.

Returul campionatului trecut, în ca
drul căruia s-a înregistrat o creștere 
a calității jocurilor, rezultatele bune 
obținute de echipa reprezentativă și 
de cea de tineret, îndreptățesc aceastâ 
afirmație șl, totodată, constituie un 
stimulent.

Așa cum arătam si cu un alt pri
lej, s-a făcut remarcată preocuparea 
celor mai multe din formațiile noas
tre fruntașe de a juca dinamic, în vi
teză, cu o elasticitate crescîndă ; pre-

că între- 
categoria A este 
fotbalului nostru, 
și mai îndrăgită, 
se pășește, de la

Ce așteptăm de la noul campionat?
începe un nou campionat. Etapă de eta- 

<pă, zeci și sute de mii de iubitori ai spor- 
i tului cu balonul rotund vor asista la desfă
șurarea acestui „maraton" sportiv. Antre
nori, jucători, arbitri, spectatori — toți cei 
ce îndrăgesc fotbalul — trăiesc acum emoți
ile debutului. Ce așteptăm de la noul cam
pionat ? Iată o întrebare pe buzele tutu
ror, iată o întrebare pe care am pus-o cî- 
torva oameni din lumea fotbalului. Și iată 
și răspunsurile lor :

GH. CONSTANTIN — Steaua :
Ultimul campionat a scos din anonimat 

o pleiadă d- tinere talente, care s-au aglo
merat în fața porții... consacrării. Spunînd 
aceasta mă gîndesc la Dumitriu II, FI. Voi- 
nea, Pescaru, Adam, Năsturescu, Haidu 
și... la atîția alții. Aș dori ca întrecerea 
oficială care începe duminică să le prile- 

! juiască urcarea multor trepte pe scara mă
iestriei și astfel să le fie deschisă poarta 
amintită mai înainte. Ca mai .bătrin’ în 
fotbal aș vrea să le spun însă că mingea 
este o prietenă credincioasă dacă n-o... 
neglijezi. Deci, băieți, cît mai multe cea
suri petrecute împreună I

Legat de aceste lucruri vreau să mai 
adaug ceva. Jocurile frumoase din campio
nat, fotbalul modern practicat duminică de 
duminică să constituie baza succeselor lo
tului nostru olimpic, din care fac și eu 
parte. Doresc să ne calificăm și noi, fot
baliștii, înîr-o finală olimpică.

ambiție. Jocurile de verificare, care au a- 
vut Ioc, au făcut să se vorbească iarăși 
despre forma bună pe care o au întotdea
una .rapidiștii" la început de campionat. 
Personal, aș dori ca în campionatul acesta 
Rapidul să nu mai fie „o echipă de trei 
etape* ci, forma bună să fie menținută 
de-a lungul întregii întreceri. In echipa 
noastră activează elemente talentate, ade
vărate speranțe ale fotbalului romînesc și 
aș vrea să contribui, prin munca mea și 
a colegilor care mă ajută, la împlinirea lor. 
Aș vrea ca Dumitriu II, Năsturescu, Kraus 
și ceilalți să capete în acest campionat 
maturitatea, discernămîntul pe care li-1 
cere calitatea de jucător de categoria A.

Fără îndoială însă că cea mai mare do
rință a oricărui om care iubește fotbalul 
este aceea care se referă la redresarea 
fotbalului romînesc. Am toate motivele să 
cre'd că acest campionat va consemna în
deplinirea în bună parte a acestei dorințe.

câ toată lumea așteaptă de kt Dinamo 
București o comportare caro să confirme a- 
cest titlu. Aceasta cu atit mai mult cu cit 
în cadrul formației evoluează jucători cu 
valoare recunoscută. In campionatul tre
cut echipa noastră a manifestat unele la
cune în ceea ce privește jocul înaintării, 
desfășurarea gîndită a acțiunilor ofensive. 
Iată de ce, pe baza pregătirilor efectuate 
și a îmbunătățirilor aduse formației aștep
tăm ca in acest campionat să clarificăm 
și jocul înaintării. Sînt convins că acest 
lucru este posibil.

Pe de altă parte antrenorii șl jucătorii 
noștri doresc ca prin fotbalul practicat să 
contribuie la ridicarea acestei activități la 
nivelul actualelor cerințe internaționale.

actor. Teatrul C.F.R.

DRUM

gătinea fizică a celor mai multe dintre 
echipe a fost, în trecutul campionat, 
bună sau chiar foarte bună ; s-au 
făcut progrese în ceea ce privește 
preocuparea echipelor pentru1 o idee 
tactică ; sistemul de joc cu patru fun
dași a cîștigat teren prețios ; în lotu
rile echipelor fruntașe s-a produs o 
infuzie de elemente noi, 
s-a îmbunătățit mult 
crescut și calitatea 
struire în secții, ca 
atente preocupări pentru ridicarea ni
velului profesional al antrenorilor.

Campionatul care începe duminică 
trebuie să marcheze un nou pas îna
inte pe drumul continuei îmbunătă
țiri a fotbalului nostru, al ridicării 
sale pe o treaptă superioară, al atin
gerii nivelului valoric mondial spre 
care țintim. Un campionat puternic, 
de nivel tehnic ridicat, cu jocuri de o 
cît mai bună calitate, desfășurate în- 
tr-o atmosferă d-e perfectă sportivitate, 
iată baza sănătoasă pe care trebuie 
să se sprijine eforturile noastre în
dreptate spre obținerea de rezultate 
valoroase pe plan internațional. Ju
cătorii, antrenorii, arbitrii, conducă
torii de secții trebuie să înțeleagă 
bine acest lucru și să-și pună Ia con
tribuție toată energia, toată pricepe
rea și dragostea poptru această disci
plină sportivă, în scopul

creșteri calitative a campiona 
factor de bază în acțiunea de c 
a unor echipe reprezentative p 
nice sau în obținerea de către 
pele noastre de club a unor rezi 
de prestigiu, la nivelul condi 
create și al cerințelor.

în fața fotbalului nostru stau 1 
sarcini din cele mai importante. . 
tre acestea, un loc de frunte îl c 
calificarea în turneul olimpic d 
Tokio și realizarea unor rezultate 
bune decît în anii precedenți în 
petițiile inter-cluburi pe plan < 
pean, la care participăm. Jucăto 
antrenorii echipelor noastre de 
gonia A trebuie să înțeleagă un h 
că lupta pentru rezultate bune îi

talentate ; 
discip-lina. A 

muncii de in- 
urmare a unei

continuei

ETAPA INAUGURALA a campionat 
categoriei A programează duminicc 
august următoarele jocuri :

BUCUREȘTI : (Stadionul 23 
ora 15.30 ; Steaua — Steagul 
17,15 : Dinamo — Farul.

ARAD : U.T.A. — Petrolul ;
Dinamo — Știința Cluj ; GALAȚI : a 
rurgistul — C.S.M.S. ; ORADEA : C 
— Rapid ; TiMIȘOARA : Știința — 
greșul.

Ora oficială de începere a jocuri 
U,30.

Aug 
roșu,

PITEI 
: S

trecerile internaționale nu se di 
mai în oele 90 de minute ale joci 
respective ci ea începe cu mult 
inte, că fiecare ceas de antrenai 
fiecare meci de campionat te 
apropia de victoria în meciurile i 
naționale, te înarmează cu energ 
experiență, cu bagajul de cuno 
tehnico-tactice pentru jocurile 
mai grele ale sezonului.

în preajma începerii întreceri 
tegoriei A, alături de toți iubitor 
Ionului rotund, dorim fotbali 
SUCCES DEPLIN ÎN NOUL ' > 
PIONAT ȘI ÎN ÎNDEPLINIRE? 
SUCCES A SARCINILOR CARE J 
ÎN FAȚA FOTBALULUI NOSTF

ILIE OANA — antrenor. Petrolul Ploiești î 
’ O comportare cît mai bună a tuturor ju
cătorilor, fotbal curat, cuprinzînd toate e- 
lementele care să-i dea o valoare deose
bită. Consider că prin măsurile luate, prin 
acumulările făcute în ultimii doi ani, cam
pionatul care începe are menirea de a evi
denția atît de mult așteptatul reviriment 
al fotbalului nostru.

Noi, „petroliștii", așteptăm acest campio
nat cu dorința de a evolua la nivelul ma
xim al posibilităților și condițiilor ce le 
avem. Recent am promovat în lotul echi
pei o serie de jucători tineri — Mocanu, 
Iordache, Juhasz — care în jocurile de ve
rificare au arătat tendințe pronunțate^ de 
încadrare în jocul formației noastre. Spe- 

î râm că nu se vor opri aci și pe parcursul 
campionatului vor crește neîncetat alcă

tuind împreună cu vechii titulari o forma- 
■ ție sudată și capabilă de joc și rezultate 
valoroase.

COLEA RAUTU
Ciulești :

Nu-i greu de bănuit că un actor de la 
Giulești nu poate fi decît un aprig susți
nător al echipei ce se antrenează la cî- 
teva zeci de metri de sala unde repetăm 
noi. De aceea nu va surprinde pe nimeni 
dacă voi spune că de la campionatul care 
începe aștept, înainte de toate, ca, în sfîr- 
șit, Rapidul să se claseze cît mai aproape 
de locul I din clasament. Și — de ce nu ? 
— chiar pe primul loc...

Aștept jocuri mari, cu răsturnări senza
ționale de rezultat, cu faze de poartă care 
să-ți taie respirația, cu mingi trimise de 
la un colț la altul al terenului, cu finaluri 
de partide mai dramatice decît tragediile 
antice. Aștept, într-un cuvînt, un fotbal așa 
cum ne făgăduiesc de ani de zile sportivii 
și antrenorii noștri.

GH. TURTUREANU — șeful secției de fot
bal a clubului Dinamo București :

Titlul de campioană cucerit pentru a doua 
oară consecutiv de către echipa clubului 
nostru ne-a adus și obligații în plus. Știm

GH. BALACESCU, muncitor tipograf :
Vorbesc în numele sutelor de mii de 

spectatori din tribune. Ce așteptăm noi de 
la campionatul care începe ? Foarte multe 
lucruri cuprinse în trei cuvinte : FOTBAL 
DE CALITATE.

Nu știm ce se petrece în cabină după 
terminarea meciurilor, dar aș vrea să spun 
ceva despre ceea ce se întîmplă printre 
noi, spectatorii, în clipele acelea. Plecăm 
de la stadion cu troleibuzul, autobuzul, cu 
tramvaiul sau pe jos și nu de puține ori 
încep largi dezbateri. De ce FI. Voinea ra
tează din 2 metri ? De ce Oaidă sau Kraus 
șutează spre tabela de marcaj ? De ce nu 
mai avem mijlocași ca Bone sau Călinoiu 
în fața cărora .păleau" stelele fotbalului 
continental ? De ce lui Suciu îi scapă ba
lonul din mînă în... poartă ? Căutăm ex
plicații și am vrea să dăm sugestii.

De la campionatul care începe așteptăm 
eliminarea tuturor cauzelor care dau naș
tere acestor întrebări. Adică jocurile să fie 
frumoase, să se marcheze goluri multe, por
tarii să apere senzațional, înaintașii să 
combine mai subtil ca unii maeștri de la 
șah iar noi spectatorii... să avem prilejul 
să aplaudăm nouăzeci de minute î<i șir.

Anchetă realizată
de VALENTIN PĂUNESCU

ȘTIRI...
■I

C.S.M. CLUJ 
ÎN UNIUNEA

STI u ■ ■ ■ ȘTIRI...
A PLECAT 
SOVIETICA

părăsit Clujul f orVineri 16 august a 
ma(ia de categoria B C.S.M. Cluj care 
întreprinde un turneu de 3 jocuri (Ode- 
sa, Vinița, Jitomir) în Uniunea Sovietică. 
Din lotul care a plecat fac parte Miîller, 
Don, Soos, Nedelcu, Fodor, Crișan, Lun- 
gu, Pînzaru, Stăncel, Kilin, Banu, 
Mureșan, Kimer, Chircoșa, Treabă 
Cristoreanu. Echipa este însoțită de dr. 
C. Rădulescu, antrenor. (Oh. Toma- 
coresp.).

1.
Și

juniori ale R.P. Romîne de sud ș 
Bulgaria de nord. în vederea ; 
partide reprezentanții noștri s-ai 
gătit Ia Ploiești sub conducerea 
norilor I. Bălănescu și Șt. Stănci

Meciul va fi condus de arbitrul 
Popa-București.

Revanșa jocului va avea loc la 
tembrie în capitala R.P. Bulgaria < 
lejul unui turneu internațional de 
la care va mai participa și fo 
R.S.F. Iugoslavia.

MÎINE, LA PLOIEȘTI, MECIUL UE 
JUNIORI R. P. ROMÎNĂ DE SUD —

P. BULGARIA DE NORD

AZI ; TROGRESUL — ȘTIR 
BUCUREȘTI

ii.

Așa 
d ionul 
partida

cum s-a anunțat, mîine, pe 
Petrolul din Ploiești va avea 
internațională dintre echipele

In cadrul ultimelor pregătiri 
campionat, echipa Progresul susți 
o partidă amicală cu Știința Bmc 

Meciul are loc pe terenul 
(fost CAM), începînd de

ALEXANDRU TOTH — arbitru. Oradea : 
! La fiecare început de campionat trăim 
*l noi, arbitrii, aceleași emoții ca și juoă- 

'torii, antrenorii. Atunci, de ce-ar fi dorin
țele noastre altele ? Și noi, vrem, la fel, 
jocuri frumoase, fotbal spectaculos, execu
ții tehnice sau tactice de calitate, spirit 
•sportiv... etc.

In ce mă privește, aș dori ca în meciu
rile ce mi se vor încredința spre condu
cere, să fluier cît mai... puțin. Dacă jucă
torii vor fi disciplinați pe teren, preocu- 
pîndu-se îndeosebi de fotbal și sarcina 
noastră va fi mai bine îndeplinită * și îm
preună vom putea contribui la împlini
rea dorinței tuturor celor ce îndrăgesc fot
balul — continuul progres al acestui fru
mos sport.

OCTAVIAN POPESCU — Știința Cluj :
Deci, peste cîteva zeci de ore începe 

campionatul 1 Ce-aș dori să aducă noul 
campionat ? Ani de zile s-a scris despre 
echipa noastră că făgăduiește, că devine, 
că se va realiza... Printre altele, tocmai a- 
ceste lucruri le-aș dori de 
care începe. Adică, să nu 
nică făgăduială, ci să ne 
velul exigențelor fotbalului 
număraților clujeni pe care 
vîntul, nici gerul nu-i pot 
ocupe locurile în tribune, la antrenamente 
sau la meciul*.

Despre mine s-a spus anul trecut că 
um-a<n cam dat la fund". Afirmația conține 
o mare doză de adevăr. In campionatul 
acesta voi încerca șă revin în riadul mij
locașilor remarcați de către cronicarii spor
tivi — mai ales că rolul nostru, în noul 
sistem de joc, a devenit mai larg.

la campionatul 
mai fim o veș- 
realizăia la ni- 
modem, al ne- 
nici ploaia, nici 
împiedica să-și

i-a

VALENTIN STANESCU — antrenor. Rapid 
București :

După mai mulți ani am revenit în clubul 
cave mi-a adus multe satisfacții ca jucă
tor. Cum va fi acum, ca antrenor ? In pre
gătirile pe care le-am efectuat, în această 
scurtă perioadă, toți componență lotului 
clubului Rapid au lucrat cu sîrguință și

Numărul viitor al zia
rului nostru va apare luni 
26 august, la ora obișnui
tă, în 8 pagini.
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