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Inaugurarea „Expoziției 
realizărilor economiei naționale a R.P.R.“

Vineri a avut loc la București, inaugurarea 
„Expoziției realizărilor economiei naționale a 
R. P. Romine".

Au participai tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Aej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceausescu, Chivu Stoica, Alexan
dru Drăghici, ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
VVișghkxoș, Alexandru Bîrlădeanu, Dumitru Co
in, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
iec, Mihai Du lea, Gheorghe Gaston Marin, Gogu 
Radulescu, Constantin Tuzu, membri ai C.C. al 
P.M.JR,, ai Consiliului de Stat și. ai guvernului, 
conducători ai unor instituții centrale și organi
zații obștești, numeroși oameni de cultură, artă 
și știință.

Au fost de față delegațiile de partid și de stat 
sosite în țara noastră centru a participa la sărbă

torirea celei de-a XX-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist.

Au asistat șefii misiunilor diplomatice acre
ditați în R. P. Romînă și membri ai corpului 
diplomatic, corespondenți permanenți ai presei 
străine la București, ziariști romîni.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru at 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, a rostit cuvîntul de 
deschidere.

In aplauzele asistenței tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stat al R. P. Ro- 
mîne, taie panglica tricoloră, inaugurînd expo
ziția.

Apoi conducătorii de partid și de stat, împreună 
cu invitații, au vizitat pavilioane și standuri ale 
expoziției. (Agerpres)

DOUĂ DECENII DE SUCCESE IN SPORT
Pe întreg 

poporul 
rește cu

cuprinsul patriei 
nostru sărbăto- 
entuziasm cea de 

a XX-a aniversare a eliberării 
Romîmei de sub jugul fascist. 
Victoria insurecției armate din 
august 1944, inițiată, organiza
tă și condusă de partid, a mar
cat începutul unei ere noi îa 
istoria țării, a deschis în fața 
poporului rum în calea unor 
profunde transformări revolu
ționare, care aveau să asigure 
victoria deplină și definitivă 
a socialismului în patria noas
tră. „ÎN ANUL CELEI DE A 
XX-A ANIVERSARI A ELI
BERĂRII — spunea tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
ROMÎNIA SOCIALISTĂ SE 
ÎNFĂȚIȘEAZĂ CA O TARĂ 
ÎN CONTINUU PROGRES, 
CU O ECONOMIE COM
PLEXĂ si O CULTURĂ ÎN
FLORITOARE, PUSE PE 
DE-A ÎNTREGUL ÎN SLUJ-

AUREL DUMA
Președintele Uniunii de Cultură 

Fizică și Sport

CREȘTERII BUNĂSTÂ- 
CELOR CE MUNCESC". 

Sărbătorim măreața aniver
sare a eliberării cu un îndrep
tățit sentiment de adîncă mîn- 
drie față de realizările înfăp
tuite în dezvoltarea țării pe 
calea socialismului. La temelia 
trainică a succeselor noastre se 
află politica înțeleaptă a par
tidului, spiritul creator, efor
turile susținute și munca plină 
de avînt și abnegație a harni
cului și talentatului nostru po
por. De la un capăt la altul 
al țării, întregul popor este 
strîns unit în jurul Partidului 
Muncitoresc Romîn. al Comi
tetului său Central, în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dei. El știe că partidul 
este călăuza sa încercată, iar
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politica partidului — propria 
sa politică, programul făuririi 
viitorului său tot mai luminos.

Linia politică generală a 
partidului de construire a so
cialismului se întemeiază 
fidelitatea față de învățătura 
marxist-leninistă, pe aplicarea 
cu pricepere a legilor genera
le, universal valabile ale re
voluției și construcției socialis
te la condițiile concrete exis
tente în țara noastră. Elabo- 
rînd politica de construire a 
societății socialiste, — 
Muncitoresc Romîn 
de la teza fundamentală mar- 
xist-leninistă, potrivit căreia 
făurirea socialismului este o- 
pera istorică a poporului, re
zultatul activității sale crea
toare, al eforturilor și muncii 
sale.

Experiența construcției socia
lismului în țara noastră a con
firmat în mod strălucit juste
țea orientării consecvente pro
movate de P.M.R.. conform 
căreia economia națională se 
dezvoltă complex, multilateral, 
toate ramurile erescînd în mod 
armonios și într-un ritm sus
ținut.

pe

Partidul 
pornește

desen de N. Vlădescu

Recordurile finalelor

Purtăm din August viață, din ziua luminată 
Și soarele de-atuncea cu noi e în. coloane. 
Elanul viu at muncii cu forța-i necurmată 
11 ducem din uzină și-ogor pe stadioane.

(Continuare In pag. a 7-a)

Pînă ieri, în cadrul finalelor Spartachiadei au fost înregistrate 
24 recorduri republicane, dintre care 5 egalate. La atletism 
au fost stabilite 12 noi recorduri și egalate 4; la înot 7 (unul 
egalat) și la haltere 1. Performanța reușită de Mihaela Peneș 
la suliță, constituie un nou record mondial la juniori.

Spartachiada republicană
—. . . . . —J

Clasamentul

pe regiuni

Ne înzecim voința în sport ca și in muncă. 
Al patriei prestigiu ne-avîntă in concursuri. 
Onoarea ei ne este indemrt viu și poruncă. 
Iar laurii, dau roade în fabrici sau la cursuri.

Sportivii. milioane, căliți în Spartachiada. 
Purtăm cu noi o șarjă din zeci de Hunedoare 
Și grltt din Bărăgane, ne revărsăm pe stradă 
Un fluviu din oceanul tăriei proletare.

Și azi la sărbătoare slăvim cu drag partidul 
Cu douăzeci de flamuri spre slăvile albastre. 
In jurul lui, granitic, nebiruit e zidul 
Clădit cir fermitate din inimile noastre!

Iar drept recunoștință, noi, cupele primite, 
Buchetele victoriei prin timp nenumărate. 
Medalii și trofee cu slove aurite,
Partidutifi, din suflet, le închinăm pe toate t

NICOLAE TÂ'JW
laureat al Premiului de Stat

SPARTACHIADA...
Marea Spartachiada 

republicană își desfă
șoară finala, în aces
te zile la București, 
cu participarea a 3 000 de tineri și tinere 
aleși din 4 700 000 de cancurenți aliniați la 
primele starturi. S-a adunat în Capitală 
floarea sportivă a Republicii noastre, fete și 
flăcăi căliți în exercițiul nobilei arte a 
sportului, gimnaști, luptători, aruncători cu 
discul, alergători, tot ce presupune încor
darea minții și a mușchilor, zvelteță, în
drăzneală, măsură, ordine, tot ce animă și 
fortifică organismul omenesc.

Acești 3 000 veniți din părțile Moldovei, 
ale Ardealului, Olteniei ori Munteniei, din 
țara Hațegului, de pe meleagurile străve
chiului Pont Euxin, reprezentanți tipici și 
pitorești ai atîtor ținuturi valahe, fiecare cu 
pecetea și straiul locurilor, cu particulari
tățile și caracteristicile peisajului de origină 
se află acum în inima țării, primiți și în
drumați cu părintească dragoste.

Ei vor duce la casele lor viziunea su
perbă a capitalei noastre, aflată în zile

VICTOR EFTÎMKJ
de sărbătoare, oraș din 
zi în zi mai înfloritor 
și mai măreț. Vor po
vesti părinților, fraților 

și prietenilor toate cîte s-au făurit 
în răstimpul istoricește scurt al puterii 
populare ca Bucureștii să ajungă în numai 
20 de ani. metropola modernă de azi, scum
pă tuturor romînilor, iar țara întreagă un 
exemplu viu de viață clocotitoare, progres, 
avînt spre viitor, entuziasm constructiv, vred
nic să fie luat drept pildă de oricine.

Toate stadioanele Bucureștilor cunosc în 
aceste zile podoaba flamurilor, neastâm
părul entuziasmului, energia întrecerii Se 
stabilesc performante, cad recorduri spor
tive, iar frunțile celor mai buni sînt înco
ronate cu laurii cuveniți învingătorilor. Săr- 
bătorindu-i pe campioni, le strîngem mîna 
puternic, bărbătește și le urăm să fie vred
nici a purta spre piscuri și mal înalte gloria 
sportivă a tricolorului' romînesc.

Sportul nostru nou îmi apare ca o- ramură 
încărcată de roade din pomul bogat crescut 
în grădina binecuvîntată a patriei I
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1. Oraș Buc. 201 p.
2-3. Cluj 160 p.

Brașov 150 p.
4. Banat 158 p.
5. Galați 141 p.
6. Ploiești 127 p.
7. Dobrogea 122 p.
8. Crișana 120 p.
9. lași 107 p.

10; Argeș 103 p.
11. Mureș-A.M. 77 p.
12. Bacău 90 p.
13. Oltenia 87 p.
14. Hunedoara 80 p.
15. Reg. Buc. 69 p.
16. Maramureș 56 p.
17. Suceava 39 p.

Clasament alcătuit de zia
rul nostru pe baza puncta
jelor definitive la box, 
motociclism și ciclism și a 
celor parțiale la fotbal, 
baschet, atletism, gimnas
tică, notație, haltere, volei, 
handbal și lupte.



AMI DE CONTINUA
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Adevărata dezvoltare 
a Sportului rominesc

Am indrăuit sportul încă din fragedă 
copilărie, M-am dedicat gimnasticii, 
disciplina in care in 1926 aveam să 
obțin consacrarea, devenind campion 
absolut al tării. Șase ani consecutiv 
mi-am păstrai acest titlu. Și totuși, in 
1932 cind s-a pus problema participă
rii mele la Olimpia
da de la Los An
geles. indiferența 
oficialităților spor
tive ale vremii s-a 
tăcut simțită din 
plin...

Abia după 23 Au
gust 1944 sportul
rominesc a cunoscut prețuirea, ajun- 
gind la adevărata sa înflorire. Prin 
grija părintească a partidului și a gu
vernului, tineretului i s-au creat posi
bilități largi de a-și însuși și perfec
ționa măiestria sportivă. Condusă și 
îndrumată de partid, mișcarea sportivă 
din patria noastră cunoaște an de an

tot mai multe și mai răsunătoare suc
cese !

ALBIN MORARIU
— maestru emerit al sportului —

Amintiri
Toate excepționalele condiții materia

le. tot ceea ce statul pune astăzi la dis
poziția sportivilor pentru activitatea lor 
îmi poartă firesc gîndurile la vremurile

uzate și de puține erau aparatele și 
materialul sportiv cu care lucram la 
„Tirul”, cu toate că era vorba de sala 
celei mai mari „societăți de sport" din 
Romînia de pe vremea aceea... Și mă 
uit astăzi la tinerii care vin să învețe 
sportul halterelor, in indiferent care 
sală din cele multe: chiar și într-o 
secție proaspăt înființată, 
tot ce le trebuie.

SPORTUL-11^ IHNUN
Prilej de mindrie!

Mărturii ale trecutului..*
Pentru rîndurile de mai jos, comen

tariile sînt aproape de prisos. Culese 
dintre multe altele, le-am copiat înti-o 
după-amiazâ, și le redăm așa cum au 
apărut cu trei decenii în urmă, con- 
semnînd stări de lucruri care atunci 
eiau firești și păreau imposibil de 
schimbat.

Astăzi, în pragul marii sărbători, a- 
ceste lucruri sînt amintiri ale unui 
trecut trist, aproape de neconceput 
pentru cei ce nu le-au trăit.

' .GAZETA SPORTURILOR", nr. 2223 din 
i 6 noiembrie 1936. Sub titlul ,S-A DES- 
I FIINȚAT EDUCAȚIA FIZICA IN ȘCO

LILE C.F R.“, cronicarul consemnează:

«Tocmai acești elevi care zilnic lu
crează în poziții vicioase șl aer Închis 
de atelier, tocmai contra lor, pentru 

* care educația fizică era singura oră 
? de adevărată sănătate se ia o aseme- 
< nea măsură".

trăite de mine cu vreo patru decenii in 
urmă. Pe-atunci am început eu lup
tele...

Era intr-o sală din Tei. O încăpere 
de maximum 5 metri pe 5. în locul sal
telelor ca lumea, de azi — un preș jer
pelit. în plus, o greutate de 50 kg, 
două haltere a 5 kg, un antrenor avînd 

’ suflet și bunăvoință cu grămada, dar 
care-și ducea zilele de azi pe mîine eu 
ce-1 plăteam noi din leaia mizeră de 
ucenici la lăcătușerie și... cam asta. 
Ba, pardon, că aveam și... duș : o căl
dare cu apă la ușa sălii I Și... mai a- 
veau ceva cei care năzuiau mai mult 
în sportul luptelor, furați de mirajul 
scenei și afișelor cu nume răsunătoare: 
perspectiva trecerii la profesionism și a 
umilințelor care decurgeau din aceasta, 
cu exhibiții prin tot soiul de barăci de 
bîlci ori prin circuri, unde privațiunile, 
ofensele, decepțiile erau ascunse de 
strălucirea înșelătoarelor lumini ale a- 
renei...

Distanță de la cer la pămînt e între 
ce trăim azi și ce era-nainte I

JEAN CHIRTOP 
fost luptător, campion al 
Romîniei la categoria grea 

între anii 1925 și 1940

lui 
nu

ei găsesc 
Haltere și greutăți 
reglabile, de dife
rite mărimi, su
porți metalici, bare 
olimpice, podiu
muri speciale și 
cite altele. Tot ceea 
ce nouă, celor 
prinși de dragos- 
din anii dinaintea 

eliberator nici prin
sportului

23 August
ne trecea c-am fi putut avea!

încă
vis

)

ȘTEFAN PETRESCU
— antrenor emerit —

.TEMPO* nr. 1228, ed. II din 4 iu
lie 1937. In pagina de sport, la ru
brica de ciclism, apare o declarație 
a fondistului GH. HAPCIUC: „Domnule 
redactor, nici nu-ți pot explica bucu
ria mea provocată de surpriza care 
■i s-a pregătit la atelierele Grivița 
unde lucrez... S-a deschis o listă de 
subscripție pentru cumpărarea unei 
biciclete speciale de fond... Toți co
legi] mei. absolut toți, chiar și acei 
pe care nu-i cunosc au subscris cu 
entuziasm adunind in timpul cel mai 
scurt o sumă considerabilă, 
pot să plec chiar astăzi la 
ca să-mi cumpăr bicicleta".

Ceea ce nici prin vis...
Halterele, exercițiile fizice de forță 

m-au pasionat încă din anii adoles
cenței. Dar cite triste amintiri de pe 
urma sacrificiilor la care eram supus 
spre a putea practica sportul ce-mi 
devenise drag... Nu-mi era cu putință 
aceasta decit după orele 9 seara, la 
capătul unei zile de muncă dură, de 
11—12 ceasuri!

Ce rudimentare, ce demodate, cit de

Numeroși profesori, 
antrenori și instructori

Condițiile de dezvoltare a educației 
fizice și sportului în rîndurile tineretu
lui nostru au fost, pînă în 1944, din 
cele mai grele.

Cu foarte puține săli pentru exerciții, 
cu puține terenuri de sport și cu mate
rial procurat adeseori cu mijloacele 

’ proprii ale profesorilor, activitatea spor
tivă a tineretului nostru, prin organiza
rea și dimensiunile ei, a purtat înainte 
de 23 August 1944 pecetea mentalității 
retrograde și nepăsării burgheziei și 
moșierimii față de cultura fizică.

In cadrul marilor transformări petre
cute în țara noastră după 1944. dato
rită condițiilor create de partid, o mul
țime de profesori, antrenori și instruc
tori au început să mobilizeze în ritm 
vertiginos tineretul din toate gra
dele de învățămtnt și din organizațiile 
sportive răspîndite pe întreg cuprinsul 
țării, în activitatea sportivă. Rezultatele 
muncii lor sînt dovedite de numărul 
impresionant de participanți la marile 
întreceri sportive cu caracter popular și 
de succesele dobîndite în confruntarea 
cu echipele reprezentative ale altor țări.

Consolidarea organizatorică a siste
mului nostru de educație fizică, înfăp
tuirile pe tărîm obștesc pentru practi
carea sportului de masă, precum și per
formanțele de valoare excepțională ale 
sportivilor situează țara noastră astăzi 
printre cele dintîi din lume. îmi crește 
inima de bucurie I

In cei 20 de ani de la eliberare, 
mișcarea sportivă din Republica 
Populară Romînâ, condusă și îndru
mată de partid, a înregistrat succese 
de prestigiu care o situează printre 
cele mai puternice din lume.

Pe plan intern, dezvoltarea mișcă
rii de cultură fizică și sport a în
semnat tot mai multe asociafii spor
tive și implicit sporirea numărului de 
membri UCFS, tot mai multe compe
tiții și întreceri sportive de mase care 
au culminat, anul acesta, cu prima 
Spartachiadă republicană, închinată 
aniversării a 20 de ani de la elibe
rarea țării de sub jugul fascist.

Referindu-mă la activitatea sporti
vă din cadrul Stațiunii de mașini și 
tractoare din comuna Cîrcea, raionul 
Craiova, trebuie să spun că aceasta 
își face tot mai des simțită prezența 
mai ales în rîndul tineretului. Parti
cipăm la campionatul raional de fot

bal, la concursurile atletice, la com
petițiile de volei. Cu prilejul întrece
rilor Spartachiadei republicane, 500 
de tineri de la S.M.T. Cîrcea au fost 
prezenți la startul concursurilor, 
la diferite ramuri sportive, obținînd 
locuri fruntașe pe raion. Un amănunt 
prețios : stimulați de întrecerile marii 
competiții și avînd sprijinul organelor 
locale, sportivii stațiunii au început 
să amenajeze un frumos teren pentru 
fotbal și altul pentru volei.

Toate aceste rezultate sînt un pri
lej de mindrie pentru tineretul de la 
S.M.T. Cîrcea. Mulțumim din inimă 
partidului care a deschis căi 
largi tineretului spre împlinirea celor 
mai îndrăznețe visuri ! .

ION DELCEA
Erou al Muncii Socialiste, 

directorul S.M.T. Cîrcea, raionul 
Craiova

Copilărie senină și luminoasă
Viața de azi, lipsită de griji, a celor 12 copii ai mei, n-ar fi fost posi

bilă înainte de 23 August 1944. Cunosc bine anii aceia vitregi dinainte de 
actul eliberării patriei, cind copiii oamenilor muncii trudeau încă din fragedă 
vîrstă, fără a cunoaște bucuria copilăriei...

Anii aceia vitregi... Am povestit deseori copiilor mei fapte și întîm- 
plări din propria-mi copilărie. De fiecare dată ei m-au ascultai cu luare 
aminte, dar aproape că nu le venea să creadă cele povestite. Fiindcă între 
copilăria de ieri și cea de azi este o deosebire uriașă.

Scutiți de griji și nevoi, copiii mei, asemenea tuturor copiilor din țara 
noastră, învață, se bucură de viață, Jac sport. Băieții mei, toți cinci, au 
urmat — paralel cu școala de bază — cursurile școlii sportive de elevi nr. 2. 
Acum, o parte dintre ei activează tn secțiile clubului sportiv Rapid. Fac 
sport pentru a fi mai viguroși și mai puternici, pentru a-și întări sănătatea. 
Profesorii și antrenorii au dovedit multă grijă, jăcîndu-i tot mai disciplinați 
și stimulindu-le totodată dragostea pentru carte.

lată de ce am toate motivele să mă consider o mamă fericită.
Și iată pentru ce astăzi, cu ocazia marii sărbători a poporului nostru, 

aniversarea a 20 de ani de la Eliberare, țin să mulțumesc partidului și gu
vernului prin grija cărora copiii mei au asigurată o copilărie cu adevărat/ 
senină și luminoasă 1

IOANA STRAT
Mamă Eroină

Astfel, 
Brăila

Tot ,TEMPO“, ©d. a Il-a Nr. 
vineri 2 iulie 1937. Sub titlul .REDAȚ1 , 
ORĂȘENILOR BUCURIA VIEȚII: APA, 1 
AERUL, SOARELE*, autorul scrie: ,

.Tristă e munca noastră, neîntreruptă 
de nici o bucurie, nestrăbătută de nici 
o așteptare. Săptămînile se scurg în 
strimtele și neaerlsitele uzine, atelie- ) 
re, birouri și prăvălii, zl de zi la fel... 
Viață de ocnă trăită la doi pași de 
raiul munților, apelor, luncilor, văilor 
aurite de soare și Îmbălsămate 
minunate miresme.

Trăim pe un pămînt înzestrat 
cele mai frumoase priveliști și nu ne 
bucurăm de ele.

Acestui fel de viață 
vorbă, gloria de a fi 
mai mare procent de 
Europa, dar cine n-ar 
ria asta ?

Ce s-a făcut pentru ca zecile de mii 
de lucrători și funcționari din Bucu
rești să se poată bucura măcar o dată 
pe săptămînă de apele Dunării care 
sînt la depărtare de două ceasuri, sau 
de răcoarea munților care e Ia de
părtare de trei ceasuri ? NIMIC l<f

1226 de

de

cu

ii datorim. nu-1 
poporul cu cel 
tuberculoși din 
renunța la glo-

VIRGIL ROȘALA
— profesor —

Una din realitățile zilelor noastre
Cu sprijinul neprecupețit al partidului și guvernului, mișcarea sportivă 

din Republica Populară Romînă s-a dezvoltat într-un ritm vertiginos, pe 
măsura condițiilor minunate ce i-au fost create.

In uzine și fabrici, în gospodării agricole colective și de stat, în școli 
și facultăți, sportul și-a cîștigat an de an tot mai mulți prieteni. Activitatea 
sportivă de mase reprezintă o realitate vie, demonstrată în mod grăitor de 
întrecerile primei Spartachiade republicane. O realitate grăitoare o constituie

.GAZETA SPORTURILOR” nr. 2113 din 
19 iulie 1936. In legătură cu lotul spor
tivilor romîni care urmau să se de
plaseze la Jocurile Olimpice din acel 
an, apare un comentariu din care 
extragem: .După cum se știe, partici
parea Romîniei Ia aceste Jocuri se 
face FARA NICI UN AJUTOR DIN 
PARTEA STATULUI. Mai mult chiaî, 
atleții care ne vor reprezenta la Olim
piadă merg în majoritatea lor pe chel
tuială proprie.

Ceea ce e sc:is râmîne, are valoare 
de document și demonstrează.u_

Membri UCFS
@ 950114

2 534 379
@ 3410149

PARTICIPANȚI la excursii 
TURISTICE

SPORTIVI 
CLASIFICAȚI 

25000 
row 193 340

1963
SPORTIVI 

LEGITIMAT! 

194065
. _______ 4

1962
1990 000

1963
PESTE

4 400000

CIFRE... CIFRE...
• La „Cupa Unității Tineretului" 

care a avut loc în anul 1948 și a cu
prins în program întreceri la atletism, 
fotbal, volei și box au participat 421 000 
de concurenți, iar la „Cupa Tineretu
lui Muncitor" s-au prezentat la start 
peste 800 000 de tineri și tinere.

• In mișcarea noastră sportivă ac
tivează astăzi peste 73 000 de instruc
tori sportivi și aproape 4 000 de antre
nori. Ei îndrumă activitatea iubitori
lor de sport din cele 10 128 de asocia
ții sportive de la orașe și sate și din 
cele 44 de cluburi sportive existente 
în țara noastră.

• In ultimii ani mișcarea sportivă 
din țara noastră a crescut neîncetat. 
Astfel, în Uniunea de Cultură Fizică 
și Sport activau în anul 1957 950114 
membri. In următorii ani numărul lor 
a crescut astfel: 1958: 2 040 958: 1959— 
2 363 657; 1960 — 2 534 379; 1961 —
2 690 860; 1962 — 3 085 121; 1963 —
3 284 255 și 1964 — 3 410 149.

• Numărul partfcipanților la Spar-
tachiada de iarnă a evoluat după cum 
urmează: 1957—2 900 000; 1962—
3 600 000; 1963—3 690 000.

® /Activitatea sportivă în rîndul ele
vilor și studenților cunoaște o puter
nică dezvoltare. Astăzi, în întreaga 
țară, participă la întrecerile sportive de 
mase aproape 350 000 de elevi și 60 000 
de studenți.
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AL MASELOR
totodată și activitatea sportivă de performanță în care Republica Populară 
Romînă deține poziții fruntașe pe plan european și chiar mondial într-o serie 
de ramuri sportive ca handbalul, voleiul, canotajul (caiac-canoe), tirul, scrima 
rugbiul etc.

Această impetuoasă dezvoltare a mișcării sportive din patria noastră rea
lizată în cei 20 de ani de viață liberă nici nu putea fi concepută altădată, 
în vechea Romînie burghezo- moșierească. Această dezvoltare nemaiîntîlnită 
este caracteristică zilelor noastre, este rodul sprijinului neprețuit acordat 
de partid și guvern, care urmărește ca și prin sport să se ridice un tineret 
de nădejde, capabil să facă față cu succes marilor sarcini ale desăvîrșirii
construcției socialiste în patria noastră.

Un ajutor prețios in
In Romînia socialistă mișcarea de 

-cultură fizică și sport a devenit o rea
litate vie, cu profunde semnificații e- 
ducatîv-instructive. Cuprinzînd milioa
ne de oameni, această activitate utilă 
și plăcută și-a adus o prețioasă con
tribuție Ia întărirea sănătății celor 
rnulți, devenind un sector de seamă al 
medicinii noastre preventive.

Organizarea cercetării științifice în 
domeniul culturii fizice și sportului 
prin cabinetele metodice regionale, prin 
institutele noastre de profil fiziologic 
și pedagogic, desfășurarea mai multor 
sesiuni științifice consacrate probleme
lor complexe ale sistemului nostru de 
educație fizică, precum și alte acțiuni 
efectuate in acest scop reflectă legă
tura strinsă dintre mișcarea sportivă și 

^'știința din țara noastră, asigurînd con-

DE O VÎRSTĂ
CU LIBERTATEA NOASTRĂ...

uncesc de multă vreme în mijlo
cul oțelarilor. Sînt martorul zil

nic al faptelor de abnegație, de pa
siune și adevărat eroism, cu care acești 
oameni neînfricați supun furia dez
lănțuită a metalului incandescent, vo
inței lor. Port un deosebit respect a- 
cestor oameni vrednici, care în luptă 
cu flăcările, cu dogoarea, fac fapte de 
înaltă conștiință socialistă, dînd indus
triei noastre plinea atît de necesară
— oțelul.

Majoritatea oțelarilor sînt tineri. So

siți din toate colțurile țării ei au cres
cut aici, o dată cu noua Hunedoara, 
cu noile ei blocuri și agregate side

rurgice de mare tehnicitate. Sînt tineri 
dar le stăpînesc cu iscusință. Conștiința 
lor nouă, socialistă, s-a plămădit și ce- 
mentat în clocotul muncii de lingă 

furnal sau cuptor, de lingă caja lami
norului sau masa de comandă. Biogra
fiile lor, scrise în acești douăzeci de 
ani ai noștri, se aseamănă semețelor 
furnale, ce străjuiesc cu frunțile lor 
înaltul cerului hunedorean.

Am ales cîteva din ele: cele ale 
tinerilor oțelari ce-n curînd își vor 
sărbători două decenii de viață. O 
vîrstă minunată. Am stat de vorbă cu 
tinerii oțelari în aceste zile.

La cuptorul doi, l-am găsit pe ști- 
carul Virgil Săraru. Deși are doar doi 
ani de oțelărie, a fost promovat șticar
— omul nr. 1 — în echipa topitorului- 
șef. Pasiuni în afara orelor de mun

ELENA POPARAD 
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Muncitor 

ocrotirea sănătății 

trolul și eficiența tot mai mare a aces
tei activități în prevenirea bolilor și 
ridicarea stării de sănătate a poporului.

In pragul marii sărbători a poporu
lui nostru îi felicităm cu căldură pe 
milioanele de practicanți ai exercițiilor 
fizice și sportului din țara noastră, 
constructori viguroși și entuziaști ai 
socialismului, pe sportivii noștri frun
tași, demni reprezentanți ai patriei în 
întrecerile internaționale. Oamenii de 
știință romîni își vor înzeci eforturile 
depuse și în domeniul cercetărilor, in 
slujba dezvoltării continue a mișcării 
noastre sportive.

Acad. 
GRIGORE BENETATO

Președintele Consiliului Științific al 
UCFS

că ? Două : învățătura și sportul. Do
vezi ? A absolvit cu medii foarte bune 

clasa a IX-a la „seral**, iar cu echipa 
de volei a secției s-a clasat pe locul 
doi în „Cupa Eliberării'1. „De fapt, 
n-ar fi trebuit să pierdem \,Cupau pe 
care o dețineam de mai mulți ani,

„Concursul
pentru cea mai 

bună 
corespondență"

dar... am jucat trei meciuri într-o zi 
și am pierdut la „Turnătorie" cu 3—2, 
la mare luptă**.

...La cuptorul cinci, o dată cu rosti

rea comenzii de evacuare a șarjei, stră
pungerea șticului o face, cu măiestrie 
de vechi oțelar, un alt șticar la două

zeci de ani : tînărul Constantin Borăs- 
cu, cunoscut și ca „ridicător** în echipa 
de volei a secției. La sfîrșitul anului 
școlar, pentru mediile de 9 și 10 a 
fost răsplătit cu premiul I, în clasa 
a IX-a.

Un alt component al echipei de vo
lei a secției este tînărul Bălănoiu Ni

De fiecare dată, cu prilejul ma

rilor sărbători ale poporului 

nostru, tineretul se pregătește 

cu multă bucurie și dragoste 

pentru demonstrațiile sportive. 

Iată, în fotografia de față, un 

masiv grup de tinere trecînd 

prin fața tribunelor

col ae, în prezent term o tehnician și ab
solvent al clasei a IX-a la „serat1*.

Alți tineri oțelari de aceeași minu

nată vîrstă au alte și alte pasiuni, pe 
care și le dezvoltă necontenit : Tiberiu 
Bidiu — șahi st de categoria a 11a, 
absolvent al clasei a X-a la „seral** ; 
Simian Tușa și Mihai Cociurcă, „extre
mele** echipei de fotbal a secției — 
prima în „Cupa Eliberării**, cu 8 punc
te din patru meciuri (mai are de 
jucat 3 meciuri) — au fost promo
vați controlori de calitate la elabora
rea și turnarea oțelului special pen
tru țevi ; Ioan Onciu și Gheorghe Hog- 
man, ambii buni jucători de tenis de 
masă, sînt și dozatori pricepuți pe 
schimburile lor și elevi merituoși la 
„seral**.

Și numărul celor de-o vîrstă cu li
bertatea noastră e mult mai mare. Ei 
sînt cu toții oameni de nădejde, ade
vărat „schimb de mîine** la conducerea 
uriașelor cuptoare care plămădesc cele 
mai mari șarje de oțel romînesc. Ei 
s-au născut în anul luminos al Elibe
rării. Pasiunile lor se împart între 

muncă, învățătură și sport.

în aceste zile, cînd gîndurile noas
tre se îndreaptă spre măreața sărbă
toare a Eliberării, ne gîndim cu dra
goste și la ei, cei de-o vîrstă cu li
bertatea noastră.

GH. I. NEGREA
Hunedoara

PLOAIE BOGATA
Satul are nume de 

poem: Dormărunt.
Cîmpia începe în pra
gul caselor și se ter
mină în marginea ce
rului. Mirosea a pelin 
scuturat de vînt și a 
frunză de nuc. Iar 
președintele (înalt, o- 
sos), vorbea plimbîn- 
du-și degetul pe zare 
și dezvelind fragmente 
din peisajul inundat 
de arșiță.

„Acolo a fost moșia 
lui Sighireanu (acum, 
acolo este izvor de 
grîne. Am pus și ma
ghiran și maci. Seara, 
pămintul amețește de 
mirosuri, se duc fe
tele, se țin de braț și 
cintă și parcă se în
torc mai frumoase). 
Spre ceardacul cu 
turn, vedeți, era a u- 
nui baron. Nu mai 
știu cum îi zice. E 
valea griului, pămînt 
mănos. Noi (și cu de
getul schițează un 
cerc) sîntem gospodă
rie veche, bogată — 
douăsprezece milioane 
fond de bază. E aici 
un om, scrie versuri. 
Eu nu mă pricep, poa
te sint bune și-o să 
le publice. Lucru ade
vărat este că-mi place 
ce-a spus el intr-o 
scrisoare pentru un 
ziar. A spus așa : La 
Dormărunt, adulmecau 
boierii ca lupii, acum 
tot ce veți cu ochii e 
al nostru, și pămintul 
și roduî pămintului... 
In douăzeci de antale 
la eliberare, sufletul 
țăranului s-a schimbat 
și a înflorit. După 
muncă, omul are timp 
și drag să se ocupe și 
de lucruri la care nu 
visa altădată: citește, 
ascultă conferințe sau 
face sport, lată, noi 
avem o asociație.spor
tivă — Avîntul — cu 
1657 de membri. Baza 
sportivă (teren de fot
bal, volei, handbal, 
pistă de atletism, apa
rate de gimnastică) 
am făcut-o prin mun
că patriotică. Ne-am 
cumpărat și materiale 

FÂNUȘ NEAGU
sportive. în întrece
rile din cadrul Spar- 
tachiadei republicane, 
organizate în cinstea 
lui 23 August, am 
ieșit primii pe raion 
și doi inși din satul 
nostru au ajuns <ă 
fie selecționați pentru 
faza finală pe țară: 
Maria Rucăreanu la 
săritura în înălțime și 
Ion Măcărescu la 
10.000 m plat. Vasile 
Burlacu, unul din 
campionii țării la ci
clism e din Dormă
runt, aici a participat 
pentru prima oară la 
un concurs. Duminica, 
în satul nostru, au 
loc totdeauna întreceri 
— fie de fotbal, fie 
de handbal. Dar min- 
dria noastră e forma
ția de gimnastică, al
cătuită din aproape 
două sute de persoa
ne... Toți, absolut toți, 
lucrează in gospodă
ria colectivă. In alte 
vremi nu știau decit să 
scormonească pămîn- 
tul... Uite, unul din
tre băieții cei mai 
buni, un fotbalist, nu
mele n-are importanță, 
e dintr-o familie în
glodată. Sau mai bine 
zis era... Sint în casă 
opt frați. El e dintre 
cei mai mici. Taică-su, 
timp de cincisprezece 
ani a fost argat: nouă 
ani la un morar și 
alți șase la un cîrciu- 
mar care ținea și sa
lon de dans și băcă
nie. La morar omul 
îngrijea de vite și de 
grădină și făcea dru
muri la oraș după mo
torină și după măsele 
de lemn pentru roata 
morii. Și-n fiecare 
seară, către miezul 
nopții, se ducea cu 
roaba la circiumă să-1 
aducă pe stăpin, care 
nu se mai putea ține 
pe picioare. Cînd a 
crăpat morarul s-a 
mutat la cîrciumar. 
Dar aici a fost și mai 
greu. In șase ani n-a

avut o duminică li
beră. Și n-a ajuns nici
odată, decît acum, 
in anii noștri, să-și 
facă o casă a iui. 
Lemnăria toată, se 
laudă fotbalistul, am 
cumpărat-o eu, zice^ 
cu banii ciștigați la 
gospodărie intr-un an. 
Vreau să fie casa cu 
galerie in față, cu flori 
de scîndură la coso- 
roabe și cu obloane— 
Bătrinul a vrut s-o 

învelească cu țiglă, 
dar băiatul a fost de 
părere să întindă tablă 
pe ea. Dacă ai tablă 
poți să faci și doi co
coși de tinichea. Bate 
vîntul, le-ntinde ari
pile și zuruie. E mai 
frumos așa. Și este. 
Gospodăria colectivă, 
anii socialismului au 
clădit în țăran gustul 
frumosului. Al demni
tății și al bucuriei Și 
asta cred eu că e cea 
mai bogată ploaie 
care a căzut vreodată 
peste cimpie.

Vorbeam. Și peste 
noi, peste cîmpia Dor- 
măruntului, peste li
vezile cu nuci pletoși, 
juca, cu sticliri ciu
date, ca un abur al 
pămîntului, arșița ve
rii. Zarea, jur-impre- 
jur, avea luciu de 
smalț. Mirosea a pe
lin, a maghiran și a 
maci, iar in porumburi 
fierbea arama apro
piatului septembrie.

Era acum spre 
seară, soarele șchio
păta ca o dropie lovi
tă de alice și în cîm
pia inversă a cerului 
răsărise și luna. „Uite, 
spuse președintele, în 
seara asta, băiatul 
meu iar o să se urce 
în nucul din curte ca 
să privească munții. 
Noaptea, pe lună, zice 
el, munții se văd de
parte și sint galbeni 
și joacă pe ei vîntul, 
un vint răcoros care 
ajunge la noi în cim
pie abia dimineața".

Și era lumină și- li
niște ca după o ploaie 
bogată.

Modernul stadion ,23 August* din rapitală, construit in anul 1953
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TITLURI ȘI MEDALII...

ropeană a sportului. Ei 
atletism, caiac-canoe, tir, 
122 de medalii dintre cai

• In cadrul criteriilor

mînt superior. La Jocurile Mondiale Universitare ei au 
cucerit 72 de medalii, dintre care. 16 de campioni ai 
lumii.

• La Festivalurile mondiale ale tineretului, țara 
noastră a obținut 200 de medalii, dintre care 45 de 
aur.

CAMl

CAMPIONATE 
MONDIALE

; 1 MfPAIIE PE «6INT

’ 1 toc HI

1. Prima medade de aur la Joc
2. Ion Micoroiu — campion mona
3. La Bratislava (1958), Elena B 

de campioană mondială
4. Moscova 1958 ! Pe primul loc 

nostru-C. Antonescu.
5. In 1962 — la

oară titlul mondial.
București — echipe

e reprezenta sportul romînesc pe plan internatio- 
nai și care erau succesele sale înaintea lui 23 
August 1944 ? Puțin, foarte puțini O medalie de ar

gint (călărie—1936), un loc III (rugbi—1924) la trecutele 
ediții ale Jocurilor Olimpice, cîteva titluri de campioni 
europeni la box profesionist și 2 titluri de campioni 
mondiali la bob. în rest, succese sporadice, fără un ecou 
prea mare.

Ce reprezintă astăzi sportul romînesc pe plan inter
național ? Cifrele vorbesc de la sine ! La ultimele trei 
ediții ale J.O. (Helsinki, Melbourne și Roma) sportivii ro
mîni au cucerit : 9 MEDALII DE ÂUR, 5 DE ARGINT 
Șl 13 DE BRONZ Șl AU STABILIT 3 RECORDURI OLIM
PICE. în 20 de ani sportivii romîni au cîștigat 36 DE 
TITLURI DE CAMPIONI Al LUMII, 26 DE TITLURI DE 
CAMPIONI EUROPENI Șl 141 DE TITLURI DE CAM
PIONI BALCANICI. în afara acestora, au fost obținute 
numeroase succese de prestigiu în diferite mari com
petiții internaționale : 8 „CUPE ALE CAMPIONILOR EU
ROPENI" AU'FOST CUCERITE DE ECHIPE ROMÎNEȘTI, 
DE 5 ORI CONSECUTIV ECHIPA REPREZENTATIVĂ DE 
RUGBI A CÎȘTIGAT „CUPA PĂCII", IAR TRĂGĂTORII 
ROMÎNI AU CUCERIT DE 6 ORI „CUPA ȚĂRILOR LATI
NE" LA TIR, RUGBISTII N-AU CUNOSCUT ÎNFR1N- 
GEREA ÎN ULTIMII ȘASE ANI. MAI TREBUIE AMiNTIT 
LOCUL DOI ÎN CLASAMENTUL GENERAL PE NAȚIUNI 
LA „UNIVERSIADA* DE LA SOFIA, CA Șl NUMEROA
SELE TITLURI DE CAMPIONI MONDIALI UNIVERSITARI 
etc.

Comparația între „ieri* și „azi" poate și trebuie făcu
tă și pe alte planuri. Ieri, sportul era la dispoziția unui 
număr restrîns de practicanți, astăzi este un bun al 
întregului popor. Pentru aceasta a fost nevoie să se

ÎN ACEȘTI DOUĂZECI DE ANI
EMIL GHIBU 

vicepreședinte al UCFS
construiască baze sportive complexe, săli și bazine, ca 
și mii de terenuri simple. Au fost confecționate materiale 
și echipament sportiv, au fost pregătiți mii de îndru
mători ai acestui torent impresionant de tineri, care vin 
pe stadioane : profesori de educație fizică, antrenori, in
structori sportivi, medici, arbitri etc. De altfel, toată 
activitatea noastră de cultură fizică și sport a fost pusă 
pe baze noi, solide, a fost legată strîns teoria de prac
tică. întreaga. activitate, orientată pe baze științifice, 
contribuie la întărirea sănătății maselor, la dezvoltarea 
fizică multilaterală și educarea cetățenească a -tinere
tului.

Succesele sportului nostru de performanță își au ex
plicația mai ales în baza de mase în continuă creștere, 
in atenția ce-a fost acordată pregătirii juniorilor. în 
trecut, cu foarte puține excepții, n-a existat o preocu
pare pentru creșterea juniorilor, pentru atenta lor pre
gătire și educare. Acum juniorii constituie o problemă 
principală, în rezolvarea căreia sînt angrenați cei mai 
buni specialiști. în trecut n-au existat decît foarte puține 
întreceri oficiale pentru aceste speranțe ale sportului. 
Acum, juniorii au un program competițional al lor, par
ticipă la numeroase competiții internalionale. Sportivii 
romîni dețin recorduri mondiale de juniori la atletism 
și haltere, sînt în fruntea listelor celor mai buni perfor
meri ai lumii la mai multe probe.

Se cuvin cîteva vorbe despre sportul feminin, indiscu; 
tabil o mare realizare a mișcării de cultură fizică și 
sport din țara noastră. Astăzi avem sportive de frunte 
cu care ne mîndrim, campioane mondiale și europene, 
cîștigătoare ale multor competiții de amploare.

Și cite ar mai fi de spus...

• Sportivii romîni au cu
cerit înainte de eliberare 4 
titluri de campioni europeni. 
Ele au fost obținute de bo
xeri în anii 1930, 1932, 1935 
și 1936.

în ultimii 20 de ani repre
zentanții țării noastre s-au 
impus categoric în arena eu- 
au obținut în întrecerile de 
box și alte ramuri sportive 

e 26 de aur!

• Jocurile Balcanice au o veche tradiție. Înainte 
de 23 August 1944 sportivii noștri au repurtat 22 de 
victorii în aceste întreceri. După eliberare datorită am
ploarei deosebite pe care a căpătat-o sportul romînesc 
sportivii și echipele care ne-au reprezentat au obținut 
un număr impresionant de medalii: 385, dintre care 
141 de aur. Este fără îndoială un progres care se în
scrie pe linia general ascendentă a mișcării sportive 
din țara noastră.

CAMPI

JOCURI 
OLIMPICE

2 titluri" ’

6. H. Bauma 
nuluț echipei re 
Frapa, pe?itru a

7. 196J, Yoke 
cucerit titlul de <

8. Trei meda
D. Pîrvulescu, I.

9. Pekin 1961
titlul mondial în

10. 1962 f La 
suprem la camp

11. In 1963, l 
fost reprezentat 
cucerit 6 titluri c

12. Cvintetul 
trescu, Leon Roti 
piom olimpici în

• In aceste două decenii 
sportivii romîni s-au impus, 
de asemenea, într-o serie de 
alte competiții internațio
nale. Astfel, reprezentativele 
diferitelor cluburi și asocia
ții sportive din țara noastră 
au cucerit 8 „Cupe ale 
campionilor europeni". Ști

ința și Rapid București s-au impus în handbalul fe
minin, Rapid București (2) în voleiul masculin, C.S.M. 
Cluj (2) la tenis de masa băieți și Voința București 
la tenis de masă fete, iar Grivița Roșie la rugbi. Nu
mai în anul 1964 din totalul celor 9 cupe puse în joc, 
4 au fost cucerite de sportivii din R. P. Romînă, clasa
mentul general pe națiuni fiind următorul:

1. R. P. ROMI NA 8 puncte; 2—3. R. D. Germană 
3 puncte ; 2—3. Spania 3 puncte ; 4—6. R. P. Bulgaria 
2 puncte ; 4—6. Italia 2 puncte; 4—6. Uniunea So
vietică 2 puncte; 7—8. R. S. Cehoslovacă 2 puncte; 
7—8. R. P. Ungară 2 puncte; 9—11. Danemarca 1 
punct; 9—11. Franța 1 punct; 9—11. R. S. F. Iugo
slavia 1 punct

mondiale de juniori și ti
neret reprezentanții noștri 
au obținut 13 medalii, din
tre care 4 de aur.

• Succese de seamă au 
realizat în activitatea inter
națională și sportivii din fa
cultăți și institute de învăță-



All

Iosif Sirbu (Helsinki 19S2)

igat performanțelor sale titlul

’le mondiale de tir, sportivul

andbal a cucerit pentru a treia

la Roma ; lolanda Baiaș,O. de

TULURI
CAMPIONATE 
MONDIALE

tndru 
lu la

și Geta Pitică cuceresc 
tenis de masă.

Iugoslavia) sportul romînesc a 
cit : caiaciștii și canoiștii au 
lumii.

F.I.H. înmînează Cupa căpița- 
handbal, care a cucerit, 

l de campioană a lumii.

>rui romîn Valeriu Bularca a 
ii.

Olga Orban-szabo cîștigă tutui 
L de scrimă.

I OLIMPICI

1944-1964

Melbourne : N. Linca, Șt. Pe- 
mailciuc, Dumitru Alexe, ca.m-

Oaspeți de peste hotare— 
despre sportul și sportivii 

din țara noastră
Nutresc multă simpatie pentru 

sportivii romîni și urmăresc cu in
teres progresul lor rapid, pozițiile 
tot mai bune pe care le ocupă în 
sportul european și mondial. In Po
lonia sînt foarte apreciați rugbiștii 
romîni, handbaliștii, luptătorii, vo
leibaliștii, caiaciștii — ca să numai 
vorbim de lolanda Balaș, Maria 
Diaconescu, Lia Manoliu...

VLODZIMIERZ RECZEK
(R.P. Polona)

memb'iu al Comitetului Interna
țional Olimpic

1-atn văzul pe romîni, cu puțin 
timp in urmă .evoluînd în cadrul 
concursului international „Regata 
Snagov". De atunci n.i-am dat sea
ma de înalta lor valoare. Desfășu
rarea întrecerilor de la Jajce mi-a 
confirmat, ba chiar mi-a depășit 
așteptările. Echipa romînă a fost, 
indiscutabil, cea mai bună. între 
aceasta și celelalte echipe este o 
diferență de o clasă... Ii felicit căl
duros pe sportivii romîni, pe antre
norii lor și le doresc noi succese 1

CH. DE COQUEREAUMONT 
președintele Federației interna

ționale de caiac-canoe

Deși sînt trecut de prima tinere
țe, am fos. impresionat pînă la la
crimi de frumoasa și emoționanta 
festivitate de deschidere a primei 
ediții a Jo urilor Balcanice de atle
tism pentru juniori. Vă închipuiți 
atunci cum s-au simțit tinerii care 
și-au dat întîlnire la acest concurs. 
Mi-a plăcut felul în care s-au des
fășurat ^robele și, îndeosebi, pu
terea de luptă a tinerilor atleți ro
mîni, indiscutabil cei mai buni la 
această întrecere, atît la fete, cit și 
la 1 ăieți.

SPIROS PARISIS (Grecia) 
conducătorul delegației gre
cești la Jocurile Balcanice 
de atletism pentru juniori, 

organizate Ic Cluj

Amd 1962 a fost bogat în suc
cese pentru sportivii romîni. Fără 
îndoială, ele sint rezultatul marii 
popularități, precum și al bazei de 
mase asigurate sportului în Romî- 
nia. Pot spun că sportul de mase 
din Romînia promovează în mod 
permanent sportivi de clasă mon
dială.

KONSTANTIN ANDRIANOV 
președintele Comitetului Olimpic 

al U.R.S.S.

Am concurat pe multe stadioane, 
însă mărturisesc că n-am întîlnit 
un interes, pentru sport în general 
și pentru atletism în special, ca la 
București. Mi-a plăcut mult spiri
tul sportiv al publicului, entuzias
mul și competența sa.

PARRY O’BRIEN (S.U.A.) 
campion olimpic la aruncarea 

greutății

Sînt plin de admirație față de 
dezvoltarea sportului romînesc. Este 
foarte frumos tot ceea ce ați cons
truit : stadioanele, bazele complexe, 
terenurile de tot felul, poligoanele 
de tir. (In această privință aveți la 
Tunari ceva unic în lume...). To
tul este splendid !

ARMAND MASSARD (Franța) 
membru în Comitetul Internațio

nal Olimpic

Am rămas impresionat de cele 
văzute în țara dv... Avînd la dis
poziție atîtea posibilități de practi
care a sportului este normal ca din 
rîndurile tineretului romîn să se ri
dice campioni olimpici și mondiali, 
sportivi despre care se vorbește tot 
mai des în coloanele ziarelor din 
toată lumea.

ISMAIL HERAIZ
ziarist spaniol



FINALELE SPARTACHIADEI REPUBLICANE
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Uzi pe stadionul „23 August"

FESTIVITATEA
DE ÎNCHIDERE
A SPARTACHIADEI
REPUBLICANE

DE 
SI

SI FINALELE TURNEULUI 
FOTBAL: BANAT-CLUJ 
ORAȘ BUCURESTI-DOBRO- 

GEA
Iată-ne în ultima zi a finalelor 

marii competiții. Astăzi la ora 15.50, 
pe stadionul „23 Augusto are loc 
festivitatea de închidere a primei 
Spartachiade republicane, în cadrul 
căreia vor fi premiate reprezentati
vele de regiuni fruntașe. Tot astăzi 
se vor disputa pe același stadion fi
nalele turneului de fotbal.

Tntîlnirile — șî în primul rînd 
finala propriu-zisă BANAT — CLUJ 
— suscită un viu interes, mai ales 
după rezultatele semifinalelor.

Cine va cîștiga titlul de campi
oană a Spartachiadei republicane 
la fotbal ? In perspectivă, oricum un 
meci echilibrat și viu disputat (va 
începe la ora 16.35). La ora 14 se 
vor intilni pentru, locurile 3—4, se
lecționatele orașului București și 
regiunii Dobrogea.

In caz de scor egal meciurile vor 
fi prelungite, iar dacă egalitatea se 
va menține atunci vor fi declarate 
cîștigătoare echipele mai tinere.

Rezultate excelente în ultima zi 
a concursurilor de atletism

• MARIA DIACONESCU 56,08 m SI MIHAELA PENES 55,38 m (RECORD 
MONDIAL DE JUNIOARE) LA SULIȚĂ • IOANA PETRESCU NOU RECORD

LA 200 m (24,2) • K. SOKOL PESTE 7 000 PUNCTE LA DECATLON

93RAVO ATLEȚI! Li se cuvine, fără 
discuție, acest „bravo* celor mai mulți 
dintre partid pan ții la întrecerile finale 
ale Spartachiadei republicane. Timp de 
trei zile am asistat pe stadionul „23 
August* la cea mai reușită ediție a 
campionatelor republicane de atletism, 
în cadrul căreia au fost înregistrate 
numeroase performanțe de certă va
loare mondială. în afara rezultatu
lui — supra clasă — al Iolandei Balaș 
(1,90 m la înălțime) au fost înregis
trate : 6 noi recorduri de seniori ale 
R.P.R. (16,28 m Ciochină la triplu, 
6,44 m Viorica Viacopoleanu la lun
gime, 4508 p Maria Pândele la pen
tatlon, 4,65 m Asîafei la prăjină, 24,2 
Ioana Petrescu la 200 m, 7148 p K. 
Sokol la decatlon), au fost egalate 2 
recorduri (51,1 Jurcă la 400 mg, 21,0 
Zamfirescu la 200 m), a fost stabilit 
un record mondial de junioare la su
liță (M. Peneș 55,38) și 7 recorduri

de juniori și junioare (60,11 m 
Costache la ciocan, 3,74 Șepci la pră
jină 11, 14,7 Suciu la 110 mz, 3931 p 
Elf ride Nicolaus la pentatlon, 11,5 
Margareta Cos tiu la 80 mg — egalat, 
1,95 S. loan la înălțime II — egalat, 
2:11,0 Leontina Frunză la 800 m).

REZULTATE TEHNICE:

BĂRBAȚI : 
(Buc.) 
1:52,3, 
Mibali 
(Buc.) 
1:54,3,

800 m • 1. C. Bloțiu
1:51,5, 2. Gh. Ene (Buc.)

3. H. Stef (Buc.) 1:52,5, 4. St. 
(Buc.) 1:52.9, 5. St. Beregszaszi 
1:53,3, 6. H. Schmidt (Brașov) 
7. Gh. Corșatea (Buc.) 1:55,8, 

8. I. Căpraru (Cluj) 1:56,8; 5000_ m: 
1. A. Barabaș (Buc.) 14:21,4, 2. Ov. 
Lupu (Buc.) 14:30,4, 3. V. Caramihai 
(Buc.) 14:55,6, 4. I. Dăndărău (Plo
iești) 15:06,6, 5. Tr. Torok (Mureș-A. 
M.) 15:13,2, 6. C. Schiopu (Buc.)
15:25,0; 50 km marș: 1.
(Buc.) 4.40:57,5, 2. I. Baboie

Aurelia Manache și P. Decuseară
învingători și la platformă

I. Barbu
(Brașov)

&

Agenda finalelor

Pantelîmon Decuseară si Aurelia Ma- 
nache au reeditat succesul de la tram
bulină, cucerind primul loc și la sări
turi de la platformă. Dacă Aurelia Ma- 
nache nu a avut ca rivală decît pe 
Nora Miess (care a ratat titlul pentru 
că la ultima săritură au a obținut nici 
un punct!?), Decuseară în schimb a 
înfruntat adversari

AZI LA HANDBAL: DUBLU MECI

loare, pe care i-a întrecut datorită fap
tului că a fost mai sigur în executarea 
săriturilor cu coeficient ridicat.

Clasamente: băieți: 1. PANTELÎMON 
DECUSEARĂ (Buc.) J41,54 p; 2. 1. 
Ganea (Brașov) 138,95 p; 3. A. Breja 
(Buc.) 134,01 p; 4. Gh. Banu (Bra
șov) 133,18 p; 5. Gh. L'ngureanu (Buc.) 
132,24 p; 6. D Popoaie (Brașov) 
127,6 p. Fete: 1. AURELIA MANACHE 
(Buc.) 63,07 p; 2. Nora Miess (Buc.) 
59,10 p; 3. Elena Timar (Buc.) 54,50 
4. Marilena Pop (Buc.) 48,51 p.

BUCUREȘTI — BANAT
Etapa de ieri a turneului de handbal 

a fost dominată de meciul feminin Oraș 
București — Mureș-A. M., echipe care 
erau clasate pe locurile 1 și 2. Intîl- 
nirea a dat cîștig de cauză formației 
bucureștene, învingătoare cu 11—3 
(6—2), după un joc în care a fost 
superioară în ritm, în aruncări și în de
clanșarea contraatacurilor. Boțan (5), 
Constantinescu (3), Leonte, Cîrligeanu 
și Șramco au marcat p.ntru București, 
Sons (2) și Incze pentru Mureș-A. M.

In partida masculină Ploiești — 
Banat, jocul a fost mai echilibrat la 
început,

apropiati ca

în penultima zi

2-1 (!) la polo

p;

apoi ploieștenii s-au detașat

Alte rezultate de
ieri după-amiază

INOT. — Finale. Campionat R.P.R., 200 
m fluture (m): 1. Al. Popescu (Din. Buc.) 
2:33,2. 100 m spate (1): 1. I. Ungur (Steaua) 
1:17,4. 200 m bras (m): 1. A. Șoptereanu 
(C.S.Ș. Buc.) 2:40,4 — record de juniori 
cat. I și ii. 100 m spate (m): 1. T. Șerban 
(Din. Buc.) 1:07,6. 100 m bras (f): 1. M. 
Clos (Mureșul Tg. Mureș) 1:24,8... 3. I. Got- 
lieb (S.S.E. nr. 2 Buc.) 1:27,8 — record ega
lat la fetițe cat. I. 400 m liber (m): 1. 
Em. Voicu (Din. Buc.) 4:37,9 — nou record 
R.P.R. seniori. 400 m liber (f): 1. Cr. Ba- 
laban (Din. Buc.) 5:17,3. 4x100 m mixt (m): 
1. C.S.Ș. Buc. 4:35,0. Neclasificați, MO m- 
spate (f): 1. C. Kokai (Cluj) 1:27 5. 100 m 
spate (m): 1. V. Catena (Cluj) 1:18,6. i00 
m bras (f): 1. G. Manafu (Galați) 1:32,0. 
4x100 m mixt (m): 1. Ploiești 5:29,4.

HANDBAL. — Ploiești—Banat (f) 8—7
(4—3) 1 și oraș București—Mureș-A.M. 
21 — 10 (9—4).

BASCHET. — Dobrogea—Banat (f) 70—66 
(33—27) și Banat — Brașov (m) 87—79 
(49—41).

LUPTE LIBERE. — Campioni: cat. 52 
1. Gh. Tăpălagă (oraș București); 
57 kg: 1. Al. Geantă (oraș București); 
63 kg: 1. P. Poalelungi (Galați); cat. 70 
1. Ilie Chirilă (oraș București); cat. 78 
St. Tampa (oraș București); cat. 87 kg. _ 
I. Popescu (oraș București); cat. 97 kg 
1. Fr. Bolla (Mureș-A.M.); cat. peste 97 kg: 
1. St. Stîngu (oraș București).

BOX. — Finala pentru 
lati—Brașov 21—18.

TENIS DE MASA. — 
Galați 9—0. Seria a 11-a: 
6—3, Argeș—iași 5—4, 
mu'eș 5—i, Crișana — -

volei. - ____
(15—6, 15—9. 4—r, i: ______ _
Cluj 3—1 (15—8, 10—15, 15—9, 15—11); Fe-

trepfat (2—1, 3—2, 
4—2, 6—3, 9—4,
10—7, 14—8, 16—9) 
și au cîștigat la 
un scor concludent: 
17—11 (9—4). Au 
marcat ț Rotaru 5, 
Popescu 4, Brașo- 
veanu 3, Neusatz 
2, Nețoi, Schnap
și Trifu, respectiv Stentzel 4, Schena 
2, Botin 2, Jumate, Albert și Jude. De 
remarcat că echipa Banatului a ratat 
3 din cele 6 lovituri 
care a beneficiat.

Jocul amical de ieri 
R.P.R. — Bacău s-a 
toria lofului la scorul de 22—12 
(10—7). Golurile au fost înscrise de: 
Gruia 6, lacob 5, Samungi 3, Nodea 3, 
Goran 2, Oțelea, Roșescu și Marine
scu, respectiv Horobeț 5, Schneider 2, 
Mengoni, Martini, Moldovan, Stanciu 
și Kopp.

Punctul de atracție al etapei de azi: 
dubla partidă Oraș București — Banat.

de la 7 m de

dimineață, Lotul 
încheiat cu vic-

leri dimineață, 
turneuilui de polo, 
li dele Crișana—Mureș A. M. și Banat— 
Cluj.

In primul joc, Crișana și-a întrecut 
net partenerul de joc, cîștigînd final
mente cm 8—1 (3—0, 2—0. 
2-1).

Meciul dintre Banat și Cluj 
loc la o luptă foarte strînsă și 
sfîrșit cu o

l—O.

a dat 
a luat 

victorie surprinzătoare, 
echipei Ba-

etape :după
1. Crișana 3 3 0 0 15: 3 6
2. Oraș Buc. 3 3 0 0 23: 5 6
3. Banat 3 1 0 2 7:13 2
4. Cluj 4 1 0 3 6:13 2
5. Mureș A. M. 3 0 0 3 6:23 0

Regiunea Brașov, învingătoare la ciclism i

kg: 
cat. 
cat. 
kg: 
kg: 
:. 1-

Vineri și-au dis
putat finalele Spar- 
tachi-adei republi
cane cicliștii. Și 

r această întrecere
•Vx 8-a soldat cu sur-

' prize: la biciclete
turism a învins un 

regiunea Argeș, iar la 
și în clasamentul

locurile 3—4: Ga-

Seria I: Bancrt—
Brașov—Dobrogea 
Hunedoara—Maia- 

4, Crișana — reg. București 5—4. 
— Masculin: Galati—Oltenia 3—1 

-15, 15—5); Or. București— 

miuin: Cluj — Or. București' 3—2 (14—16, 
15—11, 7—15, 16—14, îs : ■ c:_„_
3—1 (7—15, 15—12, 15—11, 15—7).

In ziarul nostru de mîine vom publica 
alte rezultate finale de ieri după-amiază.

15—11,^ 7—15,^16—14, 15—11); Iași—Oltenia

SPORTUL POPULAR
Pag- a 6-a Nr. 4502

sportiv din 
curse (pe echipe) 
general pe regiuni alergătorii din Bra
șov! Acest lucru atestă seriozitatea cu 
care sportivii s-au pregătit pentru ma
rea competiție a Spartachiadei repu* 
bli cane și dîrzenia cu care partici- 
panții și-au disputat șansele.

La biciclete de turism traseul a mă
surat 15 km. Cel mai bun s-a do
vedit a fi alergătorul Alex. Georgescu 
(Argeș) care i-a întrecut, la sprintul 
final, pe ceilalți competitori. Clasa
ment: 1. ALEX. GEORGESCU (AR
GEȘ) 27:47 — campion al Spartacbia- 
dei republicane; 2. Ion Cristea (ora? 
București); 3. Nicolae Ionescra (reg. 
București); 4. C. Vagneti (Ploiești); 
5. Silviu Moise (Galați); 6. M. Teleki 
(Crișaua) — același timp. Pe regiuni : 
1. Crișaua 55:34; 2, Banat 55:34; 3. 
reg. București 56:14,

4.43:58,0, 3. I. Bog- ’ Al

dan (B.) 4.4B:33,6,________ —
4. I. Catrina (Hune
doara) 4.56:43,6,
5. M. Perșinami (Buc.) 5.01:35,8, 6.
V. Mitrea (Bu-c.) 5.06:30,8, 7. M. Chi- 
riță (Buc.) 5.08:10,2, 8. I. Urse (Buc.) 
5.09:20,8, ----- — *
5.11:49,4, 
5.14:26,6 ;
PTT Buc.
110 mg :
2. V. Jurcă (Buc.) 14,7, 3. V. Suciu 
(Iași) 14,7 — nou record de juniori 
al R.P.R. (v.r. 14,8 M. Ursac), 4. I. 
Mesaroș (Banat) 15,0, 5. Ad. Schneider 
(Banat) 15,1; finala a Il-a : 1. I. Ca- 
rolea (Brașov) 15,0, A. Deac (Cluj) 
15,7, T. Salamon (Iași) 15,7 ; lungime: 
1. Ad. Samungi (Buc.) 7,63, 2. M. Si- 
mionescu (Buc.) 7,54, 3. N. Popovschi 
(Buc.) 7,43, 4. H. Albrecht (Buc.) 7.30, 
5. R. Radoslav (Buc.) 7,09, 6. I. Delcov 

6,90 ; înălțime : Al. Spiri- 
2,09, 2. E. Ducu (Buc.) 

Porumb (Cluj) 2,05, 4. S. 
| 1,95 — record al R.P.R. 
— egalat ; 4x400 m : 1.

Isbașea- 
3:21,3 ;

9. V. Teodosiu (Buc.)
10. I. Constantin (Buc.)

clasamentul pe echipe : 1.
6 p, 2. Dinamo Buc. 15 p ; 
1. N. Macovei (Buc.) 14,5,

(Dobrogea) 
don (Buc.) 
2,05, 3. C. 
loan (Buc.) 
juniori II 
București (Rățoi, Beregszaszi, 
nu, Ferentz) 3:21,2 ; Banat 
decatlon : 1. K. Sokol (Cluj) 7148 p — 
nou record al R.P.R., 2. V. Mureșan 
(Buc.) 6608 p, 3. G. Piculscbi (Banat).

FEMEI : 200 m: 1. I. Petrescu
(Buc.) 24,2 — nou record al R.P.R. 
(v.r. îi aparținea cu 24,4), 2. Ec.
Clieșu (Buc.) 24.7. 3. FI. Stancu (Buc.) 
25.2, 4. G. Palade (Buc.) 25,5, 5. G. 
Moga (Arg^ș) 26,3, 
(Buc.)
(Buc.) 2:07,3, 2. EI. Teodorof (Buc.) 
2:09,1, ~ ~ ~

6. D. Ursacbe
26.4 ; 800 m : 1. FI. Grecescu

3. L. Frunză (Buc.) 2:11,0 — 
nou record de junioare al R.P.R. (v.r. 
2:11,6 V. Gabor), cel mai bun rezul
tat mondial de junioare în 1964 ; 4. 
V. Gabor (Brașov) 2:12,7, 5. El. Baciu 
(Bacău) 
mureș) 
2:20,9 ;
(Buc.)
11,5 — record de junioare al R.P.R. 
egalat —, 3. L. Jung (Buc.) 11,5, 4. 
V. Bufanu (Buc.) 11,6, 5. V. Melnic 
(Iași) 11.6, 6. A. Vitalios (Brașov) 
12.0 ; greutate : 1. A. Sălăgean (Bra
șov) 16,30, 2. A. Gurău (Buc.) 15,00, 
3. E. Scherer (Brașov) 13,66, 4. L. 
Manoliu (Buc.) 13,17, 5. L. Saucă
(Buc.) 13,07, 6. A. Macovei (Bacău) 
11,94 ; suliță : 1. M. Di aconescu (Buc.) 
56,08, 2. M. Peneș (Buc.) 55.38 — 
NOU RECORD MONDIAL DE JU
NIOARE (v.r. 55,01 Richter — R.D.G. 
1964), 3. El. Neaeșu (Argeș) 47,09, 4. 
R. Purdea (Buc.) 45.85, 5. R. Ostri- 
ceanu (Suceava) 43.02, 6. F. Mîinea 
(Buc.) 41,55 ; 4x100 m : 1. București 
(Miliadis, Palade, Petrescu, Iliuță) 49,1, 
2. Cluj 49,7, 3. Brașov 50,1.

2:] 6,1, 6. I. Micloș (Mara- 
2:18,5, 7. D. Bîrsan (Buc.) 
80 mg : 1. M. Budan-Iliuță

11,3, 2. M. Costin (Crișana)

dar pe deplin meritată a 
nat. Scor final: 2—1 (1—0, 0—0, 0—1, 
1-0).
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22 AUGUST
• BASCHET. — Terenul Știin

ța (sir. V. Pîrvan), de la ora 
8,30: oraș București — Banat 
(F), Brașov — Bacău (M), Do
brogea — Iași (F), oraș Bucu
rești — Banat (M).
• VOLEI. — Terenurile Pro

gresul, de la ora 8,03: oraș Bu
curești — Oltenia (F), oraș Bu
curești — Oltenia (M). Brașov
— Iași (F) Dobrogea — Galați 
(M).

• GIMNASTICA. — Sala Flo- 
reasca, de la ora 10,00: fina
lele pe aparate, cat. maeștri 
(M și F).

• HANDBAL. — Parcul Spor
tiv Dinamo, de la ora 9,00, te
renul I: Lotul R.P.R. — Mureș- 
A. M. (M, amical), oraș Bucu
rești — Banat (F), oraș București
— Banat (M), terenul II: Brașov
— Ploiești (F), Bacău ---  Ploiești
<M).

• ÎNOT. - 
de la ora 9, 
F, •" 
F. și M., 1500 m liber M, 4x100 
m liber M, 4x100 m mixt F.
• POLO. — Bazinul Dinamo, 

de la ora 11,00: Banat — Mureș- 
A. M., oraș 
șana.

O FOTBAL. 
August44, ora 
i—j?zLr _ 
locurile 3—4) ;
Banat — Cluj 
locurile 1—2).
• FESTIVITATEA DE ÎNCHI

DERE A PRIMEI SPARTACHIADE ,4» 
REPUBLICANE — Siaiionul .23;’ 
August", ora 15,50.

- Bazinul Dinamo,
_ __  . finale: 400 m mixt

100 m bras M, 100 m delfin

București — Cri-

— Stadionul „23 
______ 14,00: oraș Bucu

rești — Dobrogea (finala pentru 
ora 18,35 ; 

(finai a pent ni
16,35 ;

DOI NOI CAMPIONI LA HALTERE
EMIL RAȚIU Șl LAZĂR BAROGA
Finalele de haltere 

din cadrul Sparta
chiadei republicane 
au continuat vineri 
în sala din șos. tan
cului cu întrecerile 
sportivilor din cate
goriile 82,500 și 90 kg.

In limitele catego
riei mijlocii și-au dis
putat întîietatea 25 de 
cQiicuienți. Disputele 
lor au fost dominate 
de halterofilii bucu- 
reșteni. Protagoniști : 
Emil Rațiu și Daniel 
Dolofam, doi tineri cu _____ 
dezvoltare. învingător : Emil Rațiu (Buc 
rești) care a totalizat, la cele trei stilu
387.5 kg. II urmează în ordine D. Doloic 
(Buc.) cu 382,5 kg, M. Cristea (Buc) 347. 
Gh. Teleman (Buc.) 347,5; M, Șerbu (But
332.5 kg e.tc.

La categoria semigrea au concurat 
de finaliști Lazăr Baroga (Buc.) s-a d 
tașat categoric de restul participanțik 
El a început, la fiecare stil, cu greutc 
mult mai mari decît adversarii lui, rlc 
cindu-le fără a se întrebuința prea mu 
L. Baroga a totalizat 410 kg fiind urm 
în clasament de... antrenorul Tiberiu Romi 
(Cluj) cu 355 kg; I. Vlădăreanu (Buc
347.5 kg; V. Clteanu (Buc.) 340 kg; 
Anghel (reg. Buc.) 337,5 kg. ș.a.

reale perspective ■

Startul la categoria 
bine populat. Alături 
calificați pentru finală au luat parte 
— ca invitați — cicliști din Iotul olim
pic. Gu 10 km înainte de București 
(întrecerea s-a desfășurat de-a lungul 
a 80 km pe șoseaua București-Buftea- 
Ploiești) s-au desprins 5 alergători 
care de altfel și-au și disputat sprin
tul final. Ordinea sosirii: 1. G. MOI- 
CEANU (LOTUL OLIMPIC) — 1 h. 
56:35 — campion al Spartachiadei re
publicane; 2. 1. Cosma (lotul olimpic);
3. Gh. Calcișcă (oraș București); 4.
C. Ciocan (lotul olimpic); 5. Gh. Bă- 
dără (lobul olimpic) — același timp. 
Pe regiuni: 1. Brașov 5 h.56:00; 2.
oraș București 5 h.59:58; 3. Ploiești
6 h.09:09. Datorita avantajului cucerit 
în această întrecere sportivii brașoveni 
au cucerit și primul loc în clasamen
tul general pe regiuni. Iată cum arată 
acest clasament: 1. BRAȘOV 17 p; 2. 
oraș București 16 p; 3. Ploiești 15 p;
4. Cluj 14 p; 5. Galați 13 p; 6. Ar
geș 12 p; 7. Dobrogea 11 p; 8. Cri
șana 10 p; 9. reg. București 9 p; 10- 
Mureș A.M. 8 p.

curse
de

a fost
alergătorii

Așadar, surprizele de care aminteam 
în comentariul nostru de ieri n-au lip
sit : patru din cele cinci titluri de cam
pioni ai Spartachiadei republicane la 
gimnastică decernate vineri au revenit 
unor sportivi neconsacrați... Să amin
tim. înainte de toate de surpriza rea
lizată de excelenta gimnastă din re
giunea Bacău, Maria Andrioaie, in vîr- 
stă de 13 ani, care îmbracă tricoul de 
campioană la categoria senioare I I 
La aceeași categorie, reprezentantul 
regiunii Banat, Tiberiu Drumuș l-a în
trecut. pe ultimul aparat, pe cel căruia 
i se acordase cele mai mari șanse, 
gimnastul Gh. Sechereș din București. 
La categoria seniori 11, Gheorghe Pău- 
nescu (Oltenia) s-a arătat a fi mai 
bun decît Petre Mihaiuc la exercițiile 
liber alese. In fine, in proba de se-

în turneul de tenis de masă
Ieri au continuat meciurile de te

nis de masă din cadrul celor două 
serii. Iată rezultatele înregistrate :

Seria I : Oltenia — Galați 7—2 j 
Ploiești — Oltenia 5—4 ; Cluj — Mu- 
reș-A.M. 8—1; Bacău — Suceava 8—1.

Seria a 11-a: Hunedoara — reg. 
București 6—3 ; oraș București — Ma
ramureș 9—0. Crișana — Dobrogea 
7—2; Brașov — lași 5—4; oraș Bu
curești — Hunedoara 8—1. Dobro
gea — Argeș 6—3. Brașov — reg. 
București 6—3.

nioare II, pe primul loc — o altă L 
lentată reprezentantă a regiunii Bată 
Mariana Rusu

Rezultatele tehnice. JUNIOARE I 
1. Diana Toma (or. București) 
55,45 — campioană a Spartachiat 
republicane; 2. Carmen Grecu (B< 
cău) — 53,60; 3. Agneta Rago (Clu
— 52,75. SENIOARE 11: 1. Marian 
Rusu (Bacău) — 71,15 — campioan 
a Spartachiadei republicane; 2. Iulian 
Duicu (Brașov) — 70,95; 3. luiia Ma 
linovici (Cluj) — 70,90; SENIOARE 
1. Maria Andrioaie (Bacău) — 73,€
— campioană a Spartachiadei republ 
cane; 2. Nona Stiucă (or. Buc.) - 
72 80; 3. Viorica Moglan (Brașov) - 
72.15. SENIORI II: 1. Gh. Păunesc 
(Olt.) — 92.20 — campion al Spark 
chiadei republicane ; 2. P. Mihaiuc (o 
Buc.) — 91.70: 3. P. Șebu (Banat) - 
90.70. SENIORI I: tiberiu Drumu 
(Banat) — 110,65 — campion al Spa: 
tachiadei republicane; 2. Gh. Sechere 
(or. Buc.) — 109,50; 3. Gli. Mut 
(Olt.) _ 105,60.

Campionii republicani și ai Sparta 
chiadei republicane la categoria mae 
tri, individual compus: Sonia Iovai 
(f) și Anton Cadar (m).

Numărul viitor al ziarului noștri, 
va apare mîine, duminică, la ora 
obișnuită.



IOLANDA BALAȘ, 
recordmană mon

dială :

Dorința mea cea mal fierbinte. In 
legătură cu Jocurile Olimpice este sâ 
repet succesul de la Borna, aducînd 
patriei noastre iubite o nouâ medalie 
olîmpicâ de aur. Vreau ca și astfel să-mi 
exprim recunoștința pentru condițiile 
minunate pe care eu — ca și ceilalți 
sportivi ai patriei — le avem prin grija 
pârinteascâ a partidului și guvernului.

Mâ voi strădui ca pe marele stadion 
de la Tokio, unde am mal concurai 
anul trecut, sâ bat din nou recordul 
olimpic al probei, pe care l-am dobo- 
rît acum patru ani. la Roma, și care 
actualmente este de 1,85 m.

VASILE NICOARA, 
campion mondial 

la caiac :

Moi, calaclștil șl canolșlll, ne glndim 
la J.O. de la Tokio cu dorința fermă 
de a face din participarea noastră la 
cea de-a XVIII-a ediție o nouâ afir
mare a valorii Romîniei in această dis
ciplină sportivă.

Succesul de anul trecut de la „mon
dialele" de la Jajce ne obligâ sâ ne 
pregătim in consecință. Recentele con
cursuri internaționale ne-au arătat că

GÎNDURILE NOASTRE

DE ZIUA MARII SĂRBĂTORI
și în alte țări a crescut clasa caiacu
lui și canoei, ceea ce înseamnă că 
lupta pentru cucerirea medaliilor va 
cere eforturi și mai mari decît la „mon
diale**. Cu ocazia zilei de 23 August 
lotul nostru se angajează să se pre
gătească cu maximum de grijă ca să 
reprezinte cu cinste țara la Jocurile 
Olimpice.

NICOLAE SOTIR, 
antrenor al echi
pei masculine de 

volei :

La Tokio, voleiul — acest sport di
namic, spectaculos, care se bucură de 
o mare răspîndire pe tot globul — va 
primi un adevărat certificat de matu
ritate : locul printre disciplinele spor
tive olimpice. La prima ediție în care 
voleiul figurează în programul J.O., e- 
chipa noastră se va strădui să se com
porte astfel încît să contribuie din plin 
la propaganda internațională a aces
tui sport, la consolidarea locului său 
în programul olimpic.

In același timp, voleibaliștii noștri, 
campioni ai Europei, nu-și vor precu
peți eforturile pentru a se comporta la 
Tokio la un nivel și mai ridicat decît 

cel care le-a adus titlul de cei mai 
buni de pe continent și pentru a se 
întoarce în patrie cu fruntea sus.

Gh. CONSTANTIN, 
căpitan al echipei 

de fotbal :

Sînt nespus de fericit că echipa noas
tră reprezentativă de fotbal a reușit 
să se califice pentru turneul final de 
la Tokio. Atît eu cit și ceilalți coechi
pieri, componenți ai lotului, ne pregă
tim cu toată seriozitatea pentru exa
menul dificil care ne așteaptă. Știm 
că turneul nu va fi de loc ușor, că 
vom avea de înfruntat echipe bine pre
gătite, compuse din jucători talentați, 
dornici de afirmare.

Lotul nostru are însă mari posibili
tăți, avem jucători cu reale calități, cu 
talent de necontestat și care știu să-și 
mobilizeze forțele în întîlnirile decisi
ve. Meciurile de la Torino și Sofia, din 
preliminarii, sînt elocvente. De aceea, 
am convingerea că echipa noastră de 
fotbal se va prezenta la Tokio la ni
velul așteptărilor milioanelor de iubi

tori ai „balonului rotund" de Ia noi și 
că va avea de spus un cuvînt greu în 
lupta pentru medaliile olimpice.

MARIA VICOL, 
maestră a sportu
lui, componentă a 
lotului olimpic de 
scrimă al R. P. Ro
mine.

In întîmpinarea aniversării a 20 de 
ani de la istoricul act al Eliberării, 
noi, componenții lotului olimpic de 
scrimă, ne angajăm să îmbunătățim 
substanțial valoarea performanțelor și 
să contribuim prin aceasta la creșterea 
continuă a prestigiului mișcării sportive 
din Republica Populară Rorc’nă.

Dorind fierbinte să obținem perfor
manțe cît mai valoroase la apropiatul 
examen olimpic de la Tokio, ne pregă
tim cu toată atenția, cu mult simț de 
răspundere, deplin conștienți de im
portanta misiune ce o avem, aceea de 
a duce pe meleagurile îndepărtate ale 
Japoniei faima sportului romînesc.

Adînc recunoscători partidului și gu
vernului pentru condițiile minunate de 
viață și de pregătire ce ne-au fost 
create, ne angajăm totodată să nu 
precupețim nici un efort pentru ca la 
Tokio scrima romînească să strălucea
scă mai puternic ca oricînd 1

AUREL ZAHAN, că
pitan al echipei 

de polo :

Sînt pentru a treia oară consecutiv 
component al lotului olimpic de polo. 
Atît la Melbourne cît șî la Roma echi
pa noastră a ocupat locuri fruntașe, 
dar aceste locuri nu ne mulțumesc. A 
venit momentul sâ ne afirmăm cu mai 
multă tărie. Cunosc bine dorința de afir
mare a colegilor mei mai tineri din echi
pă, cunosc ambiția celor mai vîist- 
nicî și care doresc ca Olimpiada de la 
Tokio să le încununeze o carieră boga
tă, și de aceea aștept cu încredere 
marea întrecere pentru poloul nostru.

ION ȚARANU, din 
lotul de lupte :

Vrem ca la Tokio luptele noastre bS 
fie din nou la înălțime. Condițiile de 
pregătire pe care le avem, ambiția Și 
talentul tuturor componenților lotului, 
atît la „clasice" cît și la „libere", sînt 
o garanție că, în acest octombrie, pu
tem reedita și chiar depăși buna com
portare de la Roma.

Pentru a ne atinge ținta trebuie să 
muncim însă fără preget, să ne dedi
căm din toată inima scopului pe care-1 
urmărim. Personal, mâ angajez să 
nu-mi precupețesc eforturile pentru ca 
și la Tokio — așa cum am reușit 
la Roma — să mă număr printre ce 
din frunte.

Două decenii de succese in sport
pentru cea mai bună corespondență**

Sute de scrisori sosite la redacția noastră în ultimele săptămîni 
au purtat mențiunea „PENTRU CONCURS*1. Numeroși corespon
denți sau cititori ai ziarului nostru ne-au trimis materiale, în ge
nurile cele mai felurite și abordînd o largă tematică, în cadrul 
„CONCURSULUI NOSTRU PENTRU CEA MAI BUNA CORES
PONDENTĂ11, organizat în cinstea celei de a XX-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul fascist.

O parte din corespondente au și fost publicate la rubrica 
noastră specială, iar altele își așteaptă rîndul în numerele viitoare 
ale ziarului.

Am fost bucuroși să constatăm că materialele primite s-au 
situat la un ridicat nivel calitativ.

Redacția noastră mulțumește tuturor celor care au trimis arti
cole în cadrul concursului.

Cît despre desemnarea cîștigătorilor, munca de triere n-a fost 
deloc ușoară, cei îndreptățiți să aspire la premii și mențiuni fiind 
mai numeroși ca oricînd. Analizînd temeinic materialele primite, 
originalitatea ideilor, realizarea lor literară, ca și numărul mate
rialelor trimise în cadrul concursului, au fost acordate următoarele 
premii:

• PREMIUL I (un aparat de radio): GHEORGHE I. NE
GREA, controlor tehnic la oțelăria Martin nr. 2 a Combinatului 
siderurgic Hunedoara.

• PREMIUL II (cîte un aparat de radio cu tranzistori) : 
EMANOIL STERESCU, profesor de educație fizică, Curtea de Ar
geș și COSTEA MARINOIU, profesor, satul Valea Răii, comuna 
Rîureni, raionul Rm. Vîlcea, regiunea Argeș.

0 PREMIUL III (cîte un ceas de mînă) : EMIL ABRUDAN, 
student, comuna Toboliu, raionul Oradea, VICTOR GUERITEE, 
desenator cartograf la I.P.C.M.C. București, VIOREL POPESCU, 
profesor, Cîmpulung Muscel.

0 CELE CINCI MENȚIUNI (cîte un aparat de fotografiat) 
au revenit următorilor concurenți: ION FLORUȚ, colectivist, co
muna Filitelnic, raionul Tîrnăveni, CAROL BORA, funcționar 
Craiova, AL. ANDRONESCU, operator la Combinatul de cauciuc 
sintetic Onești, EUGENIA GEORGESCU, contabil, București, VA
SILE SĂSARANU, desenator, Baia Mare.

S. P.

Turismul a cunoscut in ultimii ani o mare dezvoltare. Sute și sute de mii de oameni ai muncii, iubitori ai dru
meției, pornesc spre locurile pitorești ale patriei spre a le cunoaște frumusețea.

(Urmare din pag. 1)

în condifiile avîntului impetuos în
făptuit sub conducerea partidului în 
toate domeniile vieții politice, econo
mice și sociale, mișcarea de cultură fi
zică și sport a cunoscut o puternică 
dezvoltare. Dacă pentru orice om al 
muncii, pentru oricare tînăr, a merge 
in timpul liber pe terenul de sport 
este azi un lucru firesc, înainte vreme 
altfel stăteau lucrurile. Ca in toate ță
rile capitaliste, burghezo-moșerimea se 
împotrivea prin toate mijloacele or
ganizării sportului muncitoresc, ținea 
poporul muncitor departe de cultura 
fizică, de sport. Clasele exploatatoare 
foloseau sportul ca mijloc de cultiva
re a naționalismului burghez, de ațî- 
țare șovină și rasială, de menținere a 
exploatării.

Datorită grijii acordate de partid 
și guvern, activitatea sportivă consti
tuie in zilele noastre un mijloc efi
cient de întărire a sănătății și ridi
care a capacității de muncă a mase
lor, de educație comunistă, de creș
tere a unei generații viguroase, capa
bile să îndeplinească cu succes sar
cinile desăvirșirii construcției socialis
mului.

Partidul și guvernul au asigurat 
mișcării sportive o puternică bază 
materială. Importante fonduri au fost 
alocate în acești douăzeci de ani pen
tru construcția de stadioane, săli și 
bazine, pentru materiale și echipa
ment sportiv. Față de anul 1944 avem 
astăzi de peste 50 de ori mai multe 
stadioane și terenuri de fotbal, de 12 
ori mai multe piste de atletism, de 8 
ori mai multe terenuri de volei, bas
chet și tenis, de 7 ori mai multe săli 
de sport. Baze sportive moderne au 
fost construite la București, Iași, Cluj, 
Pitești, Timișoara, Galați, Hunedoara, 

Constanța și in alte orașe ale țării. 
Nu există comună ori sat fără teren 
de sport.

îndeplinind sarcinile trasate de 
partid și guvern și dispunind de o 
bogată bază materială, mișcarea spor
tivă s-a dezvoltat necontenit. Creație 
a regimului democrat-popular, Uniu
nea de Cultură Fizică și Sport a de
venit o largă organizație obștească, în 
rindul căreia se numără peste
3 400 000 de membri, care activează 
în peste 10 000 de asociații și cluburi 
sportive. Activitatea sportivă se spri
jină pe aportul de neprețuit al unui 
activ voluntar numeros și de nădejde, 
care muncește cu dragoste și pasiune 
in cadrul tuturor organelor și organi
zațiilor UCFS.

O deosebită amploare a luat în a- 
ceste două decenii sportul de mase. 
Spartachiadele, campionatele asocia
țiilor sportive, excursiile, dumini
cile cultural-sportive și alte forme 
atractive și interesante angrenea
ză anual milioane de cetățeni 
de la orașe și sate, indeosebi tineri, in 
practicarea sistematică și organizată 
a exercițiilor fizice și sportului. Spar- 
tachiada republicană — cea mai mare 
competiție de mase și de performan
ță din istoria sportului rominesc — 
organizată in cinstea celei de a XX-a 
aniversări a eliberării patriei a cunos
cut un deosebit succes. Peste 4 700 000 
de participanți, 1910 recorduri raio
nale. 549 regionale și 64 republicane 
doborite, peste 27 000 noi tineri cu 
clasificare sportivă și peste 1 200 de 
noi secții afiliate la federații — iată 
numai citeva cifre care dovedesc in
teresul de care s-a bucurat această 
mare competiție, maturitatea crescin- 
dă a organelor și organizațiilor noas
tre sportive. La succesul primei Spar- 
tachiade republicane au contribuit 
din plin organele și organizațiile 
U.T.M., sindicatele și Ministerul în- 
vățămintului, care au acordat un 
sprijin prețios organelor și organiza
țiilor UCFS in buna organizare și 
desfășurare a intrecerilor.

Datorită dezvoltării activității de 
mase și dispunind de o bogată bază 
materială, sportul nostru de perfor
manță a înregistrat o puternică creș
tere valorică. Din rindurile celor care 
participă la competițiile de mase s-au 
ridicat numeroși tineri talentați. Pre
gătiți apoi pe baze științifice, in ca
drul asociațiilor și cluburilor, de că
tre cele 4 000 de cadre calificate și 
avînd o largă activitate competițio- 
nală — la peste 40 de discipline 
sportive — acești tineri și-au însușit 
măiestria sportivă și au cucerit suc
cese de prestigiu in marile confrun
tări sportive internaționale. Sportivii 
romîni dețin astăzi locuri fruntașe în 
ierarhia mondială la un număr în
semnat de ramuri sportive. Sîntem 
mîndri de faptul că sportivii patriei 
noastre au cucerit titluri de campioni 
mondiali sau europeni la handbal, 
caiac-canoe, volei, tenis de masă, 
lupte, scrimă, tir și altele, iar repre
zentativele romînești au cîștigat nu
meroase titluri de campioni balcanici 
la atletism, lupte, tenis de cîmp ș.a.

Față de numai 2 titluri mondiale,
4 europene și 22 balcanice, obținute 
înainte de 23 August, în cei douăzeci 

de ani de viață liberă sportivii romî
ni au cucerit 36 de titluri mondiale, 
26 europene și 141 balcanice. Sporti
vii noștri au mai ciștigat 8 cupe ale 
campionilor europeni, toate cele 5 
ediții ale „Cupei Păcii" la rugbi, iar 
din cele 8 ediții ale „Cupei țărilor 
latine", cele 6 Ia care au participat 
au fost ciștigate de trăgătorii noștri.

Deosebit de grăitoare este și evo
luția sportivilor romini la Jocurile 
Olimpice. Față de numai o medalie 
de argint și un loc III obținute in 
întreaga istorie a sportului nostru 
dinaintea anului 1944, in numai două 
decenii au fost cucerite — la trei 
ediții ale Jocurilor Olimpice — 9 me
dalii de aur, 5 de argint și 13 de 
bronz. De la periferia sportului mon
dial, Rominia a ajuns astăzi în rin
dul țărilor fruntașe. Astfel, ca o în
cununare a succeselor de prestigiu ob
ținute de sportivii romini, la ultima 
ediție a Jocurilor Olimpice de la 
Roma Rominia a ocupat locul 10, din 
84 de națiuni participante, inaintea 
unor țări cu vechi tradiții în sport. 
Iată, așadar, o creștere impresionantă 
a valorii sportului nostru, pe măsura 
saltului realizat de Republica Popu
lară Romină în toate domeniile de 
activitate, datorită conducerii de că
tre partid, condițiilor minunate pe 
care regimul democrat-popular le-a 
asigurat mișcării sportive.

Cu prilejul celei de a XX-a ani
versări a eliberării patriei, sportivii, 
activiștii sportivi și toți ceilalți iubi
tori ai sportului își exprimă dragos
tea nemărginită și recunoștința pro
fundă față de Partidul Muncitoresc 
Romin, față de Comitetul său Cen
tral și tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej personal, pentru viața nouă, 
tot mai frumoasă și mai bogată pe 
care o trăim.

Sportivii patriei noastre socialiste 
sînt hotăriți să contribuie cu tot ela
nul lor tineresc la îndeplinirea măre
țelor obiective ale desăvirșirii con
strucției socialiste. Nu vom precupeți 
nici un efort pentru consolidarea con
tinuă a mișcării sportive, pentru a- 
tragerea de noi și noi membri în 
UCFS, pentru răspindirea în rindu
rile organelor și organizațiilor sporti
ve a bogatei experiențe dobindite cu 
prilejul Spartachiadei republicane. 
Sub conducerea și îndrumarea parti
dului, organele și organizațiile UCFS 
vor aduce un aport tot mai însemnat 
la dezvoltarea armonioasă și călirea 
fizică a cetățenilor țării noastre, la 
cultivarea în rindurile tineretului a 
spiritului colectiv, a disciplinei, a cu
rajului și voinței de a infringe ori
ce greutăți, a entuziasmului și ero
ismului in muncă, a hotărîrii de a 
pune toată capacitatea creatoare în 
slujba întăririi și înfloririi patriei 
noastre socialiste, a cauzei progresului 
și păcii in lumea intreagă.

Pregătindu-sc temeinic, zi de zi, 
sportivii noștri fruntași, antrenorii, 
toți specialiștii mișcării sportive do
resc din toată inima să obțină la a- 
propiatele Jocuri Olimpice de la 
Tokio rezultate pe măsura așteptări
lor, să ridice tot mai sus, și pe plan 
sportiv, prestigiul internațional al 
scumpei noastre patrii, Republica 
Populară Romină.
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