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recordul mondial la
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 20 iulie, pe 
stadionul „Stalineț“ din Moscova, 
echipa de ștafetă a ȚDSA a do- 
borît recordul mondial în proba 
de 4 X 800 m, realizînd timpul de

Ștafeta de 4*800 m.
7’27” 6/10. Vechiul record mondial 
era deținut de o echipă din R. 
Cehoslovacă.

Echipa care a stabilit noul re
cord mondial a fost alcătuită din 
atleții Agheev, Suhanov, Modoi și 
Ivakin.

8 pagini 25 bani

Pentru w nivel tot mai înalt
al cinematografiei
LUMINILE din sala cinemato

grafului s-au stins una cîte 
una și pe ecran a apărut o in
scripție binecunoscută: „ACTUA
LI i VIE A IN IMAGINI” — „O 
PRODUCȚIE A STUDIOULUI DE 
FILME DOCUMENTARE SI JUR
NALE DE ACTUALITĂȚI „Ale
xandru Sahia” — BUCUREȘTI.

In sală, spectatorii sînt numai 
ochi. Curind, pe ecran vor începe 
să se perinde ultimele noutăți. O- 
biectivul aparatului de luat vederi 
ÎI va plimba pe spectator prin fa
brici și uzine, îi va prezenta cele 
mai recente evenimente politice, 
culturale și artistice, il va purta 
pe întinsurile ogoarelor, unde oa
meni și mașini wegătesc rodul îm
belșugat de mîine. Desigur că și 
de data aceasta din jurnal nu va 
lipsi tradiționalul subiect sportiv 
atît de cerut și apreciat de masele 
de spectatori...

Cu ani în urmă, pe vremea re
gimurilor burghezo-moșierești, nu 
se putea vrtrbi despre o industrie 
cinematografică în țara noastră. 
Abia după 23 August 1944, cînd 
poporul muncitor și-a luat soarta 
in propriile sale mîini, a început 
să se dezvolte și cinematografia 
noastră națională. Sînt cunoscute 
și prețuite de public valoroasele 
filme artistice și documentare 
produse in ultimii ani. Mare a fost 
bucuria tineretului sportiv cînd a 
văzut că studiourile noastre cine
matografice realizează din ce în ce 
mai multe și mai reușite filme do
cumentare și jurnale de actualități 
cu temă sportivă.

Hotărîrea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. din 26 iunie 1949 a în
semnat o importantă cotitură în 
activitatea cinematografiei cu te
mă sportivă. Astfel, în cadrul stu
dioului de filme documentare și 
jurnale de actualități „Alexandru 
Sahia” a luat ființă o redacție 
sportivă. In scurtă vreme au fost 
pregătite cadre de regizori, opera
tori și scenariști cu calificare în 
domeniul sportului. Curind, pe lin
gă subiectele sportive din jurnalele 
de actualități, au început să a- 
pară și primele documentare din 
lumea sportului. Frumoase realizări 
au la activ regizorii N. Blidaru și 
M. Weisser, precum și operatorii 
E. Bradu. N. /Marinescu, Ilie Ion, 
I. Zahareanu, W. Goldgraber, J. 
Michel și A. Plăcintaru. Merită să 
fie relevat faptul că, în ultimul 
timp, există o tendință tot mai ac
centuată pentru ridicarea jurnale
lor de actualități sportive la un 
nivel tot mai înalt. Este astfel 
demn de remarcat faptul că au 
fost introduse filmările speciale 
care permit spectatorilor să urmă
rească mișcarea încetinită a spor
tivilor de frunte. In acest fel, cine
matografia vine în sprijinul mase- 

j lor de tineri sportivi, ajutîndu-i 
să-și însușească din bogata expe
riență a campionilor și recordma
nilor. Sportivii noștri apreciază în 
mod deosebit documentarele „Cam
pionatele internaționale de atletism 
1953”, „Parcul sportiv Dinamo”, jur
nalul „Maeștrii natației”, precum și 
jurnalele de actualități nr. 11, 22 și 
27 produse în acest an. De aseme

nea, cu toate lipsurile pe care le-a 
avut, documentarul „Campionatele 
mondiale de tenis de masă” a în
semnat o inițiativă pozitivă.

Succesele dobîndite de cinemato- 
gafia noastră cu iernă sportivă se 
datoresc în cea mai mare măsură 
faptului că regizorii și operatorii 
s-au călăuzit în munca lor după

cu temă sportivă
strălucita' experiență a cinemato
grafiei sovietice, care a produs 
pînă acum zeci și zeci de filme 
sportive de înaltă calitate.

Dar în activitatea cinematogra
fiei cu temă sportivă au existat și 
mai există încă o serie de lipsuri. 
Astfel, in cadrul colectivului redac
ției sportive nu există o preocupare 
pentru redarea în imagini a activi
tății sportive de masă, precum și a 
activității tot mai susținute care 
pulsează in satele patriei noastre. 
De asemenea, deși a fost realizat 
un documentar despre complexul 
sportiv G.M.A., se arată un inex
plicabil dezinteres față de popu
larizarea complexului în rîndurile 
tineretului. Adeseori, jurnalele de 
actualități sportive și documentare 
sportive apar cu mare întîrziere 
pe ecranele cinematografelor. Un 
exemplu este documentarul „Cam
pionatele mondiale de tenis de 
masă” care a fost prezentat publi
cului tocmai în luna noiembrie, cînd 
competiția se desfășurase în luna 
martie !

Din punct de vedere tehnic, nu 
s-a muncit întotdeauna în cele mai 
bune condițiuni. Așa< a fost posibil 
ca uneori să existe lipsuri se
rioase în claritatea imaginilor. 
Alteori, tehnica trucajelor nu a 
fost cea mai bună. De asemenea, 
deși s-au înregistrat unele pro
grese, operatorii nu au ajuns să 
cunoască caracteristicile fiecărui 
sport în parte. Ei trebuie să stu
dieze lucrările de specialitate pen
tru a însuși și a cunoaște fiecare 
sport in parte. O lipsă importantă 
este aceea că nu a fost inițiată 
încă realizarea unui film artistic 
cu subiect izvorît din viața tumul
toasă a tineretului sportiv. Direcția 
generală a cinematografiei din Mi
nisterul Culturii nu a solicitat 
scenarii artistice cu temă sportivă, 
trecînd cu vederea acest domeniu 
de activitate care se bucură de 
adeziunea entuziastă a maselor. 
Lipsuri sînt și în munca Direcției 
difuzării filmelor. De pildă, filmul 
despre campionatele mondiale de 
tenis de masă a rulat la Timi
șoara mult mai tîrziu decît la 
București, iar la Arad —. deși era 
așteptat cu viu interes — acest 
film nici nu a fost adus!

Presa, și în special ziarul „Spor
tul popular”, nu sprijină cum se 
cuvine cinematografia cu temă 
sportivă. In presă nu sînt publicate 
prezentări, critici și articole de 
analiză care să ajute la îmbună
tățirea documentarelor și jurnale
lor de actualități sportive.

Conducerea studioului „Alexan
dru Sahia” trebuie să îndrepte 
eforturile colectivului redacției 
sportive spre crearea de filme în 
care actualul să se îmbine cu in
structivul. Prin film, spectatorul 
sportiv vrea să vadă amănunțit 
cum sare în înălțime Ion Soter, 
cum boxează Gh. Fiat, cum își exe
cută exercițiile de gimnastică Elena 
Leuștean. Masele de spectatori vor 
să cunoască îndeaproape și felul 
in care își duce viața un sportiv 
de frunte, cum muncește, cum se 
antrenează, cum învață. Trebuie 
de asemenea luate măsuri eficiente 
pentru îmbunătățirea calității teh
nice a filmelor sportive, pentru îm
bunătățirea difuzării acestora. In 
fața realizatorilor de filme cu temă 
sportivă trebuie să stea neîncetat 
vasta experiență a cinematografiei 
sovietice — far călăuzitor spre noi
și noi succese.

SEMNAREA ACORDURILOR CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA OPERAȚIUNILOR 
MILITARE ÎN VIETNAM, LAOS ȘI CAMBODGIA

GENEVA, 21 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In cursul zilei de 20 iulie, la 
Geneva au continuat întrevederile 
neoficiale ale participanților la 
conferință. In cadrul acestor între
vederi s-a desfășurat în continuare 
schimbul de păreri asupra proble
melor încă nereglementate, în le
gă.ură cu restabilirea păcii în In
dochina.

In noaptea de 20 spre 21 iulie, 
în Palatul Națiunilor au fost sem
nate un acord cu privire la înce
tarea operațiunilor militare în 
Vietnam și un acord cu privire la 
încetarea operațiunilor militare în 
Laos. Aceste acorduri au fost sem 
nate de reprezentanții comanda
mentelor celor două părți. Acor
durile au fost semnate pe de o 
parte de reprezentantul înaltului 
comandament al Armatei Populpre 
Vietnameze, Ta Kuang Bu, iar pe 
de altă parte de reprezentantul Co
mandamentului suprem din Indo

30 de ani de la apariția 
primului număr al ziarului „Soviețchi Sport”
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite <
La 20 iulie s-au împlinit 30 de 

ani de la apariția primului nuiîiăr 
al ziarului sportiv sovietic „Kras- 
nîi Sport“ (astăzi „Soviețchi 
Sport"). In anul 1924 a început 
perioada de dezvoltare a mișcării 
culturii fizice în U.R.S.S. Odată cu 
creșterea culturii fizice și sportu
lui sovietic a crescut și presa

La 10.293 m. înălțime
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Comisia de aviație sportivă de 

pe lîngă Aeroclubul central al 
U.R.S.S. „V. P. Cikalov“ a omolo
gat ca nou record unional perfor
manța aviatoarei sportive Post
nikova de ’a Aeroclubul din Mos
cova. La 22 iunie 1954, Postniko-va 
a efectuat un zbor pe o distan
ță de 100 km, pe un circuit în
chis, la bordul unui avion de sport

Aniversarea primei 
ascensiuni pe Elbrus

Anul acesta se împli
nesc 125 ani de la pri
ma ascensiune pe El
brus, cel mai înalt pisc 
al munților Caucâz și al 
Europei. Cu 125 ani în 
urmă, In.-alnicul Kabardî 
Killar Hașirov, fără să 
aibă vreun echipament 
special și învingînd 
enormele greutăți ale as
censiunii, s-a cățărat de 
unul singur pe vîrful sur 
al uriașului pisc. Semni
ficativ este că, 100 de 
an* mai tîrziu, piscul a 
fost escaladat simultan de 
cei 638 participanți ai 
alpiniadei colhoznice din 
R.S.S.A. Kabardină.

Comitetul pentru Cul
tură Fizică și Sport de 
pe lîngă Consiliu! de 
Miniștri al R.S.S.A. Ka- 
bardine a hotărît ca anul 
acesta să aniverseze, 
prinlr-o serie de compe
tiții alpine, memorabila 
ascensiune pe Elbrus. 
Recent, un grup de alpi- 
niști, din diferite asocia
ții sportive ale Republi
cii. au os-aladat Elbrusul 
în condiții atmosferice 
dintre cele mai dificile, 
purtînd cu ei, pe vîrf, un 
drapel comemorativ. 

china al forțelor armate ale Uni
unii Franceze, generalul de briga
dă Delteil.

La semnarea acordurilor cu pri
vire la încetarea operațiunilor mi
litare în Vietnam și Laos au fost 
de față reprezentanții delegațiilor 
U.R.S.S., Republicii Populare Chi
neze și ale celorlalte delegații care 
participă la conferința de la Ge
neva. Acordul cu privire la înce
tarea operațiunilor în Cambodgia 
urmează să fie semnat ceva mai 
tîrziu, la 21 iulie.

In momentul de față continuă 
ultimele lucrări pregătitoare pen
tru ședința plenară de închidere a 
conferinței de la Geneva, care 
va avea loc la 21 iulie.

Conferința de la Geneva a mi
niștrilor Afacerilor Externe, con
vocată în conformitate cu hotărî
rea conferinței de la Berlin, și care 
a durat aproape trei luni, iși va 
încheia prin urmare lucrările în 
viitorul cel mai apropiat prin adop

sportivă. In prezent, în Uniunea 
Șovietică se editează 6 ziare spor
tive și numeroase reviste în lim
ba rusă, ucraineană, bielorusă, 
gruzină, azerbaidjană, estonă și 
in alte limbi. Anual se tipărește 
un mare număr de diferite publi
cații sportive. Tirajul publicații
lor sportive din U.R.S.S. a crescut 
în decurs de 30 de ani de cîteva 
ori.

de categoria „Iak—18“ atingînd o 
viteză de 255,859 km. pe oră.

Comisia de aviație sportivă a 
primit o informație din partea 
Federației internaționale de avia 
ție (FAI) despre omologarea re
cordului mondial stabilit de avia
torul sportiv Sovietic Vladimir Ka
linin, care în decembrie 1953 a e- 
fectuat un zbor la bordul unui 
avion de categoria „AN—2“ ațin- I 
gînd înălțimea de 10.293 m. 1 

PRINTRE COLECTE 
VIȘTI

Cicliștii fruntași ai co
lectivului Recolta din 

Oradea, Nagy luliu, Geza 
Szakacs, Ludovic Zanoni, 
Ștefan Szallay și Marta 
Kovacs au pornit în- 
tr-una din aceste zile, în

riile din jurul orașului 
la strîngerea recoltei. Ei 
au muncit din toate pu
terile, neprecupețind nici 
un efort. La sfîrșitul zi
lei, colectiviștii l-au de
clarat pe Geza Șzakacs 
fruntaș.

La căderea serii, după
ce munca la cîmp a luat 
sfirșit, întoreîndu-se în 
gospodărie cicliștii au 
folosit acest prilej pen-

frunte cu președintele 
consiliului regional, Tibe- 
riu Hamos, să-i ajute pe 
colectiviștii din goșpodă-

Cicliștii din colectivul Recolta Oradea 
ajută colectiviștii la strîngerea recoltei. In 
prim plan. antrenorul colectivului. Iuliu 
Nagy.

tarea unor acorduri importante, 
care dovedesc o nouă victorie a 
forțelor păcii. ★

GENEVA, 21 (Agerpres). —
La 21 iulie, a fost semnat la 

Geneva acordul cu privire la în
cetarea operațiunilor militare în 
Cambodgia.

★
GENEVA 21 (Agerpres). —
La ora 16,20 ora locală, lucră

rile conferinței de la Geneva în 
problema restabilirii păcii în Indo
china au luat sfirșit după aproape 
trei luni de dezbateri. Ședința a 
fost precedată de încheierea acor
durilor privind încetarea ostilități
lor în Vietnam, Laos și Cambod
gia.

In ultimă ședință a conferinței, 
care a fost prezidată de A. Eden, 
au luat cuvîntul toți șefii celor nouă 
delegații participante la lucrările 
conferinței.

La sfîrșitul ședinței a fost dată 
publicității o declarație comună 
formată din 13 puncte.

Rezervele de Muncă 
(Leningrad)—Reprezentativa 

Norvegiei 3-1
LENINGRAD 20. — La 19 iulie 

a avut loc pe stadionul Kirov din. 
Leningrad întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipa reprezenta
tivă a Norvegiei și echipa Rezer
vele de muncă din Leningrad. Du
pă ce fazele au alternat de la o 
poartă la alta in minutul 25 înain
tașii echipei din Leningrad reușesc 
să străpungă apărarea adversă și 
Vladimir Tvetkov deschide scorul 

cu un șut fulgerător în colțul de 
sus al porții.

După pauză, tinerii fotbaliști din 
Leningrad joacă în forță și reali
zează combinații spectaculoase, im- 
punîndu-și superioritatea. Ei reu
șesc să ridice scorul la 3—0 în 
numai cîteva minute. Fotbaliștii 
norvegieni depun mari eforturi 
pentru a echilibra jocul, dar numai 
spre sfirșit reușesc să marcheze 
nunctul de onoare, prin Kristian
sen. Astfel, întîlnirea s-a terminat 
cu scorul de 3—1 în favoarea echi
pei din Leningrad.

tru a-i iniția pe mem
brii colectivului sportiv 
în tainele sportului lor. 
Ajutîndu-i astfel pe co
lectiviști, cicliștii colecti
vului Recolta din Oradea 
și-au îndeplinit unul din 
angajamentele luate în 
cinstea zilei de 23 Au
gust.

G. DUMITRESCU 
corespondent

PE VASUL „16 FE
BRUARIE”

p e vasul de pasageri 
*- „16 Februarie", care
face curse între Brăila 
și Sulina, întrecerea so
cialistă în cinstea zilei 
de 23 August este în 
plină desfășurare. Prin
tre cei care se străduiesc 
ca prin munca lor vapo
rul să realizeze și chiar 
să depășească planurile 
de transport, sînt -tinerii 
sportivi Ionel lonescu, 
jucător de fotbal, Ion Ni- 
culiță canotor și marina
rii Vasile Bratu și Ion 
Lufu.



(AETIÎITĂTE& IGLM.B.L& ORAȘE 51 S&TE)
Campionatul de poliatlon G.M.A. al R.P.R, CENTRELE DE ANTRENAMENT DE LA SATE

' Incepind de luni 19 iulie, cam
pionatul de poliatlbn G.M.A. al 
R P.R. a intrat în faza celei de a 
doua etape. întrecerile din această 
etapă se desfășoară în toate cen
trele de raion și sint organizate 
de către comisiile de control G.M.A. 
de pe lingă comitetele C.F.S. raio
nale și orășenești.

• In localitățile unde există co
mitete C.F.S. raionale și orășe
nești, concursurile vor. fi organi
zate împreună, desemnîndu-se un 
singur canîpion și o singură cam
pioană, care vor reprezenta atît 
raionul cit și orașul în întrecerile 
celei de a treia etape.

• întrecerile se vor desfășura în 
decurs de 2 zile, ordinea de dis
putare a probelor fiind următoarea: 
bărbaji, ziua l-a. Tir — gimnastică 

:— norme generale G.M.A., gr. II, 
înot - 100 m. liber. Ziua a II-a: 
aruncarea greutății cu ambele 
mîini, cursa cu obstacole de 150 
m„ — normă generală. G.M.A., 
gr. II, cros 3 km; fete, ziua l-a: 
tir — gimnastică — norme gene
rale gradul II G.M.A., înot — 50 
m. liber. Ziua ll-a: aruncarea 
greutății cu ambele mîini, cursa cu 
obstacole de 150 m. norma gene
rală G.M.A. gr. II. cros 1 km.

• Stabilirea clasamentului la 
concursurile din cadrul celei de a 
doua etape a campionatului de po
liatlon G.M.A. al R.P.R. se va face 
pe baza rezultatelor obținute de 
fiecare concurent în proba respec
tivă. Clasamentul general va fi 
întocmit adunîndu-se locurile ob
ținute de fiecare concurent la toate 
cele șase probe ale competiției, în 
așa fel ca ordinea în care se vor 
clasa concurenții să reflecteze lo
curile obținute de fiecare în probele 
respective.

Pe tot timpul întrecerilor ca
zarea și hrana concurentilor vor fi 
asigurate de către comitetele 
C.F.S.-raionale, iar cheltuelile de 
deplasare cad în sarcina colective
lor sportive.

© După terminarea etapei, co- 
țTisiile de control G.M.A. vor a- 
nunța comitetelor regionale C.F.S. 
rezultatele înregistrate (clasamen
tul general pe 2 categorii, numărul 
colectivelor participante, punctajul 
primilor 5 clasați la fiecare cate
gorie), realizîndu-se prin aceasta 
și înscrierea concurenților pentru 
etapa regională.

• întrecerile etapei a doua tre
buie folosite la maximum pentru

Noi p
• Desfășurînd o intensă activitate în timpul 

iernii, comisia de pregătire și examinare de la 
școala medie de zece ani din Podul Turcului, 
raionul Zeletin, a reușit se pregătească temeinic 
un număr de 40 tineri pentru proba de schi. 
Odată cu începerea sezonului sportiv în aer liber, 
cei 40 de elevi și-au continuat pregătirile treeîn- 
du-și cu succes toate normele, și devenind astfel 
purtători ai insignei G.M.A.

DUMITRU TAZLAOANU 
corespondent

Cursa cu obstacole este una dirt prob? le dificile ale campionatului 
de poliatlon G.M.A. al R.P.R. Ti nara din fotografie va reuși insă 
s-o treacă cu mai puține emoții. (Aspect de la finala campionatului 
de poliatlon G.M.A. al R.P.R-, de sfășurată anul trecut la Sighi
șoara).

trecerea normelor G.M.A. gr. II, 
fiecare concurent avînd posibilita
tea să-și dea cu acest prilej 5 din 
normele necesare pentru dobîndirea 
insignei de gradul II. Toți con
curenții care vor întruni condițiile 
cerute de regulamentul G.M.A., vor 
primi în mod automat adeverințe 
— formular Nr. 4. In .același timp, 
concurenții care nu sini încă tre- 
cuți în rîndul aspiranților G.M.A. 
gr. II vor fi înscriși pe loc, de că
tre comisiile de organizare.

• In cazul cind doi sau mai 
mulți concurenți sînt la egalitate 
de puncte în clasamentul general 
al tuturor probelor, ei vor fi cla
sificați după cum urmează :

---------&-------------- -----------------------------

urtătorî de

— locul cel mai bun va fi atri
buit concurentului care a obținut 
mai multe locuri I, la toate pro
bele. Dacă și în acest caz există 
egalitate, se va ține seama, și de 
cele mai multe locuri 2, 3 sau 4. In 
cazul cind egalitatea persistă, va 
avea prioritate concurentul care 
are cel mai bun loc la tir sau na- 
tație.

• Comisiile de Control G.M.A. 
nu vor permite nici unui concurent 
care între timp a contractat o 
boală sau are altfel de indisponi
bilități, să participe la concurs, 
chiar și atunci cind el ar fi avut 
o comportare meritorie în întrece
rile anterioare.

insignă
• Datorită însuflețirii cu care muncește instruc

torul sportiv Ion Bularcă de la colectivul Flacăra 
din Dărmănești, încă un număr de 18 muncitori 
și muncitoare poartă astăzi insigna G.M.A. In 
momentul de față, instructorul sportiv Ion Bularcă 
pregătește incă un Iot de 56 tineri și tinere care, 
de curind, și-au completat carnetul de aspirant.

G. ȘTEFANESCU 
corespondent

Aruncînd o privire asupra felului 
cum»funcționează centrele de pre
gătire și tfccere a normelor G.M.A., 
putem spune că în satele și comu
nele regiunilor Pitești, Craiova și 
Cluj bilanțul este mulțumitor. Pre
ședinții comitetelor raionale C.F.S. 
s-au ocupat îndeaproape de această 
problemă ; printr-un efort . colectiv 
s-a reușit să se asigure funcțio
narea centrelor de pregătire conform 
planului de acțiune. Roadele mun
cii n-au întîrziat să se arate. Co
lectivele sătești din regiunile de 
mai sus sînt fruntașe în acțiunea 
de realizare a cît mai mtfllor pur
tători de insignă.

Nu pretutindeni însă problema 
centrelor de pregătire a format 
obiectul muncii activiștilor sportivi. 
Majoritatea comitetelor raionale 
C.F.S. din regiunile Iași, Hunedoa
ra, Oradea, Bîrlad și Galați, deși 
au primit instrucțiuni precise, au 
adoptat totuși o atitudine de ne
păsare față de organizarea centre
lor de pregătire G.M.A. Nccxistînd 
decît o slabă preocupare din partea 
organelor de conducere penttu a- 
ceastă problemă, au fost înființate 
doar două sau- trei centre pe în
treg raionul, tinerii țărani din co
munele mai îndepărtate fiind obli
gați astfel să se deplaseze cile 
10—12 km. Așa stau lucrurile cu 
aspiranții din comuna Cerceți. ra
ionul Bîrlad. care au parcurs 20 km. 
pentru a participa la antrenamen
tele din cel mâi apropiat centru de 
pregătire, aflat,în comuna Gh:d> 
geni. Firește că în asemenea si
tuații. atragerea țăranilor muncitori 
la centrele de pregătire decurge în 
mod defectuos. De altfel, trebuie 
spunem că. d n această cauză, la 
majoritatea centrelor din mediul să
tesc, mobilizarea este extrem de 
slabă iar elementul feminin și spor
tivii mai vîrstnici lipsesc cu desă
vârșire de la pregătirile G.M.A.

Lipsuri serioase se manifestă în
deosebi în munca de instruire a 
aspiranților G.M.A. La cele mai 
multe centre programul de muncă 
prevede 4—5 ore de antrenament 
fără a se ține seama de principiul 
gradării efortului, iar lecțiile se des
fășoară pe probe prin rotație, deși 
instrucțiunile prevăd sistemul de 
pregătire pe „ateliere". Ba mai 
mult, în unele centre din regiunile 
Bîrlad și Galați tinerii aspiranți au 

fost puși să efectueze într-o sin
gură zi antrenamentele pentru 
toate normele prevăzute în complex. 
După două lecții de acest- fel con
ducătorii centrelor au găsit normal 
să programeze concursurile pentru 
trecerea normelor G.M.A. Rezulla- 
tele acestei munci complet nesiste- 
matice s-au reflectat în slaba com
portare a aspiranților, care n-au 
reușit să îndeplinească standardul 
probelor G.M.A.

Experiența de pînă acum a dove
dit cu prîsos'nță că pentru a for
ma un om în vederea trecerii cu 
succes a normelor G.M.A. el trebuie 
supus unei îndelungate și -meto
dice pregătiri, ținîndu-se seama de 
sex și de vîrstă. Ședințele de an-, 
trenament -trebuie să fie bine în- 
tocm'te, în așa fel îneît ele să asi
gure aspiranților o activitate con
tinuă. La fiecare lecție se va lucra 
cu aspiranții numai la 2—3 probe, 
iar după 3—4 săptărhîui. ținînd 
seama de grajdul lor de pregătire se 
vor planifica concursurile pentru 
trecerea normelor G.M.A.

Un capitol important în buna 
desfășurare a activității din cad-ul 
centrelor de pregătire îl constituie 
asigurarea asistenței medica'e a ti
nerilor țărani muncitori.'

Pe lingă măsurile tehnice și or
ganizatorice, va trebui să existe o 
mai mare preocupare din partea 
colectivelor sportive sătești și a or
ganizațiilor de bază U.T.M. pentru 
.mobilizarea tineretului la aceste 
centre. Pentru a atrage un număr 
cît mai mare de țărani m mcitori 
în pregătirile G.M.A. este necesar 
ca. după terminarea antrenamente
lor. la aceste centre să Pe orga
nizate manifestații culturale, jocuri 
sportive, iar îmnînarea insignelor s4 
se facă într-un cadru festiv.

Centrele de pregătire și trecere 
« normelor G.M.A. avînd o rețea 
elmplă de instalații sport've (pistă 
de alergări, groapă de sărituri, ope
ratele cursei de obstacole G.M.A. 
etc.) și fiind coordonate de către 
comisii speciale, formate din oameni 
pricepuți în problemele G.M A., 
oferă maselor de aspiranți cele mal 
bune condițiuni de pregătire în ve
derea trecerii normelor G.M.A. De 
aceea, consiliile sportive raionale și- 
regionale ale asociației Recolta ca 
și comitetele C.F.S. au datoria să 
organizeze cît mai muite astfel de 
centre de pregătire.

In întreaga țară continuă să 
se desfășoare întrecerile din ca
drul Spartachiadei sindicale. In 
multe locuri, rezultatele prime
lor întreceri sînt deosebit de 
frumoase.

Sîmbătă și duminică urmează 
să se desfășoare cea de a treia 
etapă a Spartachiadei, la atle
tism. In această etapă se zor 
întrece, pe regiuni, echipele re
prezentative ale asociațiilor. 
Pentru buna desfășurare a aces
tei etape, pentru ca ea să în
registreze rezultate de valoare, 
este necesar ca atît con-sSl ile 
sindicale regionale, oare au sar
cina de a organiza și a fixa 
bazele pe oare urmează să se 
desfășoare concursurile, precum 
și consiliile sportive ale asocia
țiilor, care alcătuiesc echipele 
ce se vor întrece, să dea toată 
atenția modului în care își vor 
îndepjini sarcinile.

In organizarea concursurilor, 
consiliile sindicale regionale tre
buie să urmărească îndeaproa
pe planul pe care l-au ’ntocmit 
pentru regiunea respectivă. Cea 
de a treia etapă, este organi
zată de către comisia obștească 
de pe lîngă consiliul sind cal 
regional, sub supravegherea a- 
tentă a responsabilului secției 
sport și a tovarășilor din pre
zidiu care răspund de munca

întrecerile din cadrul Spartachiadei sindicale continuă
sportivă ; consiliu! sindical tre
buie să acorde importanță tu
turor problemelor legate de or
ganizarea întrecerilor.

* Asigurarea unui număr sufi
cient de arbitri bine pregătiți 
constituie o sarcină principală 
pentru Consiliile sindicale regio- 

’ n-ale. Ținînd seama că în a- 
ceastă etapă se pune accentul 
pe obținerea unor rezultate teh
nice cît mai valoroase, arb’triî 
care vor fi desemnați să urmă
rească întrecerile trebuie să fie 
cît mai competenți. Pentru a- 
ceasta. este necesar să se țină 
o strînsă legătură cu. comitetele 
regionale C.F.S. care au dato
ria să acorde tot sprijinul con
siliilor sindicale regionale. Din 
desfășurarea primelor două eta
pe s-a putut observa că. în une
le locuri, comitetele C F.S. nu 
au dat nici un fel de sprijin 
organelor sindicale, nu au ară.- 
tat nici o preocupare pentru 
modul în care se desfășoară 
Spartiachiada sindicală. Așa s-a 
întîmplat la Ploesti, unde comi
tetul C.F.S. regional a lăsat 
totul pe seama organelor sin
dicale, și. într-o mai mică mă
sură. la Oradea. In • aceste

locuri, munca pentru organiza
rea întrecerilor din cadrul Spar
tachiadei a fost mult îngreu
nată. •

In afara sarcinilor legate de 
organizarea întrecerilor, consi
liile sindicale regionale trcbme 
să controleze și să verifice fe
lul în care consiliile sportive ale 
asociațiilor și-au alcătuit echi
pele reprezentative.

Așa cum prevede regulamentul 
Spartachiadei sindicale, asocia
țiile trebuie să prezinte ia în
trecerile de atletism din cea de 
a tre'a etiapă, sportiv' din în
treaga regiune care au obținut 
cele mai bune rezultate în pri
mele 2 etape și sportivi clas'- 
ficați la categoria l-a. In alcă
tuirea echipelor asociațiile tre
buie, deci, să-și îndrepte ateu- « 
ția asupra tinerilor din întreaga 
regiune. In această d'recjie ex~s- 
tă o tendință destul de dăună
toare și anume : aceea de a 
aicătui echipele reprezentative 
din atleții gflați în centrul unde 
urmează să se desfășoare con
cursurile. neglijîndu-se o mare 
parte din cei aflați în centrele 
mai îndepărtate. Pentru evita
rea unor asemenea situații, con
siliile sind’cale regionale tre

buie să controleze listele de par- 
ticipanți pe care asociațiile ie 
înscriu pentru concursurile de 
sîmbătă și duminică.

O altă problemă de care tre
buie să se preocupe consiliile 
sindicale regionale este aceea 
a popularizării întrecerilor în 
această etapă, prin folosirea tu
turor mijloacelor de propagan
dă. De asemenea, trebuie să 
lie cerut sprijinul presei locale 
care va populariza rezultatele 
și pe cei care le vor obține. In 
această etapă există posibilita
tea să se ajungă la unele rezul
tate de valoare Iată de ce tre- 
bu'e acordată toată importanța 
organizării și desfășurării ce
lei de a treia etape. A'leții și 
atletele, care'vor obține cele maT 
bune performanțe vor participa, 
alături de atletele și atleții cla- 
sif'cați la categoria maestru. Ia 
cea de a patra etapă, interre
gională, pe asociații, între 8—22 
august

★
Potrivit regulamentului Spar

tachiadei. etapa a II-a la trata
ție urmează să înceapă l-a 25 
iulie. Ea se va desfășura inter- 
colective pe raioane. Cum în

majoritatea locurilor, întrecerile 
de natație din prima etapă n-au 
început să se desfășoare la timp, 
colectivele au datoria să num- 1 
ceașcă cu seriozitate pentru ca 
etapa a Ii-a să decurgă in bune 
condițiuni.

La tir a început desfășurarea , 
celei de a III-a etape pe aso
ciații. la care iau parte toți 
trăgătorii care au reușit să ob
țină în etapa a II-a următoa- , 
rele rezultate : 85 puncte la bă
ieți și 80 de> puncte la fete. 
Avînd în vedere că la 25 iulie- 
această etapă urmează să ia 
sfîrșit, asociațiile trebu'e. să se ' 
preocupe- din timp de strîngerea 
datelor necesare întocmirii unui 
bilanț asupra felului cum a de
curs Spartachiada sindicală Io 
tir în asociația respectivă. A- 
cest bilanț, împreună cu un ta
bel conținînd rezultatele cele 
mai bune obținute de trăgători, ' 
va fi înaintat Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.

La oină. întrecerile din coa de 
a doua etapă, sînt încă ’n curs 
de desfășurare. La gimnastică, 
faza l-a pe -colectiv continuă 
pînă la 31 august. Atît asocia
țiile și colectivele cît și orga
nele sindicale și comitetele 
C.F.S. au da’or'a să muncească 
din' plin pentru bunul mers al 
Spartachiadei



Spre „Marea orgâ“ din Piatra Craiuiui
Ne-am înțeles cu toții să nu 

scoatem nici o vorbă îndată ce 
vom părăsi prislopul (N. R. poiană 
in munți) și vom intra în gan
gurile Padinei închise. înțelegerea 
noastră, a celor cinci oameni din 
echipă, avea tilcul ei. Pătrundeam 
într-o altă lume. străveche și to
tuși atit de nouă pentru noi, o 
lume clădită din uriașe stăvilare 
cu portaluri de piatră, din turnuri 
și contraforturi care măsurau sute 
de metri și care îți impunea să nu 
sjișii fără rost pacea solemnă a 
munțilch. _

...Valea Birsa Mare a rămas in 
itrma noastră. In preajmă, era 
mult bolovămiș prin vaduri, în 
vreme ce pe fiiul vîlcelului se ros
togoleau pipotele repezi. Curînd 
ne-am cățărat chiar pe sub poalele 
meterezelor de slincă cenușie, iar 
priveliștea s-a schimbat aproape 
fără veste. In fundacul depărtat al 
văii Padina închisă, se ridicau 
aburii dimineții și părea că fu
megă intr-acolo un cazan uriaș 
deasupra unei săritori numifă „Să- 
ritoarea de sub Găvan". Spre apus, 
la mai bine de 200 de metri de
asupra noastră, briul Padinei în
cingea furana (N. R. coastă foarte 
pri poroasă, fără cărări) muntelui 
și părea podit pe alocuri cu les
pezi de marmoră albii, de care se 
prindea lumina viorie a dimineții. 
In alte locuri, tufe pitice și înde
site de ienuperi aruncau umbre 
piezișe pe corhană (N.R. coastă 
abruptă, greu de urcat). Dincolo de 
briul Radinei, se înălțau semeț 
zimții muchiilor, care păreau niște 
baso-reliefuri gigantice pe bolta 
de safir a cerului.

Am începui să ocolim boldanii 
mari de stîncă desprinși de 
veacuri sau milenii din clean (urii 
grunjilor (N. R. vîrfuri de munte), 
pe urmă ne-am prins cu miinile 
de speteze și greabăne de cremene 
și, în sfirșit, . ne-am prelins unul 
după altul pe clinul repede. Din 
cînd în Cind, ne opream înaintea 
barajelor de piatră ce ne ațineau 
calea și, în scurtele clipe de po
pas, cutam cu ochii un nou punct 
de sprijin, ca sa putem zvicni 
mai sus, mai departe.

Urcam mereu, în timp ce ră
coarea umedă a ganțrfihti ne mîn- 
gîia frunțile încălzite. Mirosul de 
s linei stropite de rouă, mirosul 
ierburilor și al ienuperilor se sim
țea pretutindeni.

Eram cel din urmă dintre .echi
pieri și vedeam necontenit șiragul 
tovarășilor de drum ctim se mlă
dia pe lingă pereții abrupți. în
trezăream uneori silueta conducă
torului, cu atitudinea omului care 
cercetează relieful pentru a alege'" 
continuarea drumului. îmi plăcea 
să urmăresc „cadența mișcărilor 
lui" și să constat că și ceilalți 
tovarăși făceau la fel. Echipa se 
vădea sudată și acționa ca un tot, 
condus de o singură voință.

lată-ne ajunși la capăt, în apro
pierea unei platforme înguste, de 
unde gangul se înfățișa rupt în 
două de o săritoare înaltă de mai 
bine de 20 metri. Conducătorul s-a 
oprit și a făcut celorlalți un semn 

Scurt cu mina, apoi a indreptat-o 
spre paringa (N. R. culme stin- 
coasă) dinspre răsărit. Îndată, și
rul cățărătorilor a rămas pironit 
locului. Nimeni n-a scos o vorbă, 
dar privirile tuturor s-au îndreptat 
spre partea aceeu. a țancuiui uriaș, 
către care stătea încă întinsă mina 
conducătorului. O priveliște nea
șteptată ne făcu să tresărim. Pere
tele de piatră alburie se înălța 
masiv și impresionant' în fața 
noastră, brăzdat de o mulțime de 
fisuri verticale, aproape paratele 
între ele, dir.du-ne impresia că 
avem înainte o orgă uriașă. „Marea 
orgă" a Pietrii Craiului acoperea 
întregul flanc răsăritean al "an-

Măijjstria în alpinism cs'.e ro
dul a numeroase j\ dificile esca
lade. Să cucerești înălțimea stîncii 
abrupte nu e lucru ușor, dar, cu 
cît escalada este mai' grea, cu 
atît bucuria învingătorului este 
mai mare...

gului superior, neputînd fi prinsă 
dintr-odată de ochii noștri care 
cătau spre toate laturile abrup
tului. Multe milenii și multe fur
tuni conlucraseră la această o- 
peră

Conducătorul plecă apoi capul 
tntr-o parte. Iși ascuțise auzul și 
asculta parcă un bucium depăr
tat. Am înțeles îndată de ce fă
cea acest lucru. „Marea orgă" în
cepuse să etnie. Briza înălțimilor 
vislea lin spre centurile de piatră, 
lăsîndu-și undele să bată în șăn
țulețele și fisurile țancului. Părea 
că strune uriașe eu prins să 
vibreze, căci o melodie ciudată se 
zbătu în ganguri. Ascultam înfio
rați...

Cind înaintașul echipei s-a rupt 
din ascultare, a făcut o mișcare * 
scurtă și o piatră rotundă s-a pră
vălit, țăcănind pe lespezi, pînă de
parte în vale. Cîntecul se sfîrșise, 
pentru ca să reînceapă cine știe 
cind

O. MANIȚIU

DRUMURILE NOASTRE SINT ACELEAȘI
Țncepind cu numărul de azi ul ziarului nostru, vom publica 

nuvela scriitorului german Paul Thyret, „Drumurile noastre 
sînt aceleași”, distinsă cu premiul 1 la concursul literar inter
național organizat în cinstea ediției din acest an a competiției 
cicliste Cursa Păcii.

/j Ifred Wendlandt stă în fața 
unui pian, in holul hotelului, 

cu capul plecat și cu degetele a- 
bia atingînd claviatura. Pînă acum 
nu a scos nici un sunet. Wend- 
landt stă și își privește mîinile. 
Mîini palide și subțiri.

Cu o seară în urmă cîntase la 
pian în hotelul din orașul celei 
de a doua etape a Cursei Păcii. 
Alfred Wendlandt cînta foarte bine. 
Mai mult, cînd era copil a vrut 
să devină pianist. Ii lipseau însă 
banii pentru conservator. Așa, a 
rămas mecanic de biciclete ca și 
tatăl său. Și încă un mecanic ex
celent I

La 23 de ani și-a întemeiat un 
cămin ; aceasta se întîmpla în 
anul 1934. Un an mai tîrziu s-a 
născut primul lui copil — Alfred 
— tocmai cînd el se afla Ia in
vers, la campionatele mondiale de 
ciclism. Fetița i-a venit pe lume 
cînd el se -afla în tranșeele din 
fața unui sat distrus, lingă Reims, 
Și-a văzut fiica abia după cinci ■ 
ani, cînd s-a înapoiat din prizo
nierat. Ea avea aproape vîrsta 
cînd trebuia să. se ducă la școală.

Pe atunci totul i s-a părut 
groaznic și fără sens. Dar mîi
nile lui, mîini iuți și nervoase, nu 
s-au resemnat ,și aproape fără 
voia lui se apucau de lucru. A 
venit apoi o perioadă de speranțe) 
și curaj. In scurt timp, a devenit 
șeful biroului experimental la uzi
nele de. stat „Elite", iar acum fu
sese trimis ca mecanic al echipei 
de ciclism care reprezenta Repu
blica Democrată Germană în 
Cursa Păcii.

★
Mîinile lui Wendlandt au lune

cat de pe clape, sprijinindu-șe pe 
genunchi. Are impresia că nu a 
pătruns încă pînă în miezul pro
blemei care îl frămîntă. Lipsește 
încă ceva. Dar ce ?

De trei zile, de cînd l-a întîlnit 
pe francez, îl apasă ceva. „Acuma 
o să treacă iar pe lingă mine —• 
gîndește el — șl o să mă pri
vească iar cu ochii aceia reci, in
colori și cicatricea, groaznica ci
catrice care se întinde din colțul I 
drept al gurii pînă la ureche, o să 
se înroșească din nou".

Deodată i se face frig. înalță 
capul. Fereastra mare din fața lui 
e larg deschisă. Perdelele din tul- 
florentin fîlfîie în adierea vîntu- 
iui de seară care aduce răcoarea 
ploii de mai. Wendlandt știe însă 
că frigul umed pe care-l simte nu 
vine de afară, ci din el.

Ascultă din nou. Trei englezi 
se ridică și trec pe lingă el. Se 
duc să se odihnească, să capete 
forțe pentru etapa a IlI-a în care 
avea să se dea plecarea a doua 
zi dimineață. In sală au mai ră
mas danezii, un tînăr luxembur
ghez lîngă candelabru și cei doi 
francezi printre care și cel cu ci

catricea.
„II Mamă Tibois — gîndește 

Wendlandt —■ șl după etapa de as
tăzi ocupă locul 12 în clasament; 
are un finiș puternic".

încearcă cîteva acorduri. „De ce 
oare mă privește atit de insistent? 
Am fost . dușmanul lui ? Dar asta 
S-a întimplat de mult!...“ Dege
tele Iui Wendlandt rătăcesc meca
nic pe claviatura pianului. „Trebuie 
să mă Tiuc pe urmă să mai con
trolez odată bicicletele. Miine este 
o zi importantă pentru noi. Tre
buie să săltăm pe locul 3 în cla
samentul pe echipe".

Melodia se întrerupe. Wendlandt 
nu mai poate cînta. „Dar de fapt 
ce am cîntat?" se întreabă el. în
cearcă să repete melodia, dat fără 
succes. Stă din nou nemișcat, pri- 
vindu-și atent mîinile.

\ ★
Tibois, omul cu cicatricea, în

toarce capul spre tovarășul său : 
„Ce a cîntat?" întreabă deodată. 
Fața i se schimonosi deoarece, din 
cauza cicatricei, jumătate din gură 
rămînea nemișcată cînd vorbea.

Al doilea francez îi răspunde 
mesteeîndu-și cafeaua în ceașcă: 
„Berlioz". Tibois strînge din dinți. 
Ochii lui fără culoare nici nu se 
văd de sub sprîncenele stufoase 
și negre.

— înțelegi — spune el printre 
dinți — cicatricea mă arie lot așa 
de tare ca atunci cînd m-a lovit 
cu baioneta lui. Și acuma, el stă 
liniștit în aceeași sală cu mine și 
cînta la pian, pe Berlioz al nostru, 
ca și cum nimic nu s-ar fi întîm- 
plat. Nu am dreptul să mă duc 
la el 'și cu pumnii..

— Nu, nu ai dreptul — îl în
trerupe celălalt liniștit — fiindcă 
cel care stă acolo este alt om. Nu 
mai este acela pe cârc-l știai tu. 
A învățat multe...

— A învățat? M-a rănit! Auzi? 
Lingă Reims, în satul meu, pe 
cimpul pe care-l muncise tata!...

Ochii lui Tibois privesc, undeva, 
în depărtare. Glasul lui sună ră
gușit cînd reîncepe să vorbească:

— Ne făcuserăm adăposturi. Era 
într-o duminică. Atunci au pornit 
ei la atac. Bătălia era în toi. 
Unul a sărit asupra mea. înce
pusem să strig; da, poate votam 
să fug. Și el m-a lovit. Numai o 
secundă i-am văzut de aproape 
fața, dar n-am s-o uit niciodată...

— Nu trebuie să uiți, ceea ce a 
fost războiul. Omul acesta are 
insă astăzi o altă față, a învățat 
multe, merge acum alături de noi, 

contribuie cu Ceva la pace. Dacii 
nu ar fi așa. nici n-ar fi aici.

Tibois ridică mîinile cu degetele 
desfăcute. Fața i se schimono
sește :

— Nu se vor schimba niciodată. 
Dacă vor face ceva, tot. ceea ce 
știu vOr face: vor arde și vor 
ucide din nou. Nu se vor schimba 
niciodată... Se gîndesc numai la 
ei. Mereu numaGla ei, la ei, la 
ei... Ce înseamnă pentru ei ogorul 
meu, țara mea. ce însemn eu pen
tru ei ?... O să stăm din nou în. 
tranșee...

După un moment de tăcere, a- 
daugă resemnat : „N-ar fi trebuii, 
să viu aici".

-A-
Wendlamlt simte o simpatia 

deosebită pentru tînărul care stă-, 
tea lîngă candelabru. Iși aducea 
aminte că băiatul lui trebuie să 
aibă cam aceeași vîrstă ca și tî- 
nărul din fața sa. Apoi se întoarce 
la realitate. Tînărul îi pare așa 
de slab îneît găsește că nu are 
rost să-l considere un concurent 
serios în Cursa Păcii. „Ce le-o ft 
venit să-l trimeată pe băiețandruL 
ăsta într-o cursă în care lup/ă. 
pentru victorie ași de valoare in
ternațională ? Și asta într-o între
cere în care nu are nici sprijinul 
echipei. A'lă mir că •mai aleargă". 
Wendlandt dă din cap.

Tînărul se apropie de el. 
încurcat, își umezește buzele și 
apoi spune încet:

— De ce nu mai cîntați ? A fost 
foarte frumos. V-arh ascultat și 
eu". Iși pleacă privirea : „Mie-mi 
place foarte mult".

Wendlandt îl privește mirat 
„Tînărul ăsta are o figură de par-, 
că s-ar afla în biserică".

★
— Iți place? îl întreabă el.
— Știți, eu am crescut într-9 

baracă din tablă ondulată — răs
punde tînărul, ca și cum și-ar 
cere scuze.

— Spune-mi, te rog, cum ai a-, 
juns aici ?

Tînărul tace. Iși caută cuvintele.
— Să vedeți, băieții din clubul 

din care fac și eu parte au strîns 
bani pentru echipament. Mi-aa 
spus: „Tu ești cel mai bun și 
trebuie să pleci în cursă". Au ales 
cinci dintre cele mai bune biciclete 
și din ele am făcut-o pe a mea.

Wendlandt s'e simte tot mai 
încurcat.

— Ei bine, dar aici sînt cicliști 
cu renume. ..Nu văd ce șanse al 
avea...

Băiatul îl privește mirat.
— Șanse ? Dar principalul e ca 

Luxemburgul, țara mea, să fie 
prezentă aici. Prietenii mei mi-aa 
spus : „Trebuie să fim de față, să 
facem ceva. Este important. Nu e 
vorba numai de sport aici, e vom 
ba de pace".

(Va urma).

Ț:e. spectatorule, care vii aproape 
dum-u'că de' duminică, pe stadionul 
Republicii, toate de acolo îți sînt 
binecunoscute. Și tribunele mari de 
beton, și pista cu culoarele ei, și 
gazonul tuns ca o perie, porțile pe 
oare le apără cu atît curaj Și măies
trie portarii echipelor de fotbal, sec
toarele de sărituri și aruncări... 
Ochiul ți s-a obișnuit cu fluturarea 
mătăsii steagurilor din înaltul tri
bunei și în orice clipă ești gata să 
începi o poveste despre după-amie- 
zele pe care le-ai, petrecut acolo, 
încwajînd frenetic pe Zatopek și 
Kutz, înmărmurind la o săritură a 
lui Voirrescu sau păstrînd cea mai 
adîncă liniște atunci cînd Soter por
nește să treacă ștacheta așezată la 
2 metri. Iți amintești de prima mare 
întrecere desfășurată aci, campio
natele internaționale de atletism din 
anul 1948, oa șt de ultima între
cere, cea a juniorilor din echipele 
de atletism ale R. P. Bulgaria și 
R. P. Romîne. Dacă stai așa pe gîn- 
duri. alte și alte amintiri te cople
șesc... Multe, multe de tot... Și ești 
mîndru că ce! mai mare oraș al pa
triei are un asemenea stadion, pe 
care s-au desfășurat nrari întreceri 
internaționale, pe care au fost sta
bilite recorduri ale lumii. Și oști 
mîndru că acest stadion i-a impre
sionat prin construcția sa pe oas
peții veniți de departe. Aci s-au scris

Printre cei care îngrijesc stadionul Republicii
minunate pagini din viața sportului 
nostru nou.

Și, totuși, sînt multe amănunte 
despre stadionul Republicii pe care 
nu le cunoști. Nu le cunoști, pentru 
că vii aci numai în zilele de în
treceri și pentru că puțini sînt aceia 
care merg să discute cu oamenii 
care au grijă de el. Nu-i așa că 
r.u-i știi pe cei care-i pregătesc 
pista, pe cei care-l înfrumusețează 
mereu, care-l gătesc sărbătorește 
pentru întreceri ? Lor li se cuvin 
primele laude pentru minunatul as
pect pe care-l are în zilele marilor 
competiții.

Pe toți aceștia i-am putut găsi pe 
stadion luni dimineața, tocmai cînd 
terminaseră pregătirile pentru cea 
de a doua zi a concursului atletic. 
Și, cum nu era nimeni în tribune, 
am urcat cu toții treptele de beton 
ca să vorbim în tihnă despre tre
burile de aco'o. Dar, îmaihte de a 
schimba vreo vorbă, am aruncat o 
privire peste întreg stadionul. Era 
într-adevăr minunat, brăzdat de li
niile albe ale culoarelor, cu materia
lele așezate într-o o-dine desăvîrși- 
tă. Ințelesut acestei imagini a așe
zat-o bine în cîteva cuvinte respon
sabilul stadionului Toma Posmagiu.

— De fiecare dată cind ll văd, 
așa pregătit, mă gîndesc că e ca 
un îndemn pentru a face sport. De 
fapt, așa gîndesc toți oampnii din 
colectivul nostru și tocmai de aceea 

munca merge bine... Cu toții lu
crează cu tragere de inimă. Uneori 
rănit nem pe stadion pînă seara tîr
ziu. Pentru noi e ca o casă. De 
fapt, așa și este, o casă a sportu
lui. Chiar cei mal tineri dintre noi, 
ca lordache Pascu și Constantin 
Biziniche, gîndesc la fel. Cu toate 
că au venit de curînd în mijlocul 
ndstru, ei au și învățat treburile 
de aici și lucrează cot la cot cu 
noi.

Ceilalți, mai vîrstnici, ca Ion Pa
vel, Ștefan Neaga, Marin loniță, 
Isac Zevcenko și Mircea Marinescu 
muncesc de multi ani pe stadionuri 
și au o bogată experiență. Ei știu să 
pregătească de minune pista, în
grijesc gazonul și materialele. Și 
fără îndoială că e vorba de o 
experiență, deoarece pregătirea pis
tei le-a 'cerut o mulțime de 'încer
cări, cercetări. îndrumați de iov. 
Gheprghe Niculescu, șeful serviciului 
de întreținere a bazelor sportive din 
I.D.M.S., au ajuns astăzi adevărați 
specialiști în aceste lucrări. Ei cal
culează cu precizie compoziția pis
tei. reușind cele mal bune combi
nații. Zgura din cercurile de arun
cări ba șf cea de pe pistele pentru 
sărituri este acum de cea mai bună 
calitate, fiind apreciată de toți con- 
curenții. Colectivul care muncește pe 
stadionul Republ'cii se ocupă și de 
bacul pentru an‘rr'nnm"nt la cano
taj, oa și de numeroasele dependințe 

(cabine, săli de dușuri, cabine pen
tru arbitri), de pista de încălzire 
din afara stadionului. O muncă in
tensă depune și tovarășa Ana Teo
dor eseu, în grija căreia sînt cabi
nele și vestiarele.

Tovarășii care îngrijesc stadionul 
Republicii au și anumite păsuri. 
Procurarea unor mașini noi pentru 
tunderea gazonului le-ar ușura mult 
munoa. In același timp, ei se plîng 
de felul în care unii sportivi înțe
leg să aibă grijă de pistă. Cu toate 
că au cerut de nenumărate ori ju
cătorilor de fotbal să treacă peste 
pistă numai folosind podețul din 
fața tunelului și să aștepte ca 
atunci cînd, mingea a ieșit din te
ren ea să le fie readusă de către 
tinerii însărcinați cu aceasta, ei 
nu.au fost ascultați.

înainte de a părăsi stadionul, după 
ce am aflat.. și de angajamentele 
lu.ate în cinstea lui 23 August de 
componenții colectivului îngrijitori
lor stadionului Republicii, am Intrat 
și în marele atelier în care se lu
crează materialele de pavoazare. A- 
colo era o liniște deosebită, între
ruptă doar de cej cîțiva pași pe 
care-I făceau pictorii care lucrează 
în fața marilor panduri. ,N-.am vrut 
să-i întrerupem din munoa lor. dar 
ne-am făgăduit, în gînd. să trecerii 
într-o zi să stăm de vorbă si cu 
el.

D. CORVINU

Din toată țara:
• In cinstea zilei de 23 August, 

Comitetul C.F.S. Oradea a organi-t 
zît „Luna G.M.A.”, între 15 iu-' 
lie-15 august a. c., în întreaga re^ 
giune. Cu acest prilej, fiecare 
muncitor, țăran muncitor, tehnician! 
sau funcționar de la oraș și sat, 
[X>ate deveni aspirant G.M.A. Nu
mai în Oradea funcționează pînă 
în prezent 5 centre de antrena-i 
ment, care au fost asigurate cu un 
program permanent, materiale, arJ 
intri și antrenori. Comitetul C.F.S.- 
local urmărește îndeaproape felul 
în care muncesc comisiile de pre-t 
gătire și examinare G.M.A. ParîH 
lei cu această activitate, se duce ol 
susținută muncă pentru o cît mai 
largă participare la campionatul 
de poliatlon G.M.A.

G. DUMITRESCU 
corespondent

• Acum cîțiva ani, cu sprijir 
nul asociației Metalul s-a luat 
inițiativa de a se construi o fru
moasă pistă de atletism, pe tere
nul din Cugir. Lucrările au început, 
pista ora aproape terminată, mai 
trebuind de pus doar ultimul strat 
de zgură. Dar iată că din notr 
iarba și buruienile au început să 
crească pe teren și zgura încă nu 
a fost adusă. Sportivii se întreabă 
pe bună drc-ptatc: cind are de gînd 
oare consiliu! colectivului să tur-' 
mine această lucrare?

I. ȘUȘMAN 
'ojespondent



Cîteva însemnau dvpă reuniunea de box de la Cluj
l-am  văzut „la lucru-' intr-o 

seară la Cluj pe o parte din cei 
mai buni tineri pugiliști ai noș
tri.

Tribunele stadionului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej erau pline pînă ia ulti
mul loc, iar un cordon destul de 
masiv de spectatori înconjurase ți 
ringul. Ani asistat la întreceri .1- 
namice, ‘nciîrjite, în cea mai mare 
parte echilibrate. Dar nu vrem să 
ne ocupăm de descrierea acestor 
întîlniri. V'em să insistăm asupra 
cîtorva lipsm i arătate de pugi'iș.i.

Victor Schiopu a avut ce furcă, 
cu un aiverSar temeinic pregătit 
tenace și bine orientat în ring: 
tînărul L. Csomortany. In cele din 
urmă, campionul categoriei cocoș 
a trecut de el, dar acest lucru 
nu trebuie să-1 mulțumească. Șchio
pa a fost de nerecunoscut. Nu s-s 
orientat în ring, n-a variat acțiu
nile, a trimis numai loviturile la
terale, fără să facă măcar un mo
ment apel la directe.

Otto Rostiog, întîlnindu-1 pe 
Gustav Ripka a fost învins într-o 
întrecere în care pur și simplu a 
uitat să arunce în luptă „armele" 
sale cele mai de preț: pistoanele 
de stînga, rapiditatea în deplasări 
și contraatacul fulgerător. E drept, 
Ripka a lovit de cîteva ori (și pu
ternic) cu mănușa deschisă. Ori
cum, Boștiog a luptat nehotărît și 
s-a retras meieu în corzile ringului, 
adică tocmai acolo unde deobicei 
manevrează cu dificultate. Trebuie 
să arătăm, de asemenea, că această 
întîlnire a fost prima pe care tî
nărul Boștiog a susținut-o în ca
drul categorie* „pană".

N-a fost mulțumitoare nici com
portarea pe care au avut-o Petre 
Popescu și Const, lordache. Pri
mul a luptat cu 1. Botezan, un 
boxer „încurcăreț", care se „aga
ță", lovește cu cotul și capul (de 
altfel. Popescu a ieșit cu buza 
spartă după o astfel de lovitură cu

Să imbogăț’m documentarea aeromodeliștilor
Nu se poate spune că în aeromo- 

delism nu există planuri și cărți de 
specialitate. Am putea afirma chiar 
că, în această problemă, aeromode- 
fismul „stă" mai bine de cît alte 
discipline sportive. Cu toate aces
tea, față de perspectivele care se 
deschid sportului aecomodelist, tre
buie să mărturisim că situația pla
nurilor și cărților existente nu este 
de loc îmbucurătoare. Pînă și cele 
apărute în ultimul timp nu satisfac 
de cît în mică măsjjră necesitățile 
mereu crescînde ale aeromodeliști
lor noștri, și aceasta atît din punct 
de vedere numeric, cît și al conți
nutului. Iată de ce, în momentul 
de față, editarea de "noi cărți și 
planuri este mai mult de cît o 
necesitate. In primul rînd ar tre
bui editat un manual stabil, atît 
pentru instruirea începătorilor, cît 
și a avansaților. Editarea unui ast
fel de manual ar duce fa unificarea 
procesului tehnic de construcție, la 
ridicarea nivelului . muncii de con
cepție, la îmbunătățirea metodelor 
practice ale tuturor aeromodeliști
lor noștri.

La prima vedere, problema ridi
cată de noi pare cam îndrăzneață 
și greu de rezolvat. Reflectînd însă 
mai mult asupra ei, vom vedea 
că lucrurile nu se prezintă chiar 
lașa, și că această chestiune, care 
frămîntă în fiecare moment spor
tivii din aerornodelism, poate fi re
zolvată cu suoces. Aceasta, pentru 
că editarea unui manual unic și 
stabil este strîns legată de cadrele 
de specialiști. Or, ia noi asemenea 
cadre există, și încă în număr su
ficient. Mărturie a unei astfel de 
afirmații ne stau numeroasele ma
teriale publicate în revista „Aviația 
sport'vă", oa și cele apărute în 
diferite organe de presă, materiale 
cu un bogat conținut tehnic și .edu
cativ. Sub îndrumarea și controlul 
ținui specialist recunoscut în pro
blemele aeromodelismuluî. cei mai 
buni instructori de aerornodelism, 
grupați într-un puternic colectiv de 
autori și cu ajutorul aeromodeliști
lor fruntași, pot redacta și edita 
cu ușurință un valoros manual de 
«specialitate, o carte de căpătîi 
pentru fiecare tînăr dornic să se 
dedice construcției de aeromodele.

Foarte încet se rezolvă la noi pro
blema planurilor. Deși în acest do
meniu avem o serie de elemente ta
lentate, cum ar fi A. Moldoveanu, 
ptto Hintz, S. Benedek ș.a., totuși 
munca desfășurată pe acest tărîm este 

capul). Totuși, pugilistul ploeș- 
tean nu și-a impus lupta de la 
distanță, primind-o deseori pe cea 
corp la corp. Se observă de ase
menea o lipsă de coordonare în
tre lovitură și pas. Cînd lovește. 
Petre Popescu nu • vine cu corpul 
înainte. In plus, el a urmărit tot 
timpul o lovitură decisivă, pe 
care... n-a găsit-o.

C. lordache a obținut cu greutate 
un meci nul în fața lui D. Cristea, 
in formă excelentă. Tînărul cam
pion al categoriei semi-mijlocie, în 
loc să facă pași înainte, i-a făcut 
înapoi. E lipsit de hotărîre în ac
țiuni, nu mai reușește să țină lupta 
la distanță, iar directul de stînga 
nu mai are eficacitatea și promp
titudinea în acțiuni, calități arătate 
în finalele campionatelor» republi
cane.

T. Niculescu, deși dominat net 
de Bătrinu Tănase două reprize, a 
pornit cu neașteptat de multe re
surse la atac în ultima parte a 
meciului, cînd adversarul său a 
fost dominat. O mai mare hotărîre 
și combativitate în ring îl va a- 
juta pe T. Niculescu să obțină re
zultate de valoare.

Meciurile pe cale le-am văzut 
ne-au arătat că — în genera? — 
pugiliștii noștri de frunte stau bine 
cu condiția fizică. Mai rămîne 
perfecționarea tehnicii, acumularea 
de noi noțiuni tactice. Antrenorii 
Ion Popa și Gh. Popescu pot rezol
va și aceste probleme. Comportarea 
remarcabilă a lui Mircea Dobrescu, 
Eustațiu Mărgărit, N. Birsan, I. 
Demeter, Șerbu Neacșu, Gh. Ne
grea, Al Toth, Bătrinu Tănase, Bug. 
Furesz și, în oarecare măsură, a 
lui Dănilă Done, N. Stolan, N. 
Herman ne arată că pugiliștii noștri 
nu pierd vremea, că ei capătă noi 
și noi cunoștințe prețioase pentru 
lupta în ring.

G. M1HALACHE

încă ncsatisfăcătoa-re. In momentul 
de față se găsesc în circulație 4—5 
planuri care însă au multe lipsuri 
și sînt depășite. Neavînd alte sur
se, mulți dintre aeromodeliștii noș
tri aplică în mod mecanic formu
lele și indicațiile acestor planuri, 
și de aici decurg greșeli și lipsuri 
primare în munca de construcție a 
aeromodelelor.

Pentru informarea aeromodeliști
lor asupra a tot ce e nou în acest 
domeniu de activitate, s-ar putea 
trece la editarea unei colecții de 
broșuri intitulată „îndrumătorul 
aeromodelistului", după asemănarea 
celei care apare în Uniunea Sovie
tică. In paginile acestor broșuri 
pot fi incluse fel și fel de articole 
tehnice, ca și diverse materiale prin 
oare experiența cercurilor și aero
modeliștilor fruntași să fie gene
ralizată.

Pe lingă lucrările originale ele 
aeromodeliștilor noștri fruntași, o 
mare importanță trebuie acordată 
traducerilor din literatura de spe
cialitate din Uniunea Sovietică și 
din țările de democrație populară. 
In cursul acestui an, Ed'tura Cul
tură Fizică și Sport a dat «aetomo- 
deliștilor noștri una din mult aștep
tatele lucrări sovietice : „Aeromo- 
dele de cameră", de. Miklrtunov și 
P. S. Pavlov. Nona lucrare se adre
sează tuturor tinerilor care doresc 
să se îndeletnicească cu construcția 
de aeromodete, precum și celor mai 
avansați.

Inițiativa editurii sportive este 
lăudabilă, dar ea nu ajută aeromo
deliștilor decît parțial, întrucît 
„grosul" activității de aerornodelism 
îl constituie construcția aeromode
lelor de cîmp și a celor acționate 

’de motoare mecanice sau reactoare. 
In literatura sovietică de specia
litate există o serie de lucrări și 
pentru acest gen de construcție, 
cum ar f> ..Tehnologia construcției 
de aeromodele". de O. K Gaevschi, 
„Mărirea puterii motoarelor de ae- 
romodele tn doi timpi", de același 
autor. „Modele sburătoare" de Mi- 
clașeeschl, ș.a. care traduse la 
timp, ar constitui un prețios aju
tor în munca aeromodeliștilor noș
tri.

Luarea în discuție a problemelor 
ridicate de noi, rezolvarea lor în 
măsura posibilităților și în ordi
nea importanței, ar constitui încă 
un pas înainte pe drumul creșterii 
aeromodelișmului din patria noas
tră.

B, MARI CA

Bucuria succesului juniorilor 
din echipele noastre de

și junioarelor 
atletism

Trebuie să reluăm o idee a pre
zentării din ziarul nostru de marți 
în care arătam că faptele celor mici 
au. fost pe măsura celor... mari. 
Intr-adevăr, tn aceeași zi în care 
Anghel Kolev alerga la Sofia 10,5 
sec, pe 100 m., tar Boris Popov 
arunca ciocanul la 57,20 m., ta 
București, Pavlirna Țoliko-'er, D'rm- 
ter Hiebarov și ceilalți componenți 
mai tineri ai echipei bulgare reu
șeau, în întrecerea cu junior’.: romîni, 
să obțină cele mai bune rezultate 
ale țării lor în probele 1a care con
curau. Aceiași lucru s-a întîmplat 
în echipa noastră. Sanda Grosu, ju
nioara recordmană de senioare își 
confirma performanța strabTtă în în
trecerea cu echipa Elveției, Ion So
rin. în mare vervă, se dovedea cel 
mai bun săritor al concursului, cu
cerind primul loc în fiecare din 
cele trei probe la care a participat 
(lungime, înălțime, triplu) realizînd 
rezultate excelente. Am ales numai 
cîteva exemple (în echipa noastră 
ar fi încă multe, mai ales dacă ți
nem seama de vîr'stă : Rudolf Likert 
are numai 16 ani și sare 13,55 m. la 
triplu I) oare vin să dovedească că 
atletismul din cele două țări se 
află în necontenit progres. Prin per
formanțele lor. juniorii și junioarele 
exprimă aproape mai bine decît cei 
mari, acest lucru, care nu poate 
decît să ne bucure. Succesul obți
nut de juniorii noștri este confirma
rea că tnunca ce se duce în această 
direcție este pe drumul cel bun. Nu 
trebuie să socotim însă totul gata 
făcut. Lipsurile care există (și sînt 
.încă multe) se cer înlăturate chiar 
de pe acuni. O victorie trebuie să 
fie și prilejul unei analize temeinice, 
care să dea un mai mare imbold 
acestei discipline sportive.

★
Un fapt care trebuie, de aseme

nea, evidențiat este tocmai organi
zarea meciurilor internaționale între 
echipele de juniori. Acestea au o 
mare contribuție la dezvoltarea di
feritelor ramuri de sport și ajută 
ta un bogat sch'mb de experiență. 
Ele sînt foarte folositoare tinerilor 
sportivi, tocmai în anii *n ca-e ei 
se formează, în oare deprinderile 
lor încep să se cristalizeze.

Foarte puține sînt întrecerile or
ganizate pentru juniori în țările apu
sene. Cele de atletism sînt aproape 
inexistente. In schimb, eie au in
trat în calendarul sportivilor din 
țările de democrație populară, sînt 
din ce în ce mai numeroase, tar 
performanțele obținute cu aceste 
ocazii sînt din ce în .ce .mai bune. 
Competiția atletică desfășurată du
minică și luni pe stadionul Repu
blicii este un minunat exemplu în 
această direcție. Numeroși compo
nenți ai echipei noastre s-au eviden
țiat cu această ocazie, dovedind 
reale calități și mari posib lități 
de progres. In viitor, ei vor trebui 
să fie sfățuiți cu și mai marc 
grijă. Cei care l-au văzut alergînd 
pe Ion Veliciu în cursa de 3000 m. 
plat, și-au dat seama că ei are c 
rezistență deosebită, un lulert căre i 
poate ajuta să obțină rezultate din
tre cele mai bune tn cursele de de- 
mifond și fond. Totuși, Ion Veliciu 
face o greșeală elementară alergînd 
pe vtrfuri, ceea ce este cu totul 
nerecomandabil pentru un alergă
tor de distanțe lungi. Bine îndru
mat, el își va putea corecta cu ușu
rință această deficiență pentru a-și 
îmbunătăți rezultatul. Fără alie 
competiții organizate pentru jutrori

AU MAI RĂMAS 10 ZILE...
...pînă Ia 1 august cînd se închide concursul „PROMOS PORT” Mr. 17

Pentru participanți, scurta pauză 
de vară a trecut pe nesimțite. De
sigur că în această perioadă . ei 
și-au completat notițele personale 
legate de palmaresul echipelor, de 
poziția lor pe totalizatoarele de re
zultate, au aflat din presă, de la 
jucători, de la vreun sportiv „bine 
informat" ce schimbări se produc 
in formații, cu un cuvînt, au în
trebuințat cu folos „concediul" o- 
ferit de „PRONOSPORT".

Dar, ce-au făcut cei de la „PRO
NOSPORT" ? Au plecat cu toții în 
concediu, de odihnă ? Oare au o- 
bosit într-atît după cîteva luni de 
activitate, incit au pus lacăt birou
rilor și au pornit să-și pigmenteze 
culoarea pielei pe litoral sau să-și 
completeze planurile de muncă în 
umbra brazilor de la munte?

Nu 1 Categoric au făcut altceva. 
Pentru cei de la „PRONOSPORT", 
pauza dintre aceste concursuri con
stituie o etapă de muncă superioară 
în problemele organizatorice.

Miile de scrisori primite de la

Daniel Grafenștein aruncind ciocanul

ca și fără această întrecere inter
națională, Ion Veliciu .ar fi rămas 
necunoscut, într-un sat de lîngă 
Tîrnăveni. Astăzi, iată-1 în atenția 
antrenorilor I Să-l urmărim în vii
tor și să vedem cum va evolua.

★
Numeroși au fost componenții e- 

chipelor noastre care au realizat 
performanțe valoroase. Ileana Marks 
și Ana Popa, care au stabilit două 
noi recorduri de junioare ta 200 m. 
(25,7 sec.) și respectiv la 800 m. 
(2:18,9), Sanda Grosu, care a ega
lat recordul de senioare ta sări
tura în lungime, record care-i apar
ținea, Iolanda Balaș, care a sărit ta 
înălțime l ,63 m. (în timp ce ta 
Stockholm Olga Modnachova trecea 
1,60 m.), Liana Jung, pentru care 
cronometrele au arătat din nou 12,2 
sec. și Marilis Cuțui, care a meritat, 
după cursă. îmbrățișarea prietenei 
sale Ana Popa, căci și ea a luptat 
pentru un nou record ta 800 m., — 
iată cîteva din concurentele și per
formanțele echipei noastre feminine 
care merită să fie citate mai întîi. 
Care rezultat este mai valoros ? 
Bineînțeles că tabela internațională 
de punctaj indică performanța Io- 
landei Balaș și cea a Sandei Grosu. 
Dar să nu socotim tabela ca un în
demn pentru rezultate mai bune, ci 
să ne amintim de cuvintele antre
norului sovietic Sergheev: „mai 
sus, mai repede, mai departe". Și e 
vorba și de Iolanda Balaș, și de 
Sanda Grosu, de Ioana Luță (de la 
oare așteptam rezultate mai bune), 
de Liana Jung, și de Marilis Cuțui, 
căreia trebuie să I se alcătuiască 
un program de antrenament pe în
treg anul și pe care ea trebuie să-l 
îndeplinească întocmai, sub îndru
marea unui antrenor. Și pentru că 
veni vorba de «antrenor de atletism 
la Turntt Severin, trebuie să ară
tăm că acolo este neapărată nevoie 
de mnul. Pentru că de unde a „ră
sărit" Marilis Cuțui, pot fi ridicata 
noi elemente de valoare. Un ab
solvent al Institutului de Cultură 
Fizică, cu specializarea atletism, ar 
putea face acolo o treabă foarte 
bună.

participanți, miile de propuneri fă
cute de ei, dorințele lor au fost 
judecate caz cu caz.

A fost revăzut regulamentul de 
concurs și peste puțin timp va fi 
dat publicității O altă distribuire 
procentuală se va face din fondul 
afectat premiilor pe cele trei ca
tegorii de prșmiați, distribuire ce
rută chiar de participanți.

Pînă acum, plata premiilor s-a 
făcut greoi, anevoios. Ațmavut drep
tate. Pe viitor ea se va face mai 
rapid, mai simplu, greutățile de 
ordin birocratic fiind înlăturate.

Contestațiile... vai, contestațiile! 
Unii și-au pierdut și răbdarea în 
așteptarea soluționării lor. Ei bine, 
treaba a fost, organizată, în așa 
fel, îneît, nu numai că nu va mai 
întîrzia soluționarea lor, dar răul 
se va curma de la rădăcină. In 
scurt timp nu vor mai exista con
testații.

Procedeul de triere și verificarea 
buletinelor a fost ameliorat. Cor
pul de triori a fost selecționat, iar

La băieți. Aurel Moarcăș trăiește 
bucuria unui nou record, ca, de alt
fel, și tînărul Rudolf Likert (e, 
într-adevăr, ceva la cei 16 ani ai 
lui I), Paul Demeter, mai mult hand
balist acum decît atlet, și-a înscris 
o frumoasă victorie internațională, 
ca și Tratau Sudr'gean, Dan’el 
Grafenștein, Ion Deheleanu și cei
lalți (Ștefan Kadar. Iuliu Kerandi) 
care ou adus echipei puncte preți
oase.

Pe Ion Sorin nu l-am uitat, dar 
lui i se cuvin multe felicitări și un 
comentariu mai targ, pentru întreitul 
său succes. Performanțele pe oare 
le-a obținut în cele două zile de 
concurs (7,17 1a lungime, 1,80 ta 
înălțime și 14,59 la *iiplu), sînt, în
tr-adevăr, minunate. Ele vorbesc 
despre seriozitatea cu care se pre
gătește și, trebuie s-o spunem noi, 
despre modestia și despre dorința 
lui de a realiza și mai mult.

In situația în oare se află el a- 
cunr, așa cum se întîtnplă și cu alți 
Sportivi cîtid succesul le surâde, Io«n 
Sorin este și va fi, fără îndoială, 
năpădit de zeci de sfătuitori, spe
cialiști în toate. Unii îl vor îndru
ma de îndată spre decatlon, «iții 
spre 110 m. garduri și alții, în 
sfîrșit, vor avea «lei cu totul năs
trușnice. E bine ca toți acești bine
voitori să înțeleagă, așa cum o 
dovedesc de altfel și rezultatele, că 
Ion Sorin merge pe drumul cel tun, 
E: trebuie să înțeleagă că este 
bine îndrumat de antrenor și că 
toate aceste sfaturi, care vor ploua 
din toate părțile, nu pot decît să-i 
strice. Ion Sorin, însuși, trebuie să 
știe acest lucru, trebm'e să meargă 
pe drumul Iui.

★
Fireasca încheiere a acestor co

mentarii sînt gîndurile spectatori
lor din clipa în care aplaudau cu 
atîta entuziasm victoria echipelor 
noastre. !ntrebîndu~l pe unul din
tre: ei ce crede, ne-a răspuns sim
plu : „Să mergem pe drumul acesta 
mereu înainte. Intîlnirea cu juniorii 
bulgari a fost doar un popas oaie 
ne-a bucurat foarte mult".

TUDOR VORNICI)

munca lor- a fost ridicată la un 
nivel înalt.

Participanții din țară vor să 
cunoască rezultatele șl pronosticu
rile cît mai devreme. Și aici au 
dreptate. Și le vor cunoaște. Agen
țiile regionale „PRONOSPORT" 
vor afișa în fiecare duminică seara 
rezultatele întîlnirilor din con
cursuri. Din ce în ce în condițiuni 
mai bune, pe panouri speciale, semi- 
mecanizate.

Au mai rămas 10 zile... și ne 
vom reîntîlni la panourile „PRO
NOSPORT", discutînd despre cei 
care au completat buletine cu pro
nosticuri exacte și despicînd firul 
în patru, de ce a obținut C.C.A. 
cutare rezultat, în meciul cu Di
namo Praga sau de ce Metalul 
Cîmpina, deși a jucat acasă, n-a 
obținut un rezultat mai bun în 
întîinirea cu Flacăra Moreni...

Dar, am alunecat pe panta pro
nosticurilor... Stop 1 E bine să ne 
oprim aici.

A. R.



Astăzi iau sfîrșît campionatele
— Rezultatele

Competițiile din cadrul campio
natelor de ciclism pe pistă ale 
R.P.R. au continuat ieri cu des
fășurarea întrecerii de urmărire in
dividuală, pentru băieți și fete.

Timpurile realizate în proba 
masculină sînt departe de cele mai 
bune cifre obținute anul trecut în 
acest gen de alergaie. însuși re
cordmanul acestei probe, Constan
tin Dumitrescu (5 min. 16 sec. 
6/10), nu a realizat decît 5:27,2, 
cifră care egalează pe aceea din 
1 iulie anul trecut, cînd tot el a 
stabilit recordul pe 4.000 m., dis
tanță pe care se dispută proba de 
urmărire individuală.

Pe locurile următoare, în proba 
de calificare s-au clasat: Ion Va- 
sile (C.C.A.) cu 5:39,2, Ion Baciu 
(C.C.A.) cu 5:41,1, Rudolf Schus
ter (Dinamo) cu 5:41,2, Bernard 
Rosenberg (Constructorul) cu 
5:48,8 și încă alți trei alergători cu 
timpuri destul de slabe.

Este drept că și vremea nefavo
rabilă a influențat mtr-o oarecare 
măsură rezultatele.

Potrivit regulamentului, sfertu
rile de finală, pentru care s-au ca
lificat cei 8 alergători, se dispută 
astfel : in primul sfert aleargă ci
clistul cu cel mai bun timp împre
ună cu cel clasat al 8-lea, apoi al
2-lea  cu al 7-lea, al 3-lea cu al 
6-lea și al 4-lea cu al 5-lea. Ast
fel, C. Dumitrescu (Progresul) 
stabilind 5:49,8 îl întrece pe Istra- 
te (Progresul): 5:56,4. In al 2-lea 
sfert de finală, Ion Vasile (5:43,3) 
îl depășește net pe E. Mihăilă 
(Constructorul): 5:52,4. Apoi. I. Ba
ciu (5:43,7) cîștigâ sigur în fața 
lui Dan Marin (Recolta)': 5:50,3 
iar Schuster (5:49,1). cîștigă la li
mită asunra Iui Rosenberg (5:50,2).

Cîștigătorii sferturilor de finală 
s-au calificat pentru semifinale.

In proba de calificare. în între
cerea individuală de urmărire, ci
clistele au realizat pe 2.000 m. tim
puri mult mai bune, în raport cu

Concursul de tenis 
de asociația

Incepînd de ieri, Sala Floreasca 
adăpostește un important concurs 
de tenis de masă, organizat de a- 
sociația Constructorul, în cinstea 
zilei de 23 August. •

Primele meciuri ale acestei com
petiții ne-au arătat că tinerii noștri 
jucători sînt în formă bună. Deși 
piimele tururi, care s-au disputat 
ieri după-amiază, nu au pus 'a 
„treabă serioasă" decît pe Paul 
Pesch, totuși cu toții s-au mișcat 
cu ușurință, au jucat cu siguranță, 
executînd corect elementele tehni
ce care ii caracterizează pe fiecare. 
Angelica Rozeanu. deși a avut 
două meciuri ușoare, a demonstrat 
că va conta tn lupta finală. Dintre 
fruntași, bine au jucat ieri. Matei 
Gantner, maestrul sportului Tibe- 
riu Harasztosi, Mircea Popescu și 
Nicu Naumescu. Dintre ceilalți par
ticipant! o subliniere, specială tre
buie făcută pentru Bottner (Con
structorul), care s-a calificat prin
tre primii 8 jucători ai acestui con
curs. Tot la proba masculină o 
mențiune merită Elia Zeller, care 
l-a eliminat pe. Șirlincan.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
juniorii taberei de tineret, care 
participă Ia aceste întreceri. Bujor, 
cîștigătorul concursului republican 
de juniori pe anul 1951, a făcut 
un meci spectaculos cu Tulcea, 
fiind învins cu multă greutate de 
acesta cu 3—2.

de ciclism pe pistă ale R. P. R.
intre cerilor de ieri —

hnrcccrtle din cadrul ■ camp<onatelor de ciclism pe pistă ale R.P.R" 
au prilejuit dispute dirze. in clișeu. un aspect din desfășurarea unei 
serii de urmărire individuală pe 4000 m. Ciclistul Rudolf Schuster 
de la Dinamo, unul din cel 4 aler gători care s-au calificat pentru 

semi-finale.

ale băieților, dat fiind că aceste 
timpuri nu sînt atît de departe de 
cele mai bune cifre obținute anul 
trecut în această alergare. Trebuie 
remarcat in special excelentul timp 
(3:02,9) înregistrat de tînăra aler
gătoare Hermina Iuhasz (Dinamo), 
care anul trecut era debutantă. De 
asemenea, timpul de 3:03, realizat 
de Eda Zurner (record personal), 
reprezintă un categoric progres al 
acestei alergătoare tinere.

Pentru sferturi de finală s-au 
calificat următoarele alergătoare: 
Aurelia Drăghici (Dinano) 2:58,6, 
Venera Marinescu (Dinamo) 2:59, 
Hermina Iuhasz (Dinamo) 3:02,9, 
Eda Zurner (Flamura roșie) 3:03,

de masă organizat 
Constructorul

Dintre ceilalți juniori bine au ju
cat Covaci, Jeney și Lăzărescu. 
Foarte bună a fost și comportarea 
lui Cireșeanu, care i-a cîștigăt 2 
seturi lui Paul Pesch.

Concursul se desfășoară în conti
nuare în sala Floreasca astăzi, în- 
cepînd de la ora 16,30. Deosebit de 
interesante sînt sferturile de finală 
ale probei de simplu bărbați în ca
drul cărora se vor desfășura par
tidele Nicu Naumescu — Tiberiu 
Harsztosi, Matei Gantner — Ange
lica Rozeanu, Mircea Popescu — 
Victor Vladone și Paul Pesch — 
Otto Bottner. De asemenea, se vor 
desfășura în întregime și celelalte 
probe ale competiției.

Iată acum rezultatele de ieri ale 
probei de simplu bărbați: TU
RUL I: Harasztosi — lonescu Soa
re 3—0, Naumescu — Giovanidis
3—0, \rjadone — Jaina 3—1, Ton- 
cu — Delfrati 3—0, Segall — Ro- 
manați 3—1, Popescu — Zador 
3—0, Cireșeanu — Nazarbighian 
3—1, Tu'cea — Bujor 3—2, Bot
tner — Weisman 3—1, Rozeanu — 
Lăzărescu 3—0, Covaci — Marti-, 
niac 3—2, Ruber — Hossu 3—0, 
Ella Zeller — Șirlincan 3—0. TU
RUL II: Vladone .— Toncu 3—1, 
Popescu — Segall 3—0, Gantner — 
Ruber 3—0, Pesch — Cireșeanu 
3—2, Bottner — Tulcea 3—2, An
gelica Rozeanu — Covaci 3—0. 
Harasztosi — Jeney 3—0.

Silvia Iosif (Flamura roșie) 3:04,9 
Maria Bisac (Progresul C.P.C.S.) 
3:05,5, Ilona Kedveș (Progresul 
C.P.C.S.) 3:10,9 și Mioara Gheor
ghe (Știința) 3:14.

Din pricina ploii, sferturile de 
finală la proba feminină și semifi
nalele la proba masculină nu s-au 
mai putut disputa.

Astăzi, cu. începere de la ora 16 
se va desfășura ultima zi a cam
pionatelor. Se vor alerga, în conti
nuare, întrecerile din cadrul pro
bei de urmărire individuală, după 
care se va disputa proba de semi- 
fond (adițiune de puncte) feminină 
pe 40 tururi și cea masculină pe 
100 tururi.

In cinstea zilei de 23 August
A doua ediție a circuitului ciclist 
al regiunii Suceava se va disputa 

între 25-31 iulie
Comitetul C.F.S. al regiunii Su

ceava organizează, între 25 și 31 
iulie, a doua ediție a circuitului 
ciclist al regiunii, intitulat „Să tn- 
tîmpinăm 23 August".
• Circuitul va începe duminică 25 
iulie, cînd se va disputa prima 
etapă : Suceava — Botoșani — Do- 
rohoi, 108 km. A doua zi, cicliștii 
vor străbate distanța Dorohoi — 
Suceava — Fălticeni, 96 km. Marți, 
27 iulie, zi de repaus la Fălticeni. 
Miercuri 28 iulie, etapă de munte. 
Fălticeni — Cîmpulung — Vatra 
Dornei, 118 km., de-a lungul căreia 
se va escalada faimosul urcuș în 
serpentine, lung de 12 km, Meste- 
căn-ișul. Joi, 29 iulie, zi de repaus 
în frumoasă stațiune V. Dornei. Vi
neri 30 iulie, se va parcurge cea 
mai lungă etapă a circuitului : Va
tra Dornei — Rădăuți, 135 km. iar 
sîmbătă 31 iulie, circuitul va lua 
sfîrșit la Suceava, după consuma
rea celei de a cincea etape, ultima, 
de la Rădăuți la Suceava, 128 km.

Traseu! măsoară aproape 600 km. 
și-i va supune pe participant! la 
un serios examen din cauza șose
lelor dure șt presărate cu numeroa
se urcușuri și coborîșuri în ser
pentine.

Despre slaba comportare 
a baschetbaliștilor fruntași (I)
Jocurile internaționale din ulti

mii ani ne-au arătat clar că în 
baschetul romînesc există probleme 
mari, multe dăinuind de vreme în
delungată, iar ultimele rezultate 
obținute pe plan internațional im
pun luarea unor măsuri catego
rice, care cu adevărat să ducă la 
un progres calitativ al jocului de 
baschet.

Vom arăta de la început că ju
cătorii noștri fruntași posedă o 
tehnică individuală bună, corectă, 
la aceeași valoare cu cea a jucă
torilor cehoslovaci, maghiari sau 
bulgari. Antrenorul echipei R. P. 
Bulgaria, Bojedar Takev, a sub
liniat de altfel acest element ca 
fiind singurul pozitiv în pregă
tirea echipelor noastre fruntașe. 
Mai departe, vom vedea însă că 
deficiențele de ordin fizic, tactic 
și moral și de voință îi împiedică 
pe jucătorii noștri să-și valorifice 
pregătirea tehnică individuală.

Deschidem capitolul elementelor 
negative, arătînd că — în primul 
rînd — pregătirea fizică este ne
corespunzătoare. Viteza jucătorilor 
(viteza de deplasare, starturile, vi
teza de execuție, viteza de reac
ției) este departe de a face față 
necesităților baschetului modern. 
Din această cauză, jocul echipei 
reprezentative este caracterizat de 
un joc pozițional lent, în care cir
culația mingii și a omului, ca și 
execuția elementelor tehnice, nu 
reușesc să depășească o apărare 
modernă. Tot la capitolul pregătire 
fizică trebuie să arătăm că rezis
tența este insuficientă și acest 
fapt se vădește către sfîrșitul par
tidei, cînd execuția elementelor 
tehnice devine imprecisă (cerce
tarea procentajelor realizate în a- 
ceastă parte a meciurilor este cît 
se poate de elocventă). Mai tre
buie să amintim de insuficienta 
detentă, observată în special la 
jucătorii înalți, care în jocurile 
internaționale se văd net depășiți 
de jucători de talie apropiată lor.

Trecînd la problemele de pregă
tire tactică, vom sublinia de la în
ceput că antrenorii și jucătorii 
fruntași nu și-au însușit încă o 
orientare modernă. Utilizarea încă 
exagerată a driblingului și a fen
telor sînt primele dovezi ale juste
ței acestei afirmații, iar spectato
rii meciurilor Akademik Sofia — 
Dinamo București și Akademik 
Sofia — Progresul, își amintesc 
că au fost impresionați de iuțeala 
cu care jucătorii oaspeți purtau 
mingea, nedriblînd decît atunci 
cînd era cu adevărat nevoie. De 
aci vom constata că antrenorii și 
jucătorii fruntași nu au o tendință 
de simplificare a jocului, iar ca 
întărire a acestei afirmații avem 
jocul schematizat, șablonizat al e- 
chipelor noastre fruntașe, fapt care 
se reflectă și în comportarea echi- 
pei reprezentative. Ne vom folosi 
din nou de o afirmație a antreno
rului Bojedar Takev, care spunea 
despre jucătorii echipei R.P.R. că 
are impresia că sînt niște roboți, 
executanți ai unor comenzi dinain
te stabilite, lipsiți de spirit de ini
țiativă și imaginație.

Intenționat am lasai la urmă 
constatările făcute asupra pregătirii 
morale și de voință. In această 
privință, vom arăta că jucătorii 
noștri au cucerit unanime apre
cieri asupra calităților de luptă 
în majoritatea timpului desfășură

rii unui meci. Tot astfel au deve
nit însă proverbiali pentru căderile 
in momentele decisive. Jucătorii 
noștri fruntași știu să lupte, dar 
le lipsește rezistența morală toc
mai în situațiile care decid soarta 
unui meci. Vorbind de pregătirea 
morală și de voință trebuie să a- 
rătăm că jucătorii dovedesc și 
lipsă de conștiinciozitate la antre
namente, manifestată prin întîr- 
zieri, absențe sau subaprecierea re
petării unor exerciții.

Făcînd această succintă trecere 
în revistă a deficiențelor observate 
la echipa noastră reprezentativă, 
vom trece la analizarea cauzelor 
care au dus la situația actuală. 
Vom începe prin a arăta că prin
cipala cauză o constituie greșita 
politică dusă în secțiile de baschet 
ale colectivelor sportive. Este știm 
că pregătirea unei echipe repre
zentative înaintea unor întreceri 
internaționale trebuie să se rezu
me la realizarea coeziunii înire 
jucători și la punerea la punct a 
jocului tactic. Acest fapt este po
sibil însă numai atunci cînd jucă
torii vin cu un nivel egal de pre
gătire fizică, tehnică și tactică. Co
lectivele noastre duc însă o muncă 
neștiințifică de pregătire. în pri
mul rînd din cauza goanei după 
rezultate. Goana după rezultate 
face ca promovarea elementelor ti
nere să se facă cu mare teamă. 
Antrenorii colectivelor, obligați să 
obțină rezultate, mențin tn for
mații jucători vechi, plafonați, cu 
deprinderi tehnice și tactice înve
chite și care nu cons-tituie un bun 
exemplu pentru cei tineri. Tot dm 
cauza goanei după rezultate, pre
gătirea echipelor nu este eșalo
nată pe o perioadă mai îndelun
gată, cu perspective largi, ci este 
făcută după cerințele unui cam
pionat sau unui meci.

In colective, antrenamentele nu 
au continuitate, ci sînt făcute pe 
campanii, în mod inegal. £ovada 
cea mai bună este faptul că la 
încheierea turului campionatului 
categoriei A majoritatea echipelor 
au întrerupt brusc antrenamentele, 
ceea ce este total neștiințific și 
constituie o serioasă frînă în pro
gresul fizic, tehnic și tactic a! ju
cătorilor.

In cadrul antrenamentelor colec
tivelor nu este supravegheată pre
gătirea jucătorilor selecționați sau 
selecționabili în lotul reprezenta
tiv. Uneori se întîmplă ca progra
mul de pregătire dat de către an
trenorii lotului reprezentativ să nu 
corespundă cu cel al antrenorului 
unei echipe de colectiv și jucătorul 
este obligat (sau preferă) să se 
pregătească după necesitățile echi
pei de colectiv.

Pregătirea morală și de voință 
nu constituie o preocupare a antre
norilor de colective. Jucătorii nu 
sînt îndrumați pentru menținerea 
unui efort psihic îndelungat, ia. 
meciurile de antrenament, cele mai 
multe făcute „în joacă", nu fac 
decît să slăbească puterea de con
centrare a jucătorilor.

Asociațiile sportive nu au cău
tat să formeze o bază de mase. 
Din cauză că multe terenuri au 
fost lăsate în părăsire și au deve
nit impracticabile, posibilitățile de 
ingroșare a numărului jucătorilor 
de baschet sînt mai mici, ca și po
sibilitățile lor de pregătire.

D. STĂNCULESCU

Cînd seara se lasă peste lacurile 
din marginea Capitalei și forfota

• obișnuită din. timpul zilei încetează, 
I nu se mai aud — în liniștea a- 
I murgului — decît comenzile rit-
■ mice ale cîrmacilor din bărcile care 

11 încă mai alunecă pe suprafața ar-
■ gintie a lacului...

Dar cine sînt acești sportivi și 
de ce depun ei o activitate in
tensă pînă seara tlrziu ?

Sînt echipele de' canotaj juniori 
ale diferitelor colective sportive 

, din Capitală, care ' Se antrenează 
I cu multă seriozitate, parcurgînd 

1 zdnic zeci de kilometri — căci ei 
știu că numai astfel vor putea să 

- obțină performanțe valoroase la 
campion-atele republicane de ju
niori, care se vor desfășura, peste

• cîteva zile, pe lacui Herăstrău. Un 
număr foarte mare de tineri se 
antrenează în diferitele tipuri de 
ambarcațiuni — schif, caiac, canoe 
— cu care vor lua startul dumi
nică dimineața.

.1 Aici, — sub conducerea antreno
rilor Paul jlarkanyi și Radu Ma-

• I

Pregătiri pentru finalele campionatului republican 
de canotaj juniori

rinescu — se pregătesc echipele de 
juniori de la asociația Metalul, 
compuse dintr-o serie de elemente 
tinere, talentate, care știu să îm
bine în mod armonios munca pro
fesională cu activitatea sportivă. 
Majoritatea lor sînt buni utemiști 
șt fruntași în producție sau învă
țătură și sport, ca tinerii muncitori 
Gheorghe Bodin și Adrian Sondor 
de la Termocentrala Filaret, Con
stantin Milenschi de ia Termocen
trala Grozăvești și elevul Gheorghe 
Ostafi, componenții echipajului de 
4 + 1, care au adus victoria culo
rilor asociației lor, ocupînd locul I 
la faza de zonă. De asemenea, 
mai sînt de amintit : tînărul Gheor
ghe Iliescu — muncitor la Termo
centrala Filaret — strocul schitului 
8 + 1. care, prin dragostea Iui de 
muncă, a reușit, în foarte scurt 

timp, să obțină acest post impor
tant în conducerea bărcii precum și 
junioara Ludmila Calev, strocul 
bărcii 8+1 fete, care, avînd o ac
tivitate mai lungă în domeniul ca
notajului, dă un țjaloros sprijin 
coechipierelor ei în majoritate în
cepătoare.

De asemenea, tinerii dinamoviști 
Cornet Todea de Ia caiac simplu 
și echipajul de caiac dublu fele 
(Nicolle Racoviță și Cristina Măr- 
gineanu) au reușit să depășească 
pînă acum, recordurile din anul 
trecut Ia aceste probe, fapt, din 
care reiese clar că acești tineri 
acordă o importanță deosebită pre
gătirii lor. Tot la Tînărul dinamo- 
vist, ajutați de antrenorul lor, 
maestrul sportului I. Cojocaru, au 
reușit să se ridice într-o lună și 
jumătate tinerii Radu Rădulescu și 
Valentin Țapordeiu, componenții 

echipajului de dublu canoe, precum 
și cei de la canoe 10+1 care, în 
ultima vreme ?u progresat foarte 
mult.

Cînd te apropii de cabana Pro
gresul îți atrage privirea un grup 
de băieți tineri, aplecați deasu
pra unor bărci răsturnate pe capre 
și care muncesc sîrguincios la 
ceva... Aceștia sînt juniorii de la 
Progresul, care nu vor să piardă 
nici o clipă din zi pentru a se pre
găti în vederea marelui concurs... 
Antrenorul Io- D. Pascu, ne arată 
cu justificată xmîr.drie cu cîtă dra
goste muncesc acești tineri spor
tivi. Ei curăță, lăcuîesc și fac ul
timele retușărj la bărcile lor care, 
de altfel, sînt foarte bine între
ținute. Natural, aceste pregătiri de 
ordin . administrativ" servesc doar 
la încoronarea muncii din orele 
de antrenament. în care ei se stră

:r:4SE. 

duiesc să se perfecționeze în teh
nica acestui sport.

In mod deos’b.t de conștiincios 
se pregătește echipajul de caiac 
dublu băieți, Dajdea-Luchean'ov, și 
echipajul din caiacul de 4: Jack- 
Marinescu-Munlcanu-Leaua, care, 
de altfel, au cîștigăt la faza pe 
zonă și care se află în mare riva
litate sportivă cu cei de la Tînărul 
dinamovist.

Pe zi ce trece, apar alte ambar
cațiuni pe întinsul lacului iar ca
banele se populează tot mai mult: 
au început să sosească concurenții 
și concurentele din provincie. Astfel, 
echipele de 8 + 1 fete și 4 + 1 cu 
vîsle fete de la Metalul Timișoara 
au și sosit cu ambarcațiile 'or și 
se pregătesc, în continuare, alături 
de juniorii din Capitală.

Vor mai sosi concurenți de la 
Arad, Tg. Mureș, Constanța Su- 
lina, etc. Pe toți îi vom- întî’nî du
minică dimineața, la ora 10, pe 
lacul Herăstrău.



Probleme de metodica, și tehnica în tirul 
cu pistol automat la siluete

Înaintea reluării caropienatuliH republican de polo

Una din probele de tir care cer 
trăgătorului o pregătire tehnică de
osebită este proba cu pistolul auto
mat la siluete (proba de viteză). 
Pentru această probă trăgătorul 
trebuie să-și desăvârșească o serie 
de deprinderi motrice ptnă ce acestea 
devin reflexe, deoarece numai ast
fel ei <va putea ooține o performan
ță de valoare deosebită.

Proba constă din executarea tra 
gerii în serii de cite cinci focuri în 
grupul celor cinci siluete ce apar 
simultan. Timpul pentru executa
rea seriilor în cadrul unei manșe de 
30 focuri este limitat astfel: două 
serii în cîte opt secunde, două serii 
în cîte șase secunde și două serii 
în cîte patru secunde.

Buna instruire a trăgătorilor este 
direct condiționată de instalația 
tehnică a poligonului respectiv.

Antrenamentele trebuie să cuprin
dă teme care să asigure o cît mai 
bună formare a deprinderilor mo
trice și tehnice, iar acestea să se 
execute într-un cadru metodic.

Antrenorul va urmări succesiv :
р) deprinderea brațului drept 

(sting) cu ridicarea în planul cen
trului țintei și oprirea lui, în mod 
constant, la nivelul aceluiași centru 
al țintei.

b) deprinderea declanșării primu
lui foc din serie într-un timp scurt 
și cu precizie, și anume:

— în seriile de opt secunde pri
mul foc se va declanșa între 1,9— 
2,2 secunde.

— în seriile de șase secunde pri
mul foc se va declanșa între 1,&— 
1.7 secunde,

— în seriile de patru secunde pri
mul foc se va declanșa între 1.2 — 
1,4 secunde.

с) deprinderea mișcării segmen
tare, în planul orizontal, a brațu- 
lui drept (stîng) și oprirea lui cu 
precizie în dreptul centrului fiecă
rei siluete pentru ochire și declan
șare.

d) deprinderea cadenței de trage
re indicată pentru timpii de opt se
cunde, șase sec înde și patru se
cunde.

Perioada de pregătire va cuprinde 
două etape de instruire, și anume-

ETAPA l-a: va conține, în primul 
rînd. oa temă principală, deprinde
rea ochirii corecte și a preciziei în 
tir. In acest scop, antrenorul va fo
losi numai o singură siluetă șl 'a- 
eeasta în poziție fixă. La început el 
va insista numai asupra preciziei. 
Mai tîrziu. cînd rezultatele obținu
te sînt satisfăcătoare, se va urmări 
obținerea declanșării focului șl în 
timpii specifici fiecărei serii, după 
cum s-a arătat mai sus.

Această etapă va dura pînă cînd 
trăgătorii obțin, ca medie, următoa
rele rezultate: la 8 sec. — 95 pct., 
la 6 sec. — 90 pct., iar Ia 4 sec. — 
85 pct.

ETAPA II-A: Abia în această eta
pă se trece la deprinderea brațului 
drept (sting) cu mișcarea segmen
tară în planul orizontal.

Această deprindere va avea însă 
două faze:

a) în faza întîia se va urmări de
prinderea numai cu legarea mișcă
rii verticale cu mișcarea orizontală 
pînă la silueta a doua. După ce se 
vor obține rezultate medii și pe 
silueta de 90 pct. la 8 sec., 85 pct. 
la 6 sec. și 80 pct. la 4 sec., tră
gătorul va putea trece cu mișcarea 
brațului ji pe celelalte siluete.

b) Executarea completă a probei. 
La început într-o cadență fără timp, 
urmărindu-se numai precizia și ul

Pregătirile alergătorilor pentru
motociclist de viteză

finala campionatului 
pe circuit

Activitatea competițională la mo- 
tociclism este în plină desfășurare. 
Abia s-a încheiat un campionat și 
alergătorii se pregătesc să ia star
tul într-o nouă întrecere de am
ploare: finala campionatului de vi
teză pe circuit.

Competiția; care va avea loc du
minică, este, organizată de asocia
ția Metalul, sub a cărei egidă s-a 
desfășurat la Orașul Stalin, și 
prima probă a respectivului cam
pionat.

In ultimul timp pregătirile con- 
curenților s-au intensificat. Astfel, 
duminică, cei mai mulți fruntași ai 
spprtului cu motor- s-au deplasat la 
Ploești unde au luat parte la în
trecerile de-viteză pe circuit, orga
nizate de colectivul sportiv Loco
motiva din localitate .Cursele de la 

terior încadrarea riguroasă în tim
pii reglementari.

ELEMENTELE TEHNICE: I. Po
ziția de tragere în. proba de viteză 
cu pistolul automat la siluete tre
buie astfel aleasă. încît să asigure 
corpului o bază de sprijin cît mai 
solidă, in toată durata mișcării bra
țului. Ea trebuie să rămînă cons
tantă pe tot timpul manșei. 2. 
Trunchiul po-ate constitui fie pivot 
fix, fie mobil. Adică el poate rămî- 
ne fixat în șolduri și numai brațul 
defilează prin fața siluetelor, sau 
el poate fi cuplat cu mișcarea seg
mentară a brațului, rotindu-se în 
șolduri. Amîndouă stilurile sînt la
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La aceste poziții se poate distin
ge, ca element comun, axarea tră
gătorilor făcută de fiecare pe silu
eta a doua, deoarece stilul trăgă
torilor noștri e de a începe trage
rea din dreapta spre stingă. Pozi
ția picioarelor fiecăruia este însă 
diferită. Aceasta se datorește mai 
ales conformației corpului și uneori
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Din aceste tempograme se poate 
vedea că trăgătorul Z. Deak folo
sește o cadență mai lentă, în timp 
ce trăgătorul T. Manicatide folo
sește o oadență mai rapidă.

Desigur că trăgătorul care va de
prinde cadența în care va folosi la 
maximum timpul de tragere va a-

Ploești au constituit o repetiție 
generală a competiției ce se va 
desfășura duminică în Capitală.

La Ploești probele au fost cîș- 
tigate de următorii alergători : 100 
cmc. I. Popa (Dinamo), 125 cmc. 
sport Gli. Stolerii (Dinamo), 250 
cmc. sport Gh. Ionita (C.C.A.), 350 
cmc. soort I. .1. V. Andreescu (Me
talul), 350 cmc sport G. Bereni 
(Djnamo), 500 cmc. sport I. Clarii 
(Dinamo), 750 crac sport G. Bereni 
(Dinamo), 350 cmc. curse C. Rado
vici (Metalul), 500 cmc.,- curse, ma
estrul sportului N., BueSctT, 750 
cmc. ataș M. Dănescu + H. Szitz- 
ler. La aceste concursuri au lipsit 
o parte dintre motocicliștii care 
se vor întrece duminică. Aceasta 
nu înseamnă însă că cei c are au 
absentat nu se îngrijesc de o cît 
mai bună pregătire. Din știrile 
primite de la corespondenții noștri 

fel de des folosite șf cu rezultate de 
aceeași valoare. 3. Poziția mîinii 
care cuprinde pistolul va fi ridicată 
la 45 grade în timpul startului, iar 
privirea spre prima siluetă, cu aten
ția integral adunată și gata pentru 
executarea tragerii. 4. Minerul pis
tolului trebuie cuprins- bine și ținut 
cît mai strîns, căutîndu-se ca de 
fiecare dată să fie apucat în același 
fel,-deoarece numai astfel se va 
putea asigura și ochirea constantă. 
5. Dăm mai jos ca exemplu cîteva 
poziții de tragere folosite de trăgă
torii noștri fruntași, poziții în care 
se pot obține rezultate deosebit de 
valoroase.

primei deprinderi. <
Poziția picioarelor este însă aceea 

c,are asigură baza de sprijin a cor
pului, deci ea trebuie hotărîtă și 
deprinsă cu multă chibzuială. 6. In 
ceea ce privește cadența de tragere 
folosită în general de trăgătorii 
fruntași, dăiti mai jos tempogramele 
lor luate în timpul unei competiții.

tinge și cele mai bune performanțe. 
Aceasta nu se poate realiza însă 
decît după o pregătire conștiincioa
să, elementele tehnice trebuind să 
fie bine analizate și individualizate.

GR. IOANID 
antrenor de tir

din țară, reiese că aproape în fie
care oraș alergătorii au participat 
la competiții pregătitoare în vede
rea finalei campionatului.

Mîine după amiază și sîmbătă 
dimineață, organizatorii au hotărît 
ca toți alergătorii înscriși să ia 
parte la antrenamentele oficiale ce 
se vor desfășura chiar pe traseul 
de concurs : Șos, Kiselef, Arcul de 
Triumf, B-dul Mareșal Voroșilov. 
Motoeicliștii din celelalte orașe 
din țară, invitați să. ia parte la 
campionat, vor trebui să fie pre- 
zenți în Capitală cel mai tîrziu vi
neri dimineață și aceasta pentru a 
lua parte la antrenamentul de1 vi
neri după-ariiiază, precum și la re
vizia tehnică a mașinilor.

Alături de motocicliști duminică 
se vor întrece pentru titlul de cam
pion al țării și automobiiiștii. $i a- 
ceștia ca și motoc:cliștii. se pregă
tesc cu multă seriozitate.

Duminică se reiau jocurile din 
cadrul turului campionatului re
publican de polo pe apă. Întrerupt 
la 29 iunie, cind s-a disputat la 
București singurul joc al etapei 
a V-a, între CC. A. și Metalul 
C.luj, campionatul continuă cu ce
lelalte meciuri programate pentru 
etapa a V-a : ^CLUJ : Progresul — 
Flamura roșie Timișoara: . TG. 
MUREȘ: Progresul — Tinărul 
dinamovist; ORADEA: Construc
torul — Progresul București.

La Cluj are loc întîlnirea „dintre 
Progresul și Flamura roșie Timi
șoara. In mod normal, timișorenii 
nu pot pierde acest joc, mai ales 
că Weinreich șî-a anunțat rerntra- 
'rea. Elajiul tinerilor care compun 
formația clujenilor va da de furcă 
oaspeților, dar față de rutina unor 
jucători ca Torok, Stănescu, Wein- 
reich, nu atîrnă prea mult în 
cumpăna șanselor. Echipa Tinărul 
dinamovist are o misiune foarte 
grea la Tg. Mureș, în jocul cu 
Progresul. Gazdele prezintă o for
mație puternică și care știe să 
joace foarte bine acasă. Dimensiu
nile mai reduse ale bazinului de 
la Tg. Mureș îi dezavantajează pe 
oaspeți. In aceste condiții, arma 
lor principală: înotul, nu Va pu

Duipă finala campionatului de calificare 
pe echipe la lupte

O nouă competiție de lupte a 
luat siîrșit. Este vorba de campio
natul de calificare. pe echipe, a 
cărei finală s-a desfășurat la 
Oradea în zilele de 17 și 18 iulie. 
Au participat cele patru finaliste 
de zonă, echipele Constructorul 
Cluj, Flamura roșie Galați și bu- 
cureștenele Progresul și Metalul. 
După întreceri viu disputate și 
mai ales echilibrate, au fost cu
noscute formațiile care vor parti
cipa la campionatul republican pe 
echipe din anul 1955. Prima echipă 
este Constructorul Cluj, care re
vine astfel în competiția din care 
a retrogradat în anul acesta. Cea 
de a doua promovată este Fla
mura roșie Galați, care participă 
pentru prima oară în campiona
tul republican, reprezentînd nu nu
mai sportul luptelor din regiunea 
respectivă ci pe luptătorii din 
toată această parte a țării.

Condițiile bune de concuis ca 
și mulțumitoarea popularizare a 
competiției au contribuit — ală
turi de nivelul tehnic,, de aseme
nea mulțumitor — la reușita în
trecerii. O bună parte din merite 
revine, pe drept, comitetului CFS 
orășenesc, care a asigurat nTateria- 
lele de concurs, s-a îngrijit de 
sală și a avut grijă să populari
zeze competiția în masele de 
sportivi orădeni.

întrecerile s-au desfășurat sis
tem turneu, pe categorii de greu
tate, iar la sfîrșitul concursului 
Au fost întocmite cele două clasa
mente : pe echipe și indiv’dual. 
In felul acesta, interesul pentru 
întrecere a fost menținut treaz 
pînă la ultima partidă, cînd s-a 
putut cunoaște situația clasamen
tului. Interesant este faptul că 
trei echipe (Constructorul, Fla
mura roșie și Progresul) au ter
minat concursul la egalitate de 
puncte și că fiecare din eie a ob
ținut o victorie asupra alteia : 
Constructorul a întrecut Progre
sul, Progresul a învins Flamura 
roșie iar aceasta, la rîndul ei, a 
învins Constructorul. Pentru a se 
decide, totuși, formațiile care ur
mau să promoveze în campionatul 
republican pe echipe, a fost ne
voie de „ajutorul” regulamentu

lui, care prevede in cazul de mai 
sus — că în ultimă instanță, au 
„cuvîntul” victoriile nete (tușuri
le). Cum Constructorul avea 10 
tușuri și Flamura roșie 7, față 
de cele 4 ale Progresului, clasa
mentul a fost decis în felul aces
ta

Constructorul a concurat cu o 
echipă alcătuită din luptători vîrst- 
nici — în majoritate — și din doi 
tineri evldențiați, cu .ocazia cam
pionatului juniorilor: Gh. Gaidoș 
și M. Radu. Aceștia au dat satis
facție Gaidoș obținînd chiar une
le victorii însemnate (asupra lup
tătorului de cat. I a. P. Aber- 
nian). 

tea fi folosită din plin. Pentru 
meciul de duminică Tinărul di- 
namovist prezintă următorul lot i 
Samoilă, Măndoiu, Bordi, Zahan, 
Kelemen, Popescu, Cociuban și 
Aurel lonescu. Progresul Bucu
rești se deplasează la Oradea, 
unde va juca cu Constructorul, 
care a ’ arătat că știe să folosească 
avantajul terenului propriu (vezi 
meciul egal cu Știința),

Bucureștenii vor alinia următoa
rea formație: Precup, Angelescu, 
Bădiță, Dumitru, Vasiliu, N’cola- 
escu șt Popescu.

lată și clasamentul înainte de 
jocurile de duminică :

CC.A. 5 5 0 0 39: 4 10
Prog. Tg. Mureș 4 3 0 1 33: 6 6
Dinamo

Tg. Mureș 4 3 0 1 13:15 6.
Știința Cluj 4211 13:17 5
Tinărbl

dinamovist 4 2 0 2 14:13 4
Progresul Buc. 4 2 0 2 8:1'2 4
FI. roșie Tim. 4 1 0 3 21:21 2
Progresul Cluj 4 1 0 3 5:24 2
Metalul Cluj 5 1 0 4 6:27 2
Constructorul

Oradea 4 0 1 3 5:18 1

Clujenii au arătat preferință 
pentru lupta la parter, utilizînd în 
special simplul și dublul-nelson, 
cu ajutorul cărora au realizat și o 
serie de victorii (în special A. Toc- 
sauer, Szekely, Molnar).

învingătorii turneului nu au fost 
însă la înălțimea locului ocupat 
și ei trebuie să se preocupe, în 
primul rînd, de întinerirea echipei 
și de îndrumarea unor sportivi 
spre lupta corectă .(ne referim la 
C: Tocsauer).

Flamura roșie s-a comportat, în 
general, bine. Luptătorii gălățeni 
sînt bine pregătiți din punct de 
vedere fizic, avînd o forță deo
sebită (Donose, Chiriță, Hagiu, 
Pastramagiu). La buna prezentare 
a Flamurii roșii a contribuit fap
tul că asociația respectivă a luat 
măsura ca formația din Galați 
să fie pregătită cu o săptămînă 
înainte, lâ Arad, de către antre
norul Grossman. Colețtîvul din 
Galați, ca și antrenorul respec
tiv. vor trebui să ia măsuri — 
față de sarcinile mărite care le 
revin — ca, în viitorul campionat, 
să se prezinte la înălțimea com
petiției. De asemenea, ținuta spor
tivă, care acum lasă de dorit, să 
corespundă cerințelor unui concurs. 
(Luptătorii Litvinenco, Zinopol și 
Pastramagiu au concurat cu părul 
foarte mare).

Din nou, pentru a treia oară. 
Progresul București a ratat în
cercarea de a promova. De data a- 
c’easta a fost mai aproape de pro
movare ca orieînd. Lipsa de preo
cupare a asociației, ca și faptul 
că nu există omogenitate în for
mație, au dus la această nereu
șită. Progresul a concurat, de 
fapt, în 6 oameni, fiindcă unul nu 
a avut dovada că este purtător 
al insignei G.M.A., iar altul a... 
pierdut trenul I Și dintre cei 6, 
doi au venit direct la Oradea... 
Totuși unii dintre luptători au 
cucerit locuri fruntașe în clasa
mentul individual (Barbu, Breazna, 
Hitru).

In sfirșit, reprezentanții asocia
ției Metalul s-au comportat cel 
mai slab. In primul rînd, echipa 
n-a avut „oameni” la cat. grea 
și 57 kgr. (De fapt, la cat. 57 ar 
fi trebuit să concureze Ghincea, 
dar acesta n-a avut viza medicu
lui). Foarte slab, din punct de ve
dere al pregătirii morale și de vo
ință, a concurat . Paul Aberman, 
care a luat întrecerile în glumă. 
Asociația Metalul trebuie să ia 
măsuri față de această atitudine 
ca și față de situația întregii for
mații.

De asemenea, este cazul ca 
echipele promovate să ia măsuri 
din vreme pentru a face față cu 
succes viitorului campionat.

Arbitrajul a corespuns, neexis- 
tînd nici o contestație.

MARIN CIUCA 
inspector C.C.F.S.



Sportivii polonezi defilează pe Stadionul Armatei din Varșovia.

Declarațiile 
la

oaspeților străini care au asistat 
parada unională a sportivilor

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite:

O serie de conducători ai uniu
nilor sportive internaționale și ai 
delegațiilor sportive străine, care se 
află la Moscova la invitația Comi
tetului pentru cultură fizică și sport 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 
a! U.R.S.S., au făcut declarații în 
presă cu privire la sărbătoarea 
sportivilor care a avut loc la 18 iu
lie pe stadionul „Dinamo" în cins
tea Zilei unionale a sportivului.

Parada unională a sportivilor a 
produs asupra noastră, membri ai 
delegației sportive din Republica 
Populară Chineză, o impresie de 
neuitat, a deciarat He Lun, preșe- 
d.ntele Comitetului pentru cultură 
fizică și sport din întreaga Chină. 
Niciodată încă nu am văzut un 
grup atît de uriaș de tineri spor
tivi căliți, executind cu atîta preci
zie cele mai complicate exerciții 
de gimnastică. Demonstrațiile de
legațiilor tuturor celor t6 republici 
unionale au fost neobișnuit de pi
torești. Fiecare demonstrație a fost 
originală în felul ei. Mișcările, 
costumele, muzica, au oglindit tra
dițiile naționale. Impresionant a fost 
finalul — apoteoza părăzii care 
simboliza unitatea de nezdrun
cinat a familiei multinaționale a po
poarelor sovietice.

Dl. Avery Brundage . (S.U.A.). 
președintele Comitetului olimpic in
ternațional, a declarat în interviul 
acordat corespondentului ziarului 
„Sovietski sport" că Parada spor
tivilor a produs asupra lui o pu
ternică impresie îndeosebi prin or
ganizarea ei strălucită.

Ca inginer, a spus el, țin să 
subliniez ordinea exemplară în care 
s-a desfășu-at parada... Succedarea 
demonstrațiilor a corespuns m!nut 
cu minut planului. Dl -Brundage a. 
rămas entuziasmat de alinierea ar
tistică a coloanelor, pitorescul cos
tumelor -și îndeosebi al celor purta
te de femei.

„In Grecia antică în timpul

Intilnirile prietenești de volei 
dintre studenții sovietici și chinezi

MOSCOVA 20 (Agerpres) — La 
19 iulie a avut loc pe siadionul 
,,Dinamo" din Moscova întîlnirea 
de volei dintre selecționatele stu
dențești ale Uniunii Sovietice și 
R.P. Chineze.

Spectatorii au salutat cu căl
dură pe sportivii U.R.S.S. și R. P. 
Chineze. Sportivii sovietici au

Primul joe al echipei Dinamo Moscova la Viena
Rapid Viena — Dinamo Moscova 1-0 (0-0)

VIF.NA. 21 (prin telefon) — La 
20 iulie s-a disputat la Viena în
tîlnirea internațională prieteneacă 
de fotbal dintre echipele Dinamo 
Moscova și Rapid Viena, campioa
na Austriei. După un joc dîrz, dis
putat la un înalt nivel tehnic me
ciul s-a terminat cu scorul de 1-0 
în favoarea fotbaliștilor austrieci.

In prima repriză, fazele au al
ternat cu o mare viteză de la o 
poartă la alta, însă nici una din

jocurilor olimpice, a subliniat el, 
frumusețea și grația erau tot atît 
de apreciate ca și rezultatele spor
tive. Sînt fericit să subliniez că la 
Parada de la Moscova grația și 
frumusețea se îmbinau cu minuna
ta muzică a lui Ceaikovski".

Din întregul program al sărbă
torii, a spus în continuare Brun
dage, s-a putut înțelege pentru ce 
gimnaștii sovietici au devenit cam
pionii lumii. Demonstrațiile bine 
pregătite ale celor 23 de delegații 
din diferite regiuni și orașe ale ță
rii au permis să ne facem o idee 
precisă despre caracterul de masă 
pe care. îl are aici cultțjră fizică și 
în primul rînd gimnastica.

Relevîn-d înalta măiestrie a unor 
delegații, dl. Brundage a vorbit cu 
mare admirație despre ultima figu
ră a celor 2.800 de sportivi din 
R.S.F.S.R. care au format pe te
ren o uriașă stemă a Uniunii So
vietice. Președintele Comitetului o- 
limpic internațional, a spus că este 
greu de precizat care delegație s-a 
prezentat mai bine și care mai pu
țin bine, deoarece, după părerea 
lui, „totul a fost atît de frumos in
cit părea un vis minunat".

Pene Rousseau, președintele Fe
derației sportive muncitorești din 
Franța, scrie:

Este cu neputință să expun pe 
scurt impresia produsă de minunata 
sărbătoare pe care ne-a fost dat 
s-o vedem. De aceea, vorbind des
pre această sărbătoare în ansam
blu aș dori în primul rînd să sub
liniez participarea în masă la de
monstrații atît a sportivilor de rînd 
cit și a campionilor cu renume. A- 
ce-asta pare a simboliza baza 
sportului sovietic — caracterul lui 
de masă — și aceasta constituie un 
stimulent pentru succesele viitoare. 
Parada sportivă a demonstrat un 
nou progres al sportului sovietic 
atît pe p’an inWnațional cît și pe 
plan național, precum și uriașele 
perspective de viitor.

oferit oaspeților buchete de flori, 
întîlnirea selecționatelor femini

ne s-a terminat cu victoria volei
balistelor din U.R.S.S., cu scopul 
de 3—1 (14—16; 15—5; 15-5 și 
15—9). In meciul dintre echipele 
masculine, echipa U.R.S.S. a cîș- 
tigat de asemenea cu rezultatul 
de 3—0 (15—11; 15—6 și 15—7).

tre echipe nu a reușit să înscrie.
După pauză echipa’ austriacă a 

înscris singurul punct al parțidei, 
prin Halta. în min. 62 de joc.

La meci care a fost ' arbitrat de 
elevețianul Witziing au asistat 
60 000 de spectatori.

Echipa Dinamo Moscova va sus
ține o nouă întîlnire in capitala 
Austriei, sîmbătă 24 iulie, cînd va 
înfîlni echipa F C. Austria, cla
sată pe locul al doilea in campio
natul primei divizii a Austriei. 

TX m răsfoit din nou carnetul cu 
•■•însemnări dintr-o călătorie în

treprinsă în Polonia, cu aproape un 
an în urmă. Filele au prins să se 
îngălbenească la margini, pe alo
curi urmele de creion aproape să 
nu le mai cunosc, dar amintirile 
sînt totuși, atît de proaspete de 
parcă lucrurile s-ar fi petrecut ieri. 
Și nici nu-i de mirare, căci cu 
greu se pot șterge din ochii min
ții imagini ca cele văzute în țara 
acestui popor erou, care și-a cu
cerit dreptul la o viață liberă cu 
prețul a sute de mii de jertfe, a 
unui popor care, atunci cînd și-a 
văzut munca de secole transfor
mată în ruine, n-a plîns pș gră
mezile de moloz fumegînd, ci a 
jurat să-și ridice țara din cenușă, 
s-o facă mai mîndră și mai fru
moasă decît era înainte.

Uriașa muncă de reconstrucție 
a poporului polonez poate fi înțe
leasă în adevărata ei măreție, nu
mai de acei care au vizitat Po
lonia, de acei care au văzut cu 
proprii lor ochi urmele grozave 
ale distrugerilor provocate de fas
ciști în retragerea lor disperată.

Era exact cu zece ani în urmă.,. 
In fața loviturilor necruțătoare ale 
Armatei Sovietice, mașina de 
război a Germaniei fasciste, sufe
rea înfrîngeri după înfrîngeri. Se 
risipise mitul invincibilității ace
lora care timp de șase ani terori
zaseră lumea, trecînd prin foc și 
sabie pe toți cei care nu puteau 
accepta cruzimea și absurditatea 
dementă a „noii ordini". Eliberarea 
Poloniei de ocupația hitleristă a 
început pe pămîntu! voevodatului 
Lublin. Polonezii vorbesc eu multă 
mîndrie de aceste meleaguri ale 
patriei lor și ori de cite ori își 
amintesc de acel neuitat an 1944. 
povestesc . cu dragoste și avînt 

despre frăția de arme care s-a le
gat între ostașii sovietici elibera
tori și cei ai tinerei Armate Po
loneze. Umăr la umăr au izgonit 
ei pe cotropitori de pe pămîntul 
atît de greu încercat al patriei 
lui Tadeus Kosciusko.

Și iată că au trecut zece ani. 
Zece ani de viață liberă, într-o 
țară liberă. Ziua de 22 iulie a 
devenit sărbătoarea cea mai dragă 
a poporului polonez, data adevă
ratei sale renașteri. In răstimpul 
care a trecut de atunci, transfor
mări uriașe s-au petrecut în țara 
scăldată de apele Vistulei.

Acum' totul este nou in Polo
nia populară. Cînd spunem aceas
ta nu ne referim numai la stră
zile și magistralele Varșoviei, la 
marele port al Stetinului, la po
durile și viaductele care străbat 
văile și munții, la uzinele cerși 
întind secțiile uriașe pe distanțe 
de kilometri. însăși viața pe care 
o trăiește poporul polonez este 
nouă. Și nici nu putea fi altfel 
într-o țară care a avut fericire^ 
să fie eliberată de. Armata Sovie
tică, într-o țară în care frînele 
conducerii au fost luate de po
por.

Amploarea și grandiosul carac
terizează realitățile de astăzi ale 
muncii și activității de zi cu zi 
din Republica Populară Polonă.

Poți remarca aceasta pînă și 
din goana trenului, cînd străbați 
podișul Sileziei, inima industriei 
grele poloneze, cînd vezi aliniin- 
du-se de-a lungul drumului de fier 
fabrici uriașe, păduri de coșuri și 
furnale. Dar capeți și mai clar 
această viziune, la Varșovia, în 
inima pămîntului polonez. Este, 
intr-adevăr, uimitor cum, într-un 
răstimp atît de scurt, a putut fi 
ridicat un oraș complet nou. Căci 
la terminarea războiului, se știe 
prea frîrie, nici o casă nu rămă
sese întreagă în Capitala polone-

ANIVERSARE A POPORULUI
ani de la eliberarea (arii de către Armata

POLONEZ
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ză. Acum, cartiere întregi au ră
sărit ca din pămînt, cu clădiri 
moderne, cu străzi largi, cu par
curi și grădini. Monumentele is
torice, refăcute, și-au reluat ve
chile locuri. Un vizitator care a 
cunoscut Varșovia înainte de război 
și care o revede acum, va găsi 
tot pe locul unde le-a lăsat statuia 
lui Copernic și pe cea a lui Cho
pin, iar leii străvechi care stră
juiesc podul de pe Vistula par 
tot atît de liniștiți ca înainte de 
a fi sfîrtecați de bombele germa
ne.

In anii de după eliberare, pe 
lingă toate celelalte domenii de 
activitate, un avînt nemaiîntîlnit 
a căpătat și mișcarea sportivă. 
Privită ca o importantă problemă 
de stat, cultura fizică s-a bucurat 
și se bucură de sprijinul perma
nent al partidului și al guvernu
lui. De la început, toate efortu
rile au fost îndreptate spre rea
lizarea unui sport de masă, spre 
atragerea unui număr cît mai 
mare de oameni ai muncii în prac
ticarea exereîțiilor fizice. Aceasta 
s-a reușit cu ajutorul marilor Spar- 
tachîade ale tineretului, care an 
de an au căpătat o amploare tot 
mai mare, devenind acum compe
tiții uriașe, la care iau parte sute 
de mii de sportivi.

Folosind experiența sportului 
sovietic, noua mișcare de cultură 
fizică din R. P.# Polonă a fost 
așezată de la început pe o te
melie profund științifică. In ori
ce ramură de activitate, bineîn
țeles și în sport, progresul este 
condiționat de numărul și cali
ficarea cadrelor de specialiști pe 
care le are la dispoziție. Pentru 
mișcarea sportivă poloneză. In
stitutul de Cultură Fizică este 
acela care pregătește în fiecare 
an profesori, instructori și antre
nori specializați. Așezat în îm
prejurimile pitorești ale Varșoviei, 
Institutul dispune de terenuri care 
se întind pe zeci de hectare. La 
dispoziția studenților stau mai 
multe piste de atletism, numeroa
se terenuri de volei și baschet, o 
sală uriașă de gimnastică, un ba
zin acoperit de înot și, desigur, 
tot utilajul necesar unei vieți co
mode și plăcute.

O bază temeinică de masă a 
condiționat progresul calitativ al 
sportului polonez, care ocupă acum 
un loc de cinste în arena inter
națională. Nenumărate sînt com
petițiile de amploare mondială în 
care sportivii polonezi concurează 
cu succes, după cum numeroase 
sînt probele în care recordurile 
lor capătă o valoare tot mai ri
dicată. Este suficient să amintim 
numele înotătorului Marek Petru- 
sewicz, care, în cursa de 100 m. 
bras, a reușit să coboare recordul 
mondial pînă la excepționalul timp 
de 1:09,8. Cicliștii polonezi Kro- 
lak, Kiabinski, Wilczewski, Ulik, 
Wojcik au fost în fiecare an 
fruntașii marii alergări amatoare 
„Cursa Păcii". Boxerii Drogosz, 
Kukier, Antkiewicz și alții au do
minat marile competiții amatoare, 
cum ar fi Jocurile Olimpice și în
trecerile din cadrul campionatelor 
europene. La un nivel excepțional 
se află planoriștii din țara prie
tenă, care au fost învingători la 
recentul concurs internațional des
fășurat la Leszno. Trebuie să sub
liniem că lor le aparțin nume
roase recorduri mondiale în acest 
sport. Printre deținătorii recordu
rilor lumii la planorism se numă
ră și o sportivă, Vanda Szemplins- 
ka. Ea pilotează un planor de tip VALF.RI'J CHÎOSE

la săritura in înălțime cu 1,55 m., tar
4,33 m.

ține recordul polonez
pe cel la săritura cu prăjina cu

„Salamandra". In permanent pro
gres, scrimeriî din R.P. Polonă au 
concurat cu mult succes la cam
pionatele mondiale de la Luxem
burg. Gimnastele se mîndresc că 
au în rîndurile lor pe fosta cam
pioană mondială Helena Rakoczi, 
iar canotorii pe fostul campion eu
ropean Tadeus Kocerka.

Un avînt excepțional a luat în 
Republica Populară Polonă mișca
rea atletică. Cultivînd tradițiile 
atletismului polonez, care a dat 
lumii campioni străluciți, cum ar 
fi Kusocinski, Stela Walasiewicz 
sau săritorul Schneider, avind la 
dispoziție condiții minunate de 
pregătire și antrenament, atleții 
polonezi s-au impus cu autoritate 
pe plan european și mondial. In 
ultimii ani, s-a produs un asalt 
viguros al recordurilor, încheiat 
cu un succes desăvîrșit pentru at
leții polonezi. Cu excepția recor
dului lui Kusocinski pe 10.000 m., 
toate recordurile de atletism ale 
țării au fost întrecute în anii 
puterii populare, ajungind in 
momentul de față la cifre de va
loare excepțională. Ianus Sidlo 
este, la ora actuală, unul dintre 
cei mai buni aruncători de suliță 
din lume. Recordul său stabilit 
anul trecut, măsoară 80,15 m. A- 
nul acesta, Sidlo a reușit o per
formanță de 79,03 m., care îl si
tuează pe primul loc pe lista 
sulițașilor lumii. Un valoros re
cord a fost realizat în acest an 
de săritorul de triplu Weinberg. 
El a obținut 15,29 >m., una dintre 
cele mai bune performanțe eu
ropene. Pe lista primilor atleți eu
ropeni la săritura cu prăjina, un 
loc de frunte îl ocupă Adamczik 
cu o performanță de 4,33 ni. Tî- 
năra atletă Kusion a reușit 5,92 
m. la săritura în lungime. Pe con
tinent, numai trei atlete sovietice 
au obținut performanțe superioa
re acesteia. De pe lista celor mai 
buni atleți polonezi nu putem o- 
mite pe sprinterii Stawczik și Kîs- 
zka, care au obținut în acest an 
10,6 sec. pe 100 m (în 1950 Kis- 
zka a fost finalistul acestei pro
be la campionatele europene), 
pe demifondistul Potrzebcwski 
(1:50,7 pe 800 m.; 3:48,4 pe
1500 m.) pe tînărul tondist Chro- 
mik, al doilea clasat la marele 
cros al. ziarului „L’Humanite” de
ținător al unor performanțe de 
3:49,2 pe 1500 m. și 14:14,6 pe 
5000 m. Printre- cele mai bune a- 
tlete europene se numără aiergă- 
toarea peste garduri Bocian '11,4), 
săritoarea în lungime Dunska. 
(5,90 m.) aruncătoarea de suliță' 
Dobrzycka (46,05 m.).

Sportivii polonezi se bucură de 
dragostea și aprecierea întregului 
popor. Și aceasta nu numai pen
tru minunatele lor performanțe 
de pe stadion ci și pentru munca 
plină de avînt pe care ei o de
pun zi de zi în fabrici și uzine.

Alături de întreg poporul ei 
luptă și muncesc pentru ca viața 
lor să fie tot mai frumoasă, tot 
mai îndestulată.

Năzuința de pace a poporului 
polonez este o pornire naturală, 
am putea spune vitală, căci pu
ține au fost țările care au avut 
atît de mult de suferit de pe urma 
grozăviilor războiului. Conștient 
dc jertfele cu care a fost obținut 
prețul libertății de astăzi, poporul 
Poloniei noi este un aprig apă
rător al celei măi nobile cauze a 
zilelor noastre, cauza păcii și a 
prieteniei în lumea întreagă.



Turneul de șah
BUȘTENI 21 (prin telefon). — 

In cadrul turneului de șah al 
maeștrilor și candidaților de ma
eștri, care se desfășoară în locali
tate, s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Runda a IV-a: Alexan- 
drescu—Radulescu Erdely—
Troianescu '/a—V2. Botez — Crețu-

UN NOU RECORD MONDIAL OBȚINUT DE ATLETELE MAGHIARE
LA ȘTAFETA DE 3x880 YARZI

BUDAPESTA- (21 (prin telefon 
de la corespondentul nostru).

In cadrul unui concurs desfășu
rat pe stadionul Popular echipa 
maghiară feminină de ștafetă a 
doborit recordul mondial la 3x880 
m. yarai. Timpul de 6:36,2 realizat 
de cele trei atlete este excepțional.

O hotărire a Federației 

internaționale de tenis
In ultima. ședință a Federației 

internaționale de tenis, s-a hotărîț 
ca la viitoarele ediții ale Cupei 
Davis la tenis să se poată juca și 
pe terenuri acoperite cu ciment 
sau asfalt. Terenurile de acest fel 
vor putea fi folosite numai atunci 
cînd jucătorii sau echipele celor 
două țări consimt să joace pe te
renuri de ciment sau asfalt.

Atletul polonez Weinberg 
a reușit 15,29 m. la triplu salt

In cadrul concursului atletic care 
a avut loc la Varșovia atletul po
lonez Weinberg a reușit o exce
lentă performanță: 15,29 m. la tri
plu salt. Acest rezultat se nu
mără printre cele mai bune obți
nute în acest an în Europa. Iată 
alte rezultate înregistrate: la 5000 
m. primul s-a clasat atletul Gaj cu 
14:22,0 iar proba de 100 m. a fost 

parcursă de atleții Baranvski și 
Gozdzialski în 10,9. La greutate, 
Ktyzanovski a aruncat 15,02 m.

La un concurs atletic organizat 
în orașul Gdansk (R.P. Polonă), 
atletul polonez Lewandovski a do- 
borît recordul țării la săritura . in 
înălțime, trecînd ștacheta înălțată 
la 1,97 m. (Vechiul record a fost 
deținut de Plavczik, cu 1,96 m. și 
fusese stabilit în 1946 la Buda
pesta). Un alt record a fost doborît 
de atleta Gabor pe distanța de 800 
m. 2:15,4. In același concurs, atleta 
Dunska a înregistrat o performanță 
de valoare la săritura în lungime: 
5.80 m. In proba de aruncare a 
suliței a cîștigat atleta Nicka, cu 
rezultatul de 45.94 m.

«b la Bușteni
tescu 1—0, Reicher—Drimer '/2—*/2. 
Partidele: Seimeanu — Soos și
Sutiman — Voiculescu, s-au între
rupt în avantaj pentru Seimeanu și 
respectiv Sutiman.

VICTOR ZBARCEA 
corespondent

De altfel, aceasta o dovedesc și 
timpurile individuale obținute de 
atletele maghiare: Bacskai 2:13,7; 
Orosz 2:12,1; Kazi 2:10,4.

Vechiul record mondial pe acea
stă distanță era de 6:46,0 și fusese 
realizat de echipa Angliei, sîmbătă 
17 iulie, la Londra.

tmără speranță 
din R. P.

a atiet:smului 
Ungară

0

In 1952 Vera Neszmely număra 
doar 16 ani... Și totuși, printre ti
nerele atlete ale școalei din Zuglb, 
la startul probei de 100 m. a luat 
loc și micuța Vera. Atunci ea deve
nise pentru prima oară campioană, 
alergînd cei 100 de metri în 13.8 
secunde...

De atunci au trecut numai doi 
ani. La 15 iulie pe pista cu zgură 
roșie a Nepstadionului tînăra a- 
tletă maghiară ia startul alături de 
alergătoarele franceze. Vera Nesz
mely obține un rezultat excepțio
nal : 12 secunde pe o sută de me
tri, nou record de junioare al 
R. P. Ungare. Această zi va ră- 
mîne de neuitat pentru Vera, pen
tru că era cel mai frumos cadou pe 
care-1 putea primi, la cea de a 18-a 
onomastică a vieții sale...

N-au trecut nici două săptămîni, 
și tînăra elevă Vera Neszmely ob
ține un nou succes. In întîlnirea cu 
atletele cehoslovace, Vera parcurge 
cei 100 de metri în 11,8 secunde: 
nou jecord de senioare și junioare

Francezul Bauvin a luat conducerea in turul ciclist al Franței
Luni și marți s-au desfășurat e- 

tapele Bayonne-Pau (241 km) și 
respectiv Pau-Luchon (161) km. 
din turul ciclist al Franței.

Etapa Bayonne-Pau a fost cîști- 
gată de belgianul Ockers care a 
întrecut la sprint pe francezul Bau
vin, Kubler (Elveția) și Bobet (Fran
ța). El a înregistrat timpul de 6 h. 
54:24,0. După această etapă, în 
clasamentul general individual 
conducea olandezul Wagmants, ur
mat de francezii Bauvin și Bobet 
la mici diferențe.

CONCURS OE NATATIE ÎN CAPITALĂ I
In zilele de sîmbătă și duminică 

se va desfășura la ștrandul Tine
retului din Capitală un concurs de 
înot organizat de asociația spor
tivă „Voința", în cinstea zilei de 
23 August.

La acest concurs vor participa 
cei mai buni înotători și înotă
toare din asociațiile sportive. La 
sfîrșitul întrecerilor se va face 
punctajul pe asociații.

Asociației cu cel mai mare nu
măr de puncte i se va atribui „Cu
pa 23 August".

Pentru locurile 2 și 3 se vor a- 
corda plachete de argint și bronz. 
De asemenea, se vor acorda pre
mii înotătorului și înotătoarei care 
realizează cea mai bună perfor
manță conform tabelei sovietice de 
punctaj. (Agerpres).

VERA NESZMELY

al R. P. Ungare. Prima care o 
felicită este vechea deținătoare a 
recordului, Olga Gyarmati. O feli
citare sinceră, unei tinere speranțe 
a atletismului maghiar...

*
Etapa Pau-Luchon a fost cîști- 

gată de Bauvin care a parcurs cei 
161 de km. în 5 h. 27:27,0. Bobet 
a sosit al doilea la două minute 
de învingător, fiind urmat de spa
niolul Bahamontes și francezul 
Mallejac. In această etapă, echipa 
Franței a repurtat o categorică 
victorie în fața echipei elvețiene so
cotită invincibilă în etapele de 
munte. In clasamentul general in
dividual, Gilbert Bauvin a tre
cut pe primul loc, fiind urmat la 
două minute de francezul Louison 
Bobet.

Selecționata tineretului din R. P. R. a întrecut 
Haladas (Seghedin) cu 3-1 (0-0)

CLUJ, 21 (prin telefon de la 
subredacția noastră).

In fața a 15.000 de spectatori, 
Selecționata tineretului din R.P.R. 
a întîlnit azi. într-un interesant 
meci de fotbal, echipa maghiară 
Haladas din Seghedin. Jocul a 
fost viu disputat și s-a terminat 
cu o meritată victorie a echipei ro- 
tnîne, care, în special în repriza 
a Il-a, a prestat un joc de foarte 
bună calitate.

Cele două echipe au intrat pe 
teren în următoarele formații:

SELECȚIONATA TINERETU
LUI: Toma-Ivănescu, Dușan, V. 
Dumitrescu-Hidișan, Pereț-Suciu, 
Nicușor, Ene, Neagu, Dragoman.

HALADAS SEGHEDIN: Mesa- 
ros-Benak, Farago, Bodzar-Barath, 
Zallar-Bojtos, Cziraki, Vass, Csa- 
ny, Rozsavolgyl.

In prima repriză ambele echipe 
au multe ocazii de a marca. In 
min. 5, Ene trage pe lîngă bară, 
iar în min. 13 Neagu ratează o 
bună ocazie de a deschide scorul. 
In min. 18 și 24, Toma apără două 
șuturi ale lui Bojtos. O rară oca
zie de gol ratează (min. 28) Nea
gu. După o serie de atacuri alter
native. Selecționata tineretului are 
o nouă ocazie, dar Ene trage pe 
lîngă bară. După pauză, în echipa 
maghiara Rabay și Banaty îi în

întâlniri internaționale I 
de handbal

Recent a avut loc la Rostock 
(R.D. Germană) întîlnirea interna
țională de handbal dintre echipele 
feminine ale R.D. Germane și R. 
Cehoslovace. După o luptă strînsă 
victoria a revenit jucătoarelor ger
mane cu 3—1.

In orașul Trnava (R. Ceho
slovacă) a avut loc întîlnirea re
vanșă dintre selecționatele mascu
line ale celor două țări. Meciul s-a 
terminat la egalitate 9-5.

Bfschetbaliștii chinezi învingători 

în R. P. Bulgaria
Echipa de baschet din Pekin care 

se află în turneu în R.P. Bulgaria 
a jucat recent în orașul Dimitrov- 
grad. După un joc spectaculos, în 
care jucătorii chinezi au arătat o 
vădită* superioritate, ei au cîștigat 
întîlnirea cu selecționata orașuluț. 
la scorul de 101—43. 

locuiesc pe Vas și Csany. Echipa 
romînă domină insistent. In min. 
55, Nicușor pătrunde singur în 
careu, Benak îl faultează și Ene 
transformă lovitura de la 11 m.: 
1-0. După 5 minute, arbitrul acordă 
cu ușurință un ! m. in fayn-ea 
oaspeților. Execută Barath, Tema 
respinge și Cziraki reia în plasă: 
1-1: In continuare Selecționata ti
neretului atacă viguros și reușește 
combinații excelente. In min. 61 
Dragoman este înlocuit cu Gîr- 
leanu. In min. 79, o combinație 
Ene-Nicușor-Gîrleanu-Ene se ter
mină cu un nou gol marcat de 
Ene de la 5 m. După 3 minute, 
Gîrleanu îl deschide pe Ene care 
driblează 3 jucători maghiari și, 
cu un șut formidabil de la 20 m.. 
urcă scorul la 3-1. Urmează o u- 
șoară revenire a oaspeților, dar 
scorul nu mai poate fi' modificat. 
In min. 85, Toma se remarcă, apă- 
rînd o puternică lovitură a lui Czi
raki.

Din echipa selecționată a tine
retului s-au remarcat: Dușan, V. 
Dumitrescu, Ene, Pereț și Nicușor. 
De la oaspeți, cei mai buni au fost 
Farago, Bojtos, Cziraki și Barath.

A condus arbitrul A. Toth (Ora
dea), cu greșeli în repriza se
cundă.

RADE FISCH

Fotbaliștii maghiari peste hotare
Echipa Vasas din Budapesta, 

care întreprinde un turneu în R.P. 
Bulgaria, a jucat recent la Stalino. 
Fotbaliștii maghiari au întrecut se
lecționata orașului cu 9—4 (5—0).

Echipa Dozsa din Budapesta a 
jucat de curind la Kosice, tinde 
a învins cu 2—1 (2—0) echipa lo
cală Spartak.

Campionatul de fotbal 
al U.R.S.S.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: In cadrul cam
pionatului unional de fotbal, la 19 
iulie s-a disputat la Moscova în
tîlnirea dintre echipele ȚDSA și 
„Dinamo“-Tbilisi. Fotbaliștii de la 
ȚDSA, care în ultimul timp au 
suferit o serie de înfrîngeri, au 
reușit de data aceasta să cîștige 
o ’ victorie categorică cu scorul de 
6-1 (3—1).

In fruntea clasamentului conti
nuă să se afle „Dinamo““ Mos
cova cu 25 puncte din 18 jocuri.

BAUșTlLOjJ
A-t VINE.

Cînd se întorc de la antrenament, mem
brii colectivului sportiv „Flacăra” Moinești 
trebuie să-și arunce echipamentul pe wn 
geam al magaziei. Așa cere Constantin Că- 
linescu, magazionerul, prin anunțul pus sub 
geam...

Unii arbitri primesc delegațiile după dis
putarea meciurilor.
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— Ce sport mai este și handbalul?
Iul organizatoric al colectivului Progresul din 
trebuit să dea echipament unor tineri jucători, 
au jucat desculți și fără tricouri.

întrebat responsabi-
Zimnicea, cînd a 

Și de aceea -aceștia


