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Succes deplin celei 
a Jocurilor Mondiale
]n cartea marilor competiții in

ternaționale se deschide astăzi un 
nou capitol: un capitol ai cărui 
eroi vor fi cei mai buni dintre cei 
peste 2000 studenți sportivi, veniți 
la Budapesta din toate colțurile lu
mii, pentru a se întrece la felurite 
ramuri de sport în cadrul celei de 
a Xll-a ediții a Jocurilor Mondiale 
Universitare de Vară.

Prin numărul mare de sporturi 
incluse în program și prin valoarea 
participanților, J.M.U. de Vară con
stituie una din cele mai mari com
petiții sportive internaționale după 
Jocurile Olimpice. Iritr-adevăr, re
prezentanții studenților Sportivi de 
pe toate continentele își vor disputa 
întîietatea în 14 ramuri de sport 
și, în multe dintre ele, spectatorii 
vor avea prilejul să asiste la între
ceri de un înalt nivel tebnic-spor- 
tiv.

La atletism, de exemplu, vor evo
lua printre alții în proba de triplu 
salt campionul olimpic brazilianul 
Da Silva, care se va întîlni cu va
lorosul atlet sovietic L. Scerbakov 
care deține cea mai bună perfor
manță din lume. In alte probe atle
tice întîlnim, de asemenea, nume 
care figurează în tabelele celor mai 
buni sportivi din Europa sau din 
lume ca alergătorul pe 209 și 400 

im. A. Ignatiev (L.R.S.S.), săritoa- 
rea în înălțime I. Balaș (R.P.R.) și 
alții. In concursul de scrimă vor lua 
parte, alături de trăgătorii maghiari 
care se află printre cei mai buni 
din lume, australienii T. Cross și 

. M. O’Brien, participant la campio
natele mondiale ca și sportivi din 

! Saar, K. Bakha și W. Roessler care 
'• au participat la ultimele Jocuri O- 

Iimpice.
Mulți sportivi de valoare întîlnim 

în concursul de gimnastică. Se află 
printre ei campionii mondiali Al
bert Azarian (U.R.S.S.), Tamara 
Manina (U.R.S.S.) precum și Eva 
Bosakova (R. Cehoslovacă) și E- 
lena Leuștean (R.P.R.) care au ocu
pat locuri de frunte la recentele 
campionate mondiale.

In întrecerile din celelalte ramuri 
jde sport se află de asemenea spor
tivi bine pregătiți, echipe puternice, 
care vor face ca și actuala ediție a 
Jocurilor Mondiale Universitare să 
fie la înălțimea tradițiilor sportive 
universitare internaționale.

Ediția a Xll-a a J.M.U. de Vară 
are însă o semnificație deosebită. 
Ea începe în ziua în care se împli
nesc 30 de ani de cînd francezul 
Jean Petitjean a luat inițiativa or
ganizării primelor jocuri universi
tare mondiale. La sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial, l niu- 
nea Internațională a Studenților a 
preluat de la fondator dreptul și 
datoria de a organiza cu regulari
tate aceste jocuri. Și astfel au fost 
organizate întreceri care s-au des
fășurat Ia Davos, la Paris, Buda
pesta, Berlin pentru ca hi acest an 
să fie din nou găzduite de capitala
R. P. Ungare.

Prin grija U.I.S., J.M.U. au că
pătat o amploare mereu crescîndă și 
totodată au contribuit din ce în ce 
mai mult la apropierea studenților 
din toată lumea, ori care ar fi 
culoare^ pielii lor, convingerile lor 
politice sau religioase, păturile so
ciale din care provin. Această apro
piere, aceste prietenii între studenții 
din toate părțile lumii nu au fost 

placul cercurilor reacționare din

de a Xîl-a ediții 
Universitare de Vară
Apus care au inițiat înjghebarea u- 
nei organizații menită să saboteze 
acțiunile U.I.S. Astfel, Federația In
ternațională Sportivă Universitară 
(F.I.S.U.) a început să organizeze 
competiții concomitent cu .locurilo 
Mondiale Universitare. Mai recent, 
cînd U.I.S. i-a propus să colaboreze 
la organizarea actualei ediții a 
J.M.U. de Vară, F.I.S.U. a făcut ob
strucție în problema invitării țărilor 
care nu au organizații sportive stu
dențești recunoscute de comitetele 
olimpice naționale. F. I. S. U. a 
continuat să se mențină pe ace
eași poziție dar fără succes pentru 
că din numeroase țări occidentale 
au venit la Budapesta delegații în
tregi de sportivi cu toate că unele 
au avut de înfruntat fel de fel de 
piedici puse de guvernele țărilor lor.

Marea întrecere sportivă a studen
ților din întreaga lume se desfășoară 
și de data aceasta cu o numeroasă 
participare într-un cadru sărbătoresc 
și în atmosfera de încredere și de 
voie bună caracteristică manifestă
rilor tinerești.

Astăzi după amiază, cînd ceasor
nicele Budapestei vor arăta ora 4, 
60 de trompeți vor vesti spectatori
lor aflați în tribunele marelui Sta
dion popular și pe calea undelor 
tineretului universitar din toată 
luniea, începutul festivității de des
chidere a unei noi ediții a Jocuri
lor Mondiale Universitare. Vor 
urma cele opt zile de dîrze între
ceri pe frumoasele baze sportive 
din capitala țării vecine și prie
tene. Cîte schnnburi de experiență 
nu vor face în aceste zile sportivii 
reuniți la Budapesta. Și sportul 
studențesc nu va avea decît de cîș- 
tigat din aceasta. Dar și ce bogat 
schimb de păreri. Se vor cunoaște 
între ei atîția tineri care trăiesc Ia 
mii de kilometri unii de alții și 
care vor vedea că în ciuda distan
țelor dar mai ales în ciuda con
vingerilor politice sau religioase, 
a concepțiilor de viață, sînt multe 
lucruri care îi apropie. Este în pri
mul rînd năzuința lor într-un viitor 
luminos, ferit de norii negri ai 
războiului, pentru că ei sînt tineri, 
dornici să trăiască, să învețe. Tine
rețea lor entuziastă îi va purta 
unii către alții, îi va face să-și 
deschidă mai ușor sufletele, să-și 
împărtășească planurile de viitor. 
Se vor împlini fără îndoială cuvin
tele lozincii scrisă pe unul din va
goanele trenului care a purtat la 
Budapesta pe sportivii țării noas
tre : „Prin sport la întărirea păcii 
și prieteniei între popoare”.

Spre solii tineretului nostru spor
tiv se îndreaptă în aceste zile a- 
tenția a milioane de iubitori ai 
sportului, tineri ca și vîrșfrfîci, 
pentru că toți aceștia le doresc 
din adîncul inimii lor să aibă o 
comportare cît mai frumoasă, să 
cucerească rezultate cît mai bune, 
pentru a arăta întregii lumi în ce 
măsură s-a dezvoltat mișcarea 
noastră sportivă, în general și cea 
a tineretului studios, în special, 
de-a lungul celor zece ani de cînd 
poporul nostru își făurește, în li
bertate, o viață mai luminoasă, 
mai fericită.

Din toată țara
Flăcăi cu trupuri vînjoase, cu pri

virea vioaie, iubitori ai sportului 
din cele mai îndepărtate sate ale 
patriei vor pomi să ducă ștafeta 
închinată zilei de 23 August, către 
centrele de raion... Mai departe o 
vor purta alți tineri sportivi ai ță
rii... In ultima ei etapă, ștafeta 
combinată închinată zilei de 23 
August, care va aduce mesajul de 
recunoștință și devotament al tine
retului nostru sportiv, va fi purtată 
pe cinci trasee pornind din cele 
mai importante centre de regiuni 
din țară. In ziua de 22 a.ugust ul
timul schimb va ajunge în capitala 
țării.

Hotărîrea tineretului de a orga
niza în cinstea zilei de 23 August 
această ștafetă ca și alte numeroa
se manifestații vorbește despre dra
gostea cu care sportivii întîmpină 
sărbătoarea eliberării patriei noas
tre.

Despre această dragoste vorbește 
și ștafeta organizată de ziarul 
„Scînteia tine retului”, intitulată 
„turul Bucuroșb'tihii”,'' numeroasele 
concursuri dotate cu Cupa 23 Au
gust, numeroasele succese pe care 
le obțin sportivii noștri în zilele 
care ne mai despart de sărbătoarea 
întregului popor.

La Timișoara se va organiza o 
expoziție Cu subiect sportiv. La 
Oradea, în cadrul lunii G.M.A. 
care a început la 20 iulie un mare 
număr de tineri și tinere vor de
veni purtători de insignă. La P.lo- 
ești, atleții se vor întrece în con
cursul dotat cu Cupa 23 August 
La Cluj, comitetul regional C.F.S. 
va decerna Cupa 23 August colec
tivului care va realiza cel mai mare 
număr de noi purtători de insignă 

‘G.M.A, în cinstea zilei de 23 
August.

De la un capăt la altul al țării, 
sportivii muncesc cu toată hotă- 
rirea pentru a întîmpină cu cinste 
marea sărbătoare.

Maî multe bunuri de larg consum
La o întreprindere oare produce 

bunuri de larg consum nu vei în
tîlni nimic din ceea ce te impresio
nează într-o întreprindere a indu
striei grele. Nici mașini uriașe, nici 
scrîșnet de macarale, n;c> uruit a- 
surzitor. Să vizităm de pildă fa
brica Metalogîobus din Capitală. 
Totul pare aci miniatura unei uzine 
de utilaj greu. Mașinile sînt mal 
mici, zgomotul e mai redus, iar 
produsele au proporțiile pe care la 
cunoaștem cu toții : crătiți de alu
miniu, lămpi de gătit cu petrol, 
farfurii» de metal emailat, cutii de

Indemlnarea și precizia sînt cele două calități pe care utemistlil 
Alexandru Albu le dovedește deopotrivă pe terenul de sport și la 

strung...

In plin avînt pentru îndeplinirea angajamentelor luate în cinstea 
celei de a 10-a aniversări a eliberării patriei noastre de sub jugul hit- 
lerist de către glorioasa Armată Sovietică , oamenii muncii din țara 
noastră au primit cu profundă satisfacție Comunicatul Direcțiunii Cen
trale de Statistică de pe lingă Consiliul de Miniștri al R.P.R., cu pri
vire la îndeplinirea Planului de Stat pe primul semestru al anului 1954.

Datorită muncii entuziaste depuse în fabrici și în uzine, planul 
producției globale pe trimestrul I a fost îndeplinit pe întreaga indu
strie socialistă, în proporție de 100,14%. Majoritatea ministerelor in
dustriale și-au îndeplinit și depășit Sarcinile pe care le aveau, astfel 
că industria socialistă a putut da noi tipuri de motoare și mașini, pre
cum și produse de larg consum, produse menite să asigure ridicarea 
necontenită a nivelului de trai al celor ce muncesc, pe linia sarcini
lor trasate de Plenara C. C. al P.M.R. din 19—20 august 1953 și a mă
surilor luate de guvern. In cursul semestrului I și în special în tri
mestrul al doilea s-au dezvoltat întreprinderile din industria ușoară 
și alimentară, din industria cooperatistă și locală, precum și secțiile 
pentru producerea bunurilor de larg consum din întreprinderile me
talurgice și electrotehnice, care au produs tot mai multe bunuri pen
tru nevoile oamenilor muncii. In acest răstimp — arată Comunicatul ; 
— „a continuat să se îmbunătățească calitatea producției și să se 
lărgească sortimentele".

O dovadă a îmbunătățirii calificării profesionale a oamenilor , 
muncii din industrie, a ridicării continue a nivelului lor tehnic este* 
creșterea productivității muncii pe trimestrul II al anului 1954, față de 
trimestrul II al anului 1953, cu 4,8%. Crește de bucurie inima între
gului popor muncitor, aflînd că prin strădania colectivă și sub condu
cerea înțeleaptă a partidului, producția industrială în semestrul I al 
anului 1954 a dat mult mai multe produse principale decît în același , 
semestru al anului trecut și că s-a înregistrat o creștere simțitoare și 1 
în producția principalelor bunuri de larg consum. Astfel, producția de 
pîine a crescut cu 4,8%, cea de paste făinoase cu 7.2%. cea de con-, 
serve de carne cu 21,8%, la producția de mobile s-a realizat o creștere 
de-21,5% etc., etc.

Enumerînd aceste frumoase succese ale economiei noastre socia
liste, Comunicatul arată însă că mai există o serie de lipsuri. Producția 
bunurilor de larg consum, cu toate rezultatele pozitive obținute, nu a 
fost dezvoltată în măsura tuturor posibilităților existente. Această 
rămînere în urmă s-a produs pentru că unele ministere nu au acordat 
importanța cuvenită sarcinilor pe care le-au avut cu privire la pro
ducția bunurilor de larg consum și n-au luat toate măsurile pentru 
mărirea cantităților și lărgirea sortimentelor. Unele din întreprinderile 
producătoare de bunuri de larg consum au dat spre vînzare produse 
necorespunzătoare, n-au ținut seama de cerințele populației în ceea ce 
privește calitatea, sortimentul și sezonalitatea modelelor și desenellor.

Una din sarcinile principale care stau acum în fața poporului 
nostru muncitor este creșterea producției agricole. Comunicatul subli
niază că în acest semestru stațiunile de mașini și tractoare și gospo
dăriile agricole de stat au primit 1.509 tractoare, 802 pluguri de trac
tor, 341 combine, 874 cultivatoare, 522 secerători-legători și alte 
mașini și utilaj agricol. Prin cooperativele sătești s-au desfăcut 
pentru gospodăriile agricole ale țăranilor individuali mai multe unelte 
agricole decît în aceeași perioadă a anului trecut. La îndemnul parti
dului și văzînd rezultatele" frumoase obținute de colectiviști, alte 
familii de țărani muncitori s-au unit în noi gospodării agricole colec
tive și în întovărășiri. Astfel, la sfîrșitul semestrului, numărul total al 
întovărășirilor a ajuns la 2.344, însumînd o suprafață arabilă de 
272.000 hectare și cuprinzînd 118.000 familii.

Ca un rezultat al succeselor obținute în industrie și în agricultură 
în primul semestru al anului 1954 s-au făcut pași înainte în direcția 
ridicării nivelului de trai al populației. A crescut cu 13,1%, față de 
perioada corespunzătoare a anului trecut, cantitatea de mărfuri distri
buită populației prin unitățile comerțului socialist. Veniturile medii ale 
oamenilor muncii au crescut în semestrul I cu peste 15% față de ve
niturile din semestrul I al anului trecut. De asemenea au crescut veni- 1 
turile țăranilor colectiviști și ale țăranilor muncitori individuali.

Luînd cunoștință de realizările obținute în primul semestru al 1 
acestui an, oamenii muncii din țara noastră se avîntă cu și mai multă i 
însuflețire în întrecerea socialistă hotărîți să lichideze lipsurile scoase-1 
la iveală în Comunicat, hotărîți să cinstească cea de a X-a anivcp/are 
a zilei de 23 August, cu noi și frumoase victorii pe drumul îndepli
nirii mărețelor sarcini trasate de Plenara din 19—20 august a C.C. al ' 
P. M. R.

tot felul, termosuri, fermoare, ' feli
nare de vînt și alte cîteva zeci de 
produse de o largă utilitate.

La Metalogîobus, ca și în toate 
întreprinderile din țara noastră, vel 
găsi însă aceeași atmosferă de mui>- 
că susținută, de avîntată întrecere 
pentru întîmpinarea cu cinste a mă
reței aniversări. Alături de ceilalți 
muncitori și muncitoare, sportivii 
și sportivele din întreprindere con
tribuie la îndeplinirea și depășirea 
planului de producție, la obținerea 
a cît mai frumoase realizări în cin
stea celui de-al zecelea 23 August. 
E suficient să privești cîteva clipe
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fa strungul utemistului Petre Nfctta” 
lae de la sculărie. Zbîrmie tot ținu j 
pul, iar matrițele pentru presat txa- i 
zinele lămpilor de gătit ies mai ree 
pede și mai bune.

Veți mai întîlni La sculărie și ps 
Alexandru Albu. fotbalist. Se 
vede treaba că el e un foarte bun 
strungar dacă abia la un an și ju-> 
măitate după terminarea școlii pro
fesionale a fost pus să lucreze ta 
matrițe. Pînă acum el a Justificat 
în permanență încrederea ce i s-a 
acordat șl vefi recunoaș.e și dum
neavoastră că o depășire mod e do 
85 la sută peste normă nu e lucru 
de glumă I Dar se pare că lucrurile 
nu se vor opri aici fiindcă Alexan
dru Albu o în întrecere cu Aurel 
Nițu. un tînăr la fel le inimos și 
priceput. Și e greu de spus cine v» 
învinge...

Suflul întrecerii se simte deo- 
potrivă în toate secțiile. Aprc pierea, 
lui 23 August o trăiește și Vasild 
Duțu, care șlefuiește chiar pînă la 
250 de cratițe pe zi, în Io? de 124 
cît prevede norma, și Viorica Ga- 
zacu, voleibalista de la sectorul 
„fermoare”, care îndeplinește o nor
mă și jumătate zilnic, și Nuța Baie-1 
țică, de la „tuburi", oare nre o de-> 
pășire de peste 100 la sută și to(f 
ceilalți tineri sportivi d.e la fabrica 
Metalogîobus. Iar sarcina de a cta 
pe piață cît mai multe bunuri do 
larg consum capătă conținutul con
cret ial fiecărei depășiri de normă,' 
al fiecărui produs dat pes?e 
tn Cinstea măreței aniversări...



SPARTACHIADA SATELOR
In zilele de 18 și 25 iulie, s-au 

'desfășurat în satele patriei noastre 
întrecerile celei de a 11-a etape 
a Spartachiadei satelor, întreceri 
care s-au bucurat de un deplin 
succes.

PRETUTINDENI CONCURSURI 
BINE ORGANIZATE

Întrecerile etapei pe centre de 
comună ale importantei com

petiții de vară au însemnat tot 
atîtea frumoase sărbători sportive 
în viața satelor noastre. Și lucrul 
acesta este cu atît mai îmbucură
tor cu cit la loc de frunte, în buna 
organizare a concursurilor, s-au si
tuat chiar unele regiuni cu posi
bilități mai reduse decît regiunile 
care cunosc o largă dezvoltare 
sportivă. Bunăoară, la centrul de 
comună Cîmpuri, raionul Panciu, 
regiunea Bîrlad, au fost prezenți 
la startul întrecerilor cîteva zeci 
din cei* mai bine pregătiți tineri 
din satele Cîmpuri, Soveja și Ră- 
coasa. Din punct de vedere orga
nizatoric și tehnic întrecerile s-au 
desfășurat la un nivel mai mult 
decît mulțumitor iar evoluția aces
tor ialentați tineri a însemnat pen
tru cei peste 200 de spectatori un 
bun prilej de destindere și bucurie.

Cu multă pricepere a fost or
ganizată cea de a Il-a et^pă și 
în raionul Sibiu. In cele 4 centre 
de comună (Avrig, Roșia, Orlat și 
Ocna Sibiului) au luat startul 
peste 120 de participanți. Ceg mai 
reușită mobilizare a fost înregis
trată în Avrig, unde și-au dispu
tat întîietatea un număr de 37 
concurenți. Aci, ti nărui Nicolae Den- 
gel a reușit o remarcabilă perfor
manță: 12,1 pe 100 m filat. La în
trecerile de oină care au fost de
altfel extrem de interesante, vic
toria a revenit la mare luptă echi
pei colectivului Recolta din comu
na Porcești.

O parte pozitivă a concursurilor 
organizate în acest raion o con
stituie, de asemenea, participarea 
unui însemnat număr de tinere, 
îndeosebi la probele atletice.

Rezultate remarcabile în ce pri
vește organizarea concursurilor 
din cea de a Il-a etapă a Spar
tachiadei satelor au fost obținute 
și la centrele de comună Merci, 
raionul Buzău, Zăbrani, regiunea 
Arad, și altele.

PERFORMANȚE DE \ ALOARE

Fără îndoială că întrecerile eta
pei pe centre de comune ale 

actualei ediții a Spartachiadei sa
telor au fost cu mult superioare 
celor desfășurate anul trecut. Da
torită acestui fapt, rezultatele teh
nice înregistrate, mai ales în pro
bele atletice de viteză, sînt dintre 
cele mai valoroase. Desigur, că la 
loc de frunte se situează perfor
manța tînărului Laub Helmut din 
comuna loșifalău, raionul Lugoj, 
care a parcurs distanța de 100 m. 
plat în 12”. Cu 2 secunde mai 
mult a acoperit aceeași distanță și 
tractoristul Balogh din co
lectivul sportiv Recolta-Buziaș, re
giunea Timișoara. Rezultate tot a- 
tît de remareahile au fost obținute 
și de tinerii Gh. Deniș din co
muna Tiur, raionul Tîrnăveni 
1(12,4), Vasilea Hîtan din comuna 
‘Merci, raionul Buzău (12,2), Ilo- 
niță Tănase din comuna Sapoca 
din același raion (12,5) și alții.

Foarte disputate au fost și ce
lelalte probe atletice de viteză. S-a 
constatat însă că .pe distanțe mai 
Jnngi, din lipsă de pregătire teh

Socotind, probabil, că obținerea insignei G. M. A. 
gradul 11 nu ar contribui cu nimic la creșterea 
popularității lor multi sportivi fruntași ocolesc 
concursurile organizate in scopul trecerii normelor.

Mă chemi PE MINE să-mi tr.ee norma, 
Mu pui să-nghit atila praf
Și nu aduci fanfare, public
Sau cel puțin un... fotogruj ?

\\ / X

nică, tinerii noștri sportivi de la 
sate obțin rezultate sub nivelul 
posibilităților lor.

La un nivel destul de inalt s-au 
ridicat și rezultatele înregistrate 
la probele de aruncări. O remar
cabilă performanță a fost obținută 
de Nicolae Lang din colectivul 
sportiv Recolta Orțișoara, regiu
nea Timișoara, care a aruncat greu
tatea dincolo de 12 m. In probele 
de sărituri, mai toate rezultatele 
s-au situat în jurul a 6 m- >a sa" 
ritura în lungime și 1,50—1.60 m < 
la inălțime.

In ce privește nivelul întreceri
lor din cadrul celorlalte discipline 
sportive prevăzute în regulamentul 
competiției, putem spune că un. re
zultat neașteptat a lost înregistrat 
la trîntă. O comportare remarca
bilă în cadrul acestor întreceri a 
avut tînărul Gh. Gbimpu din co
muna Soveja, regiunea Bîrlad, 
care a dat dovada unei bune pre
gătiri tehnice și fizice, precum și 
lotul de luptători din comuna 
Moșnița Nouă, regiunea Timișoara, 
cîștigător al întrecerilor desfășu
rate la centrul de comună Uliuc.

CTTEVA DIN CELE MAI IMPOR
TANTE LIPSURI

Succesul Spartachiadei de vară ’ 
a satelor după cea de a H-a 

etapă este indiscutabil. Trebuie 
spus însă că s-au manifestat cu 
tărie și o serie de lipsuri elemen
tare care, printr-o muncă harnică 
și pricepută, ar fi fost, cu sigu
ranță, evitate. Analizînd temeinic 
comportarea colectivelor sportive 
în această ediție a Spartacliiadei 
satelor, ajungem la concluzia că 
nu peste tot s-a dat atenția cu
venită acestei importante competi
ții de masă. Din această cauză, 
multe din colectivele noastre spor
tive de la sate nu au prezentat la 
startul întrecerilor decît echipe de 
atletism, neglijind complet sau în 
mare măsură celelalte discipline 
sportive prevăzute în regulamentul 
de desfășurare. Se poate afirma 
că, exceptînd unele comune, mai 
fiecărui colectiv i-a lipsit una din 
echipele de gimnastică, trîntă sau 
oină. Lucrul acesta s-a observat 
mai ales în satele regiunilor Bucu
rești, Craiova, Iași, Galați și chiar 
în regiunile cu o fructuoasă acti
vitate sportivă la sate cum ar fi 
Timișoara, Cluj, Baia Mare, Sta
lin și altele.

O altă mare deficiența întîlnita 
în această ediție a Spartachiadei* 
satelor a lost slaba participare a 
elementului feminin. In afară de 
unele comune din Regiunile Stalin, 
Timișoara, Arad, Suceava, etc. nu
mărul fetelor prezente la startul în
trecerilor a fost destul de mic.

Alune dimineață, în țoale 
centrele de raion vor avea loc 
întrecerile din cadrul celei de 
a lll-a etape (finală) a Spar
tachiadei satelor. Concurența 
care vor îndeplini în această 
etapă standardurile la atletism 
(conform regulamentului de 
desfășurare a Spartachiadei sa
telor), vor merge la etapa pe 
regiune a Spartachiadei sindi
cale. De asemenea, echipele de 
oină care se vor evidenția în 
mod deosebit, vor concura în 
faza finală pe asociație pen
tru formarea lotului de oină în 
vederea concursurilor interaso- 
ciații.

B. IWARICA

Ca și în prima sa ediție, în acest an Spartachiada satelor a însem nat o adevărată sărbătoare spor
tivă a tineretului de la sate

Desfășurarea etapelor superioare ale Spartachhdei sindicale
întrecerile Spartachiadei sindi

cale continuă să se desfășoare cu 
un deosebit avînt, in întreaga 
țară. La atletism a fost organiza
tă în zilele de 24-25 iulie etapa a 
treia interasociații pe regiune, la 
care au participat echipele repre
zentative ale asociațiilor. Intre 8 
și 22 august urmează să se desfă
șoare cea de a patra etapă, inter- 
regiuni pe asociații, la care aso
ciațiile vor invita atleții și atle
tele care au obținut cele mai bune 
rezultate în etapa a treia precum 
și pe maeștrii sportului. Intr.ucît 
asociațiile au dreptul să-și aleagă 
centrele în care își vor desfășura 
întrecerile, ele și-au fixat de pe 
acum locul de concurs. La Orașul 
Stalin, de pildă, vor avea loc în
trecerile de atletism ale asocia
ției Metalul. întrecerile vor avea 
loc în zilele de 24-25 august depă
șind cu cîteva zile termenul fixat 
de regulament. La București atleții 
și atletele asociației Locomotiva 
vor concura in zilele de 28—29 
august.

Spre deosebire de etapa a doua 
și a treia unde clasamentele se în
tocmesc pe echipe, în etapa a pa
tra clasamentul se va iace indivi
dual, la fiecare probă in parte. '

In cursul lunii august etapa a

„SE DESCURCA BĂIEȚII”
Ventilatorul zbirniia inutil, stîr- 

riind doar din cînd în cînd cite 
una din nîrtiile întinse pe birou ți, 
implicit, mînia iov. Niță, președin
tele asociației Flacăra. Adine- cu
fundat în studierea lor (se anunța 
tocmai o ședință de analiză a mun
cii asociației), iov. președinte mai 
că nu observase adresa care-i stă
tea în față, scoasă la iveală de 
vinzoleala fără răgaz a ventilato
rului. Dar acum, ochii-i căzură pe 
ea ți, aproape automat, o citi. 
Apoi...

— Antonescule. auzi ce scriu cei 
din Constanța. Cică n-a mai fost 
nimerii pe la ei de o grămadă de 
vreme.

— Exagerează, tovarășe pre
ședinte. Mai ieri-alaltăieri nu știu 
care din... ei a fost la noi. In 
fond, tot aia e. Am discutat, i-am 
analizat munca, l-am instruit... O 
singură problemă a rămas...

— Problema spartachiadei?
— Nu, problema sprijinului aso

ciației. Ei o țin morțiș să venim a- 
colo, să-i aiutăm. Dar eu l-am lă
murit: dacă s-au descurcat ei doi 
ani piuă acum, isteți cum sînt, o 
să se mai descurce ei pină la 
toamnă, după retur, cînd om fi și 
noi mai liberi...

★
De fapt. iov. Antonescu are 

dreptate. Cei de la Flacăra Con
stanța s-au descurcat foarte ..bine". 
Am constatat doar personal- acest 
fapt, într-o recentă vizită făcută Ic 
Constanța. Primele ..recomandări" 
le-am primit chiar de la comitetul 
orășenesc C.F.S.: de cite ori era 
de dat un exemplu negativ, fie că 
era vorba despre Snrrrtochiada sin
dicală sau complexul G M.A.. de 
clasîdicorea sportivilor sau despre 
campionatul d" poFatlon G.M.A . 
colectivul Flacăra era mereu frun

patra interregiuni pe asociații ur
mează să se desfășoare și la înot. 
Această etapă va cuprinde ace
leași probe ca și etapa a treia. La 
întreceri vor participa cei mai buni 
sportivi calificați în etapa a treia, 
juniorii calificați în faza finală a 
campionatului R.P.R. de juniori, 
sportivii de categoria întiia și 
maeștrii. Toți participant:! la a- 
ceastă etapă trebuie să fie aspi
ranți G..M.A. gr. II. Asociațiile au 
datoria să respecte această preve
dere a regulamentului, menită să 
ducă la obținerea unor rezultate 
cit mai bune. In zilei® de 14 și 15 
august în orașul Cluj se vor 
întrece înotătorii din asociațiile 
Flamura roșie, Locomotiva și 
Știința. La Lugoj vor avea loc în
trecerile asociației Constructorul. 
Asociația Progresul organizează 
întrecerile acestei etape în zilele 
de 17—18 august la Tg. Mureș.

Etapa a treia pe asociație la tir, 
care urma să șe desfășoare între 
5—25 iulie în diferitele orașe pro
puse de către C.C.S., s-a .desfășu
rat în unele asociații în termenul 
fixat, (Constructorul, Avîntul) al
tele urmînd să organizeze de ,acum 
înainte această etapă.

Astfel, întrecerile asociației Meta
lul se vor disputa in zilele de 7

Foileton

taș în clasamentul... codașilor. Du
pă alegerea consiliului colectivului, 
de pildă, repartizarea sarcinilor s-a 
făcut fără prea multe- discuții. Ce 
conta ce-a vrut să spună contabilul 
Dumitru Olteana, care fusese 
„uns" responsabil cu propaganda 
și agitația? In fond singura „nou
tate" pe care ar fi putut s-o spună 
era că i s-ar fi potrivit mai bine 
munca adminislrutiv-financiară, a- 
dică exact munca pe care tov. Ra
du Conăeescu susținea că n-o poa
te duce, din lipsă de competență. 
Dar acest fapt merita oare discuții? 
Nu, pentru că fiecărui nemulțumit 
li stătea inainie procedeul tov. 
Weiss, care ți-a dat „demisia" pe 
motiv că... prea merge treaba prost 
pentru ca să-și mai bată el capul. 
Și așa se face că din întregul con
siliu, singurul care mut dă din 
miini este Radu Tudor, responsa
bilul organizatoric, căruia însă îi 
lipsește pregătirea necesară.

Dar toate ocestea ou fost numai 
la început, pentru că după aceea 
lucrurile ou mers ceva mai... prost! 
Nici vorbă despre vreo adunare ge
nerală sau plan de muncă, nici 
vorbă de vreo ședință de consiliu 
(in afară de cele patru ținute în le
gătură cu echipa de fotbal), nici 
vorbă despre organizarea alegerilor 
comitetelor de cercuri (ar fi fost și 
greu, odată ce în cadrul cplectivu- 
lui nici nu s-au organizat cercuri 
sportive).

Cu alte cuvinte nici o activitate 
organizatorică și foarte puțină pe 
linie de instruire sportivă: 6 secții 
pe ramură de sport, fără comitete, 
fără tehnicieni și... fără activitate. 
Un singur om se agită și. ici-colo. 
reușește să mai înjghebeze cile ce
va: antrenorul Bitarneu. în ale că
rui atribuții intră, oficial, pregăti
rea fotbaliștilor și, în plus, toate 

și 8 august, la Orașul Stalin. L. 
Cluj în zilele de 31 iulie și 1 an 
gust vor avea loc concursurile d. 
tir ale asociației Locomotiva.

Un frumos succes au înregistra 
tr.ăgătorri asociației Avîntul în t 
tapa a treia ale cărei concurs» 
s-au desfășurat la Tg. Mureș. 1 
această etapă concursul se <h-sf; 
șoară pe echipe de oraș din t 
ceeași asociație, formate din tr; 
gători care s-au calificat din etap 
a doua si au obținut standardr 
impus: 85% ia băieți și 80% I 
fele.

In etapa a treia, asociația Av-îf 
tul a obținut atît la fete cît și I 
băieți rezultate de valoare. Astfe 
Ton Chiobaștf din reprezentativ 
orașului Timișoara care s-a this; 
pe .primul loc Ia băieți a totali/.- 
234 de puncte la cele trei .poziț 
de tragere (culcat 88 pct., genune! 
85 pct. si picioare 61 pct.). L 
fete, Gerlrude Bașna (Orași 
Stalin) a înregistrat 223 pct. (7 
pct. poziția culcat, 75 pct. genuț 
shi, 70 pct. picioare).

Asociațiile au datoria să acord 
țoală atenția modului în care î 
alcătuiesc echipele, pentru că r 
aflăm în fazele superioare a< 
Spartachiadei, cînd trebuiesc obț 
nute rezultate tehnice cît mai bun 

celelalte probleme, indiferent 
natura lor.

Cînd afli despre o asemenea ș 
iuație, ie întrebi, in mod fires 
clar un comitet de întreprinde^ 
care să controleze munca colea 
vului sportiv, nu există? Ba d 
există și nu unul, ci... patru. M 
mult, există ți o ..diviziune a mu 
cii" intre cele patru comitete: .unt 
se ocupă .de munca culturală, cei 
lalte două de alte probleme a 
muncii sindicale, iar ultimul (c 
de ia Fabrica de ambalaje) . 
sport. Diviziunea ar fi trebuit să 
facă doar pe linie administrativ- 
nanciară. Activiștii comitetelor 
întreprindere au luat-o însă de l 
nă și în ce privește munca 
coordonare ți control. Ce poale h 
dintr-o asemenea chestiune, e us 
de ghicit. Iar pentru cine nu ,u 
astfel de... talente, o vizită pri 
tre sportivii celor patru întrepri 
deri pe lingă care funcționează t 
lectivul sportiv Flacăra din Co 
stanța, este grăitoare.

♦
Astăzi e simbălă. Ziarul a aju 

și pe masa tov. președinte Ni. 
care, poate, după ce va citi cu 
tenție avancronica primelor meoii 
de fotbal ale returului, va da 
peste articolul de față. Dacă își 
da osteneala să-l citească, va i 
dea cam cum se „descurcă" cei a 
colectivul din Constanța. Și speri 
că rîndurile de mai sus, în care 
reflectă doar în mică măsură < 
tiviiaiea acestui colectiv nu » 
determina consiliul central al a: 
clației Flacăra să considere < 
fiind informai cum merg lucrur 
la Constanța, o deplasare în 
ceastă regiune a devenit Inutilă

D. GÎRLF.STFANl 
V. ARNAUTU



Conferința pe țară a Uniunii Tineretului Muncitor

Joi dimineața s-a deschis în sala 
C.C.S. din b-dul General Magheru, 
Conferința pe țară a Uniunii Tine
retului Muncitor.

Eveniment de mare însemnătate 
fn viața tineretului din țara noas- 

.tră, Conferința analizează munca 
U.T.M. pentru îndeplinirea Hotărî- 

țfilor Plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din 19—20 august 1953 și 
sarcinile Uniunii Tineretului Mun
citor pentru îmbunătățirea muncii 
organizatorice și de educare comu- 
.nistă a tineretului. In sala împo
dobită sărbătorește, s-au întâlnit 
4&1 delegați aleși de tinerii din în
treaga țară în conferințele regio
nale, precum și numeroși invitați. 
Printre participanții la Conferință 
sînt tineri muncitori fruntași- ai în
trecerii socialiste, tineri țărani 
luptători pentru recolte txagate, in
telectuali din rîndurile tineretului, 
elevi, studenți, militari, cei mai 
buni reprezentanți ai tineretului 
patriei noastre.

La ora 10, întâmpinați de aplau
zele participanților, au sosit în 
Sala Conferinței tovarășii Chi.vu 
Stoica, C. Pîrvulescu, N. Ceaușes- 
pu, membri ai C.C. al P.M.R. și ai 
guvernului.

Conferința a fost deschisă. de 
Iov. V. Mușat, prim secretar al 
C.C. al U.T.M.

Participanții la Conferință au 
păstrat un moment de reculegere 
in memoria marelui continuator al 
vperei lui V. I. Lenin, Iosif Vissa- 

-rionovici Stalin.
După alegerea prezidiului activ 

»1 Conferinței, participanții la Con- 
erință au ales în prezidiul de o- 
»oare pe tovarășii: Gh. Gheorgtiiu- 
'>«!, Gh. Apostol. 1. Chișinevschi, 
Al. Moghioroș, Miron Constanti- 
Tescu, Chivu Stoica. Emil Bod- 
lăraș, P Borilă și C. Pîrvulescu.

, Au fost alese comisia de manda- 
e, comisia de candidare și secreta
riatul Conferinței.

A fost apoi aprobată următoa- 
ea ordine de zi a Conferinței:

1. Darea de seamă a C.C. al 
U.T.M. cu privire la îndeplinirea 
țlotărîrilor Plenarei lărgite a C.C.
I P.M.R. din 19—20 august 1953 
i sarcinile U.T.M. pentru îmbună
tățirea muncii organizatorice și de 
ducație comunistă în vederea mo- 
lilizării tineretului la realizarea 
Sarcinilor puse de partid și guvern 
lentru dezvoltarea industriei și a- 
țriculturii.

2. Alegerea Comitetului Central 
jt U.T.M. și a Comisiei Centrale 
le Revizie.

Tov. C. Fulger, care a prezidat 
adința de dimineață, a dat cuvîn-
II tov. N. Ceaușescu, secretar al 
.C. al P.M.R., care a citit salutul 
ansmis de C.C. al P.M.R. Confe- 
nței pe țară a U.T.M. Salutul a 

fost primit de către participanți cu 
puternice aplauze. Salutul partidu
lui a fost pentru sutele de delegați 
și invitați un prilej de a-și mani
festa dragostea și atașamentul față 
de Partidul Muncitoresc Romîn, ca
re cu grijă părintească se preocupă 
permanent de educarea patriotică, 
comunistă, a tineretului din patria 
noastră, de îmbunătățirea .perma
nentă a condițiilor sale de viață, 
de muncă și studiu.

Tov. Virgil Trofin, membru în 
Biroul C.C. al U.T.M. a prezentat 
darea de seamă a C.C. al U.T.M.

Lucrările Conferinței au conti
nuat după-amiază, ședința fiind 
prezidată de tov. I. Cîrcei.

Au început discuțiile pe margi
nea dării de seamă prezentată de 
C.C. a> U.T.M. Au luat cuvîntul 
numeroși delegați care au arătat 
rezultatele obținute în munca poli- 
tico-educativă și organizatorică, re- 
levînd lipsurile și făcînd propuneri 
pentru îmbunătățirea muncii.

O delegație de pionieri din Ca
pitală, întîmpinată cu multă căl
dură, a salutat Conferința pe țară 
a Uniunii Tineretului Muncilor.

In cadrul Conferinței s-a dat ci
tire unor telegrame de salut pri
mite din partea unor organizații de 
U.T.M. din diferite regiuni ale 
țării.

★
Conferința pe țară a Uniunii Ti

neretului Muncitor și-a continuat 
lucrările vineri dimineață.

In ședința, de dimineață prezida
tă de tovarășii Virgil Trofin, Petre 
Gheorghe și Cornelia Ma-teescu, au 
continuat discuțiile asupra rapor
tului de activitate prezentat de 
C.C. al U.T.M

In cadrul ședinței de azi s-a pre
zentat de asemenea, raportul comi
siei de mandate.

La discuții au luat cuvîntul prin
tre alții. Acad Ilie Murgulescu, 
ministrul Invățămîntului, Eugen 
Frunză, secretar al Uniunii Scri
itorilor' din R.P R. și Pavel Țu
gui, locțiitor al ministrului Cul
turii.

O delegație de ostași și ofițeri 
ai Forțelor Armate ale R.P.R. a 
adus un cald salut Conferinței pe 
țară a U.T.M.

A vorbit tov. general maior Mi
hail Burcă.

Lucrările conferinței continuă.
nlr

Conferința pe țară a Uniunii Ti
neretului Muncitor și-a continuat 
lucrările în cursul zilei de vineri.

Participanții la conferință au 
ascultat raportul comisiei de man
date, după care au început discu
țiile asupra dării de seamă a C.C. 
al U.T.M.

Au luat cuvîntul Lazăr Borduz, 
maistru oțelar la Combinatul me
talurgic Reșița, acad. Ilie Murgu- 

lescu, ministrul Invățămîntului, 
Ion Ureche, secretar al organiza
ției de bază U.T.M. din comuna 
Poiana Ilvei, raionul Năsăud, re
giunea Cluj, Ion Cîrcei, activist al 
C.C. al U.T.M., Marfa Bogdan, se
cretara organizației de bază U.T.M. 
de la Universitatea „C. I. Parhon“ 
București, Ion lacomi, prim secre
tar al Comitetului regional U.T.M. 
Pitești. Florea Sfirîială, inginer la 
Complexul C.F.R. „Grivița Roșie" 
București, Gh. Găvruș, prim se
cretar al Comitetului regional 
U.T.M. Constanța, Gh. Pop, acti
vist al C.C. al U.T.M., Gheza Bo- 
tla, activist al Comitetului LI.T.M. 
al Regiunii Autonome Maghiare, 
Eugen Frunză, secretar al Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R., maior Co- 
man Ion, Victoria Doroftei, mun
citoare fruntașă în întrecerea so
cialistă la Fabrica „Flora" din 
București. Chițu Florea, secretar 
al C.C. al U.T.M., Florea Rista- 
che, secretar al Comitetului U.T.M. 
al raionului Cîmpina, regiunea Plo- 
ești, Pavel Țugui, locțiitor al mi
nistrului Culturii. Ion Mihăileanu, 
redactor șef al ziarului „Scînteia 
tineretului", Maria Dumitrescu, 
activist al C.C. al U.T.M.

Participanții la conferință au 
primit cu vii aplauze o delegație 
de ofițeri și ostași ai Forțelor Ar
mate ale R.P.R. In numele mili
tarilor Armatei noastre Populare, 
tov. general maior M. Burcă a a- 
dus Conferinței pe țară a U.T.M. 
un fierbinte salut.

★
Lucrările Conferinței au conti

nuat după amiază.
Cu puternice aplauze, delegații 

șl invitații au salutat pe tovarășii 
I Chișinevschi, Al. Moghioroș, 
Miron Constantinescu, D. Coliu, 
N. Ceaușescu, M. Dalea, care au 
luat loc Ia masa prezidiului.

Discuțiile la darea de seamă a- 
supra activității C.C. al U.T.M. 
au continuat sub conducerea tov. 
Ludovic Fazekaș. Au mai luat cu
vîntul tovarășii: Ion Cotigă, prim 
secretar al Comitetului regional 
U.T.M. Baia Mare, Gelu Cahu, 
inginer S.R.N. Galați, Manole 

Bodnăraș, președintele C.C.F.S., 
Cornelia Filipaș, secretar al C.C. 
at U.T.M., Constantin Cîrțînă, ac
tivist al C.C. al U.T.M., Vasile 
Mușat, prim secretar al C.C. al 
U.T.M., Mihai Ștefan, miner frun
taș de la Petrila, Petre Gheorghe, 
reprezentantul U.T.M. la U.I.S., 
Gh. Radu, prim secretar al Comi
tetului regional U.T.M. Ploești.

Cu aceasta, discuțiile asupra 
dării de seamă au luat sfîrșit.

Lucrările conferinței continuă 
astăzi.

(Agerpres)'.

Zioa Marinei Republicii Populare Romine 
de căpitan locotenent RET CU GHEORGHE

Instituită de Prezidiul Marii 
Adunări Naționale, in fiecare 
an, începînd cu anul acesta, 
în prima duminică a lunii au
gust va fi sărbătorită Ziua 
Marinei Republicii Populare 
Romine.

La 1 august 1954 sărbătorim 
pentru prima dată această zi, 
de acum înainte tradițională 
și populară, care constituie pen
tru marinarii Forțelor Maritime 
Militare, ai Marinei Comerciale, 
a muncitorilor și tehnicienilor 
din șantierele navele, un prilej 
de manifestare a dragostei lor 
nețărmur+te față de patrie, par
tid și guvern și de trecere în 
revistă a succeselor obținute.

Instituirea Zilei Marinei 
R.P.R. dovedește, odată mai 
mult, grija și atenția partidului 
și guvernului nostru pentru în
tărirea și dezvoltarea perma
nentă a Forțelor Maritime Mi
litare, a Marinei Comerciale și 
a Șantierelor de Construcții Na
vale, care au o mare importanță 
în dezvoltarea puterii economi
ce și în întărirea capacității de 
apărare a patriei.

Parte componentă a Forțelor 
Armate ale R.P.R., Forțele Ma
ritime Militare au misiunea de 
a apăra hotarele maritime și 
fluviale ale patriei noastre — 
misiune ce constituie mîndria 
marinarilor noștri. îndreptățind 
încrederea acordată de poporul 
muncitor și de partid, ei au 
realizat progrese însemnate în 
pregătirea de luptă și mari
nărească, sarcină permanentă 
ce stă în fața lor.

Avem astăzi o flotă militară 
nouă, deosebită fundamental de 
vechea marină militară „re
gală", care era un focar de șo
vinism și o unealtă [le repri
mare a mișcării muncitorești, 
în mîna burghezo-moșierimii.

Marina Militară, la fel ca și 
celelalte arme din cadrul For
țelor Armate ale R.P.R., apără 
cuceririle revoluționare ale po
porului nostru și este o școală 
de instrucție și educație cetă
țenească pentru tineretul patriei 
noastre. In rîndurile cadrelor 
ce fac educația matrozilor și 
cartoicilor, partidul nostru a 

; trimis elemente muncitorești, 
comuniști și utemiști, devotați 
cu trup și suflet poporului mun
citor, care au aceleași interese 
de clasă cu matrozii pe care-i 
comandă.

Ofițerii Flotei noastre Mari
time Militare sprijinindu-se, 
în întreaga lor, activitate,
pe organizațiile de partid
șl U. T. M., desfășoară o
largă activitate de educare 
politico-ideologică a matrozilor 
și cartnicilor, pentru formarea 
acestora ca luptători temeinic 
pregătiți, conștienți de misiunea 
ce le revine ca apărători ai li
toralului însorit și ai granițelor 

•4 fluviale ale patriei noastre.
In sistemul de educare și in

struire a matrozilor și cartni
cilor flotei noastre, un loc de 
seamă îl ocupă și pregătirea fi
zică. întreaga activitate sportivă 
ce se desfășoară în flota noas
tră, confirmă pe deplin faptul 
că, comandanții, organele poli
tice, organizațiile de partid și 
U.T.M. pun un accent deosebit 
pe traducerea în viață a Hotă- 
rîrii C. C. al P.M.R. cu privire 
la problema stimulării și dez
voltării continue a cu’turii fizi
ce și a sportului.

Devenind un mijloc impor
tant de călire fizică, sportul de 
masă a luat un avînt deosebit 
și în Armata noastră Populară, 
ca factor de seamă în buna pre
gătire militară a ostașilor.

In scopul perfecționării meto
delor pregătirii fizice și spor
tive a marinarilor militari, a 
ridicării măiestriei lor sportive, 
comandanții și locțiitorii poli
tici, organizează în fiecare an 
nenumărate competiții sportive. 
Marinarii au prilejul să desfă
șoare o activitate complexă, in
tensificând și dezvoltînd spor
tul marinăresc, — sportul cu 
vele, trasul la parîme sau ra
me, înotul etc.

In anii puterii populare. îno
tul a devenit un sport de ma
să, fiind apreciat atit din punct 
de vedere al efectelor fiziolo
gice cît și ca utilitate. El face 
parte integrantă din pregătirea 
fizică și de luptă a marinari
lor.

Concursurile de înot orga

nizate pînă acum în Forțele 
Maritime Militare, au adus un 
aport serios la dezvoltarea a- 
cestei ramuri sportive, obți- 
nîndu-se rezultate din cele mai 
frumoase. Din zi în zi crește 
numărul celor care învață să l 
înoate tot mai bine, ca urma
re a folosirii in mod judicios a 
timpului afectat pentru această ' 
ramură sportivă.

Succese de seamă au obți
nut echipajele navelor noastre 
și în organizarea concursuri
lor sau antrenamentelor la ra
me, precum și în întrecerile
ștafetelor cu bărci. Sportul cu i!
rame și vele atrage un număr- 
tot măi mare de marinari, pa- 
șiornînd din ce in -ce m^i mult, 
tocmai pentru că el impune 
concurenților multă voință și 
curaj, hotărîre și îndemînare, 
calități indispensabile unui mi
litar.

Concursurile do bărci care au 
avut loc pe mari distanțe, ca 
de pildă Constanța—Mangalia; , 
Constanța—Chituc; Brăila—Ga
lați; Sulina —Constanța și al
tele, au contribuit la. călirea 
marinărească a echipajelor, 
precum și la întărirea încrede
rii marinarilor în propriile lor 
forțe.

Pentru marinarii noștri expe
riența neînfricaților marinari so
vietici este un nesecat izvor de 
patriotism și de servire cu ab
negație a patriei, care face să 
învioreze brațele de oțel ale 
marinarilor flotei noastre.

Marea și fluviul este pista pe 
care ambarcațiunile aleargă 
sprintene, minate de brațele pu
ternice ale marinarilor ce se 
întrec în diferite concursuri. Și 
pe aceste piste uriașe, fără 
zgură și linii de demarcații, ar
mamentele bărcilor se antrenea
ză de zor.

Cîmpul imens de apă este 
adeseori frămîntat de furtună, 
dar vrăjmășia timpului nu-i 
poate opri cu nimic pe cura
joșii noștri marinari. Largul îi 
călește, îi face bărbați cu bra
țe de oțel și cu caractere tari 
ca stîncile de granit. Sînt multe 
armamente în flota noastră ca-, 
re au străbătut pînă acum zeci 
de mile, înfruntînd capriciile 

. mării și înregistrînd perfor
manțe valoroase.

Ca urmare a intensei activi
tăți sportive ce se desfășoară în 
Forțele noastre Maritime și a 
aiutorului permanent dat de 
cătee organizațiile de partid și 
U.T.M. în mobilizarea echipaje
lor la aceste competiții, un nu
măr tot mai mare de matrozi, 
cartn-ici și ofițeri sînt astăzi 
purtători ai insignei G.M.A. Pe 
nenumărate terenuri sporti
ve, bine amenajate, se întrec 
pe zi ce trece tot mai' mulți 
marinari în jocurile de volei, 
oină, baschet și fotbal. Prin 
grija pe care partidul și guver
nul nostru o poartă dezvoltării 
multilaterale a activității spor
tive în Armata noastră Popu
lară, s-au creat toate posibili
tățile materiale și tehnice, ne
cesare ridicării pe o treaptă tot 
mai înaltă a sportului de ma
să. Mobilizați de organizația de 
partid și U.T.M., marinarii 
Flotei noastre amenajează tot 
mai multe terenuri sportive ți 
piste G.M.A.

Un fapt care ilustrează dra
gostea marinarilor față ,de pre
gătirea fizică și sportivă, 11 
constituie faptul că un număr 
tot mai mare de matremi, cart- 
nici și ofițeri sînt fruntași în 
muncă și snort, cu care Marină 
noastră Militară pe drept cuvînt 
se poate mîndri.

In cinstea Zilei Marinei 
R.P.R.. matrozii, cartnicii și 0- 
fițerii Flotei noastre Maritime 
obțin noi succes-» în pregătirea 
de luptă, politică și în sport, 
contribuind cu toate forțele lor. 
la întărirea și mai mult a le
găturilor de nezdruncinat din
tre armată si popor, la întări
rea canacităti' d» luptă a For- 
țelor noastre Armate și la ci
mentarea frăției de arme care ; 
leagă armata noastră de glo
rioasa Armată Sovietică.

. Realizările obținute ne dau 
garanția că Forțele Maritime 
Militare vor fi capabile să facă 
față cu succes oricăror sarcini 
trasate de partidul și guvernul 
nostru pentru apărarea grani
țelor pe apă ale patriei.



Reuniunea ciclistă 
de mîine

r Mîine după amiază începînd de la 
ora 16.30 velodromul Dinamo din 
Capitală găzduiește o' nouă între
cere de ciclism. Concursul este or
ganizat de către comitetul orășenesc 
C.F.S. București. Se vor disputa 
întreceri la proba de viteză băieți 
și viteză fete, o cursă de semifond- 
băieți pe 75 de ture, tandem-urmă- 
rire pe 4 km., o cursă de eliminare 
pentru băieț’, precum și ștafeta și 
cursa austnailiană. Aceasta din 
urmă se aleargă pentru prima cară 
la noi. Cicliștii din lotul R.P.R. 
©are au avut de curînd ocazia să 
se întreacă cu cicliștii sovietici și 
cehoslovaci au alergat pentru prima 
oară în aceste probe în cadrul con
cursurilor internaționale susținute 
în U.R.S.S. și în R. Cehoslovaca. 
Constatîndu-se că acest gen de în
treceri pe lîngă faptul că sînt spec
taculoase și prilejuiesc dispute inte
resante, contribuie la buna pre
gătire generală a cicliștilor de 
pistă, antrenorii noștri au hotă.riît 
că pregătească cicliștii pentru acest 
gen de întreceri.

In cursa australiană participă 
i tm număr mat mare de eler- 
jgătorl (4, 6, 8) oare iau startul 
I în același timp din diferite puncte 
ale velodromului (la distanțe egale). 
Alergătorul oare este prins din 
urmă și întrecut este eb'miniat d'n 
cursă. Cîștigător al cursei este cel 
care rămîne ultimul în cursă, fără 
a fi prins din urmă sau cel oare 
înreg'istrează cel mal bun timp. Irt 

; această întrecere este necesar un 
număr mai mare de arbitri deeît la 
alte probe. Fiecare arbitru urmă
rește unul sau cel mult doi concu- 
renți. Cursa se aleargă pe 5 sau 10 
■ture.

In cursa de ștafetă, alergătorii se 
întrec perechi, perechi. în această 
•cursă, care este un fel de urmărire 
efectuată în doi, este interesant 
felul în care alergătorul care a con
dus îl lansează pe coechipierul său 
pe unul din viraje pentru ©a acesta 
să preia conducerea. învingătoare 
este perechea care realizează cel 
mai bun timp și cel mai bun punc
taj la sprinturile care se fac dîn 
5 în 5 ture. Avînd în vedere că

< mîine se aleargă pentru prima oară 
aceste probe, atît alergătorii oît și 
«arbitrii trebuie să le acorde toată 

; atenția pentru ca acest început să 
fie încununat de succes.

Întreceri sportive in cinstea 
zilei de 23 August

In cinstea zilei de 23 August 
sportivii din țara noastră s-au a- 
vîntat cu un elan .deosebit în dife
rite întreceri sportive. Astfel, zile- 
ple trecute s-a desfășurat la Pia- 
itra Neamț, în sala colectivului 
sportiv Voința, o gală de box cu 

(participarea sportivilor din colecti- 
Ivele Voința Bacău și Piatra 
■Neamț.

Intîlnirea a luat sfîrșit cu vic
toria la scor a colectivului din 
Piatra Neamț.

• De asemenea, tot în orașul 
(Piatra Neamț, a avut loc o în- 
itîlnire amicală de fotbal, în noc
turnă, între echipele Flamura ro
șie (Buhuși) și Avîntul (Piatra 

[Neamț). Victoria a revenit echipei 
din Buhuși cu categoricul scor de 
8-3 (3-1).

' • La Arad a avut loc un con
curs de tenis, în cadrul „Cupei 
Păcii", competiție tradițională în 

: calendarul sportiv local. La con- 
, curs au participat reprezen
tativele orașelor Cluj, Tg. Mu
reș și Timișoara. A fost remar
cată lipsa echipelor orașelor Bucu
rești, Sibiu și Orașul Stalin.

Printre concurenți au fost foarte 
mulți tineri, care au prestat un 

; joc de un bun nivel tehnic. S-au 
! evidențiat Serester, Faur, Ghid.rai, 
ifTelegdi (Cluj), Ghidermic, Ghiorci 
i|(Timișoara) și Piros, Tacaci, Al- 
î bert (Arad)'.

EMERIC GRUNWALD 
FRANCISC BACIU

i, corespondenți

,' • In satele și orașele regiunii
Craiova se desfășoară o însufle

țită și intensă activitate pe linia 
i complexului G.M.A. Rezultatele cele 
mai frumoase au fost dobîndite de 

. colectivul sportiv Recolta Boureni, 
care a avut pe primul semestru 
o realizare de aproape 200% față

i de angajamentele luate.
f' VICTOR POPESCU

corespondent

SPOITUL POPULAR 
fag. 1» 2405

Aspect dintr-o probă ciclistă disputată pe velodromul „Dinamo" 
din Capitală

arbitrilor de atletism
Ca disciplină sportivă de bază, 

atletismul s-a dezvoltat în țara 
noastră atît din punct de vedere 
tehnic cit și din punct de vedere 
organizatoric. Urmărind întrecerile 
desfășurate în ultimii ani în țara 
noastră, putem constata cu ușurin
ță că în atletism au fost crescute 
noi cadre, că mulți atleți au rea
lizat performanțe die mare valoare. 
Dacă din acest punct de vedere 
s-a discutat și s-a scris de nenu
mărate ori, progresele realizate în 
atletism dîn punct de vedere orga
nizatoric au fost analizate arare 
ori și la mari răstimpuri.

In. dezvoltarea mișcării de cul
tură fizică și sport din țara noa
stră, în general, și a atletismului 
în special, arbitrii au dat o con
tribuție prețioasă, din care cauză 
astăzi sîntem socotiți ca una din 
țările cele mai pricepute în pregă
tirea și conducerea competițiilor de 
atletism. Lucrul acesta a fost do
vedit de nenumărate ori cu ocazia 
concursurilor internaționale orga
nizate în acești ani și care au 
culminat cu întrecerile sportive 
prietenești din cadrul Festivalului 
din anul 1953. Acest greu examen 
a fost trecut cu succes de arbitrii 
noștri, care au fost lăudați de ne- 
numărați specialiști și ziariști 
străini.

In activitatea arbitr'lor de atle
tism, colegiul de arbitri dfo co
misia centrală a mers pe linia si
mulării elementelor care s-au evi
dențiat în această muncă. Astfel, 
colegiul de arbitri a folosit în 
toate competițiile cu caracter repu
blican și internațional într-adevăr 
pe cei mai huni arbitri, cei care 
au o pregătire și o experiență su
perioară. O preocupare permanentă 
a colegiului de arbitri a fost aceea 
de a promova cadre tinere în 
munci de răspundere. De pildă, co
legiul de arbitri din comisia oră
șenească București cuprinde nu
meroase elemente tinere care au 
fost folosite în astfel de munci. To
varășii Gheorghe Georgescu, Va- 
leriu Maltopol, Alexandru Mîțu, 
Gh. Mureșeanu, Nicolae Hoker, 
Sanda Angelescu au muncit cu 
multă tragere de inimă ca arbitri 
geometri, responsabili de comisie 
în concursurile internaționale, în- 
deplininidu-și cu succes sarcinile. 
In același timp au fost promovate 
numeroase tovarășe în această 
muncă1, ca de pildă Meîic Maico, 
o tînără care a dovedit multă pri
cepere.

S-au evidențiat de asemenea în 
munca de ridicare a tinerelor ca
dre, comisiile de atletism ale ora
șelor Timișoara, Cluj și Iași. Nu 
același lucru se poate spune des
pre comisiile din orașele Craiova, 
Orașul Stalin, Arad, Sibiu, etc.

Dacă activitatea colegiilor de ar
bitri de pe lîngă comisiile de atle
tism au marcat unele lipsuri în 
activitatea lor, aceasta se datorește 
mai întîi felului în care diferitele 
comitete de cultură fizică și sport 
au privit .munca acestora. Astfel, 
problemele ridicate la Iași die către 
unii arbitri nu au fost luate în sea
mă, iar la Orașul Stalin arbitrii au 
fost calificați numai pe baza expe- 
rienții lor, fără a se organiza un 
curs de pregătire a acestora. De 
asemenea, este condamnabilă ati
tudinea C.F.S., orașul București, 
care nu s-a străduit să ajute în 
muncă pe tovarășii din comisia de 
atletism din Capitală. Acest co
mitet nu s-a preocupat să pună la 
dispoziția comisiei un local în 
care să fie organizate cursurile de 
arbitri, oare la început au reunit 50 
tineri și tinere, recrutați din fa- 
bjj£i și uzine și carg apoi s-au, des

ființat tocmai din lipsa unui lo
cal.

Unele asociații au reușit să pre
gătească arbitri prin organizarea 
unor cursuri cu mijloace proprii. 
Trebuie evidențiată din acest punct 
de vedere asociația Știința care, 
prin consiliul orășenesc București, 
a organizat un. asemenea curs la 
care și-au dat contribuția numeroși 
specialiști, printre care și maestrul 
sportului Zeno Dragomir. Un curs 
asemănător a organizat și asociația 
Progresul. Nu putem spune ace
leași lucruri bune despre celelalte 
asociații, care n-au arbitri tocmai 
în acest an cînd sînt organizatoa
re a diferitelor etape ale campio
natului de atletism pe echipe.

In prima parte a sezonului de 
atletism au existat însă și nu
meroase deficiențe din punct de 
vedere al arbitrajului. Noi trebuie 
să le analizăm temeinic și să tra
gem învățămintele care să ne a- 
jute în munca viitoare. Astfel, la 
meciul de atletism organizat la 
Orașul Stalin de asociația Meta
lul au venit la stadion în loc de 35 
arbitri, un număr foarte redus. 
Starterui concursului, profesorul 
Iekel a fost "cu totul nepregătit, a 
grțeșit de nenumărate ori, concursul 
desifășurîndu-se din acest punct de 
vedere în afara prevederilor regu
lamentului. Din cauza acestor 
greșeli au fost necșsare recalculări 
în clasamentul general al compe
tiției.

Există și alte numeroase exem
ple din acest punct de vedere, dar 
noi folosim toate prilejurile pentru 
a le analiza, a le critica cu tărie și 
astfel să le înlăturăm cu totul.

Există o serie de arbitri cu ex
periență care ajută activitatea co
misiilor și colegiilor, activînd ca 
lectori la cursurile de pregătire sau 
împărtă'șindu-și experiența în toate 
ocaziile. Trebuiesc evidențiațî din 
acest punct de vedere tov. Ion Sta- 
harovschi din Oradea. Zeno Vel- 
ceanu dîn Timișoara, inginer An
gelo Ionescu din Cluj, Avram Cor
vin din Ploești și alții. Dar cu
noaștem și arbitri de categoria I-a 
și II-a care, din anumite motive 
personale, nu iau parte la organi
zarea diferitelor concursuri. Prin
tre aceștia se numără Nicolae lenei, 
Gavrilă Keren! și Adalbert Kovacs 
din Cluj, Rodica Petrovan din 
Ploești, Traian Șerbănescu, Petre 
Stănescu, Cornel Antonier din 
București, etc. Arbitrii^ de atle
tism trebuie să înțeleagă că buna 
desfășurare și conducere a întrece
rilor sportive depinde în mare mă
sură de conștiinciozitatea și com
petența cu care fiecare își îndepli
nește sarcinile.

Pe de altă .parte și sportivii tre; 
buie să se străduiască să cunoască 
cît mai bine prevederile regulaj 
mentului, astfel ca în necunoștință 
de cauză să nu protesteze la ho- 
tărîrile celor care conduc con
cursul. Dintre atleți nu au o atitu
dine justă față de arbitri, mărșă
luitorii Dumitru Paraschivescu și 
Vasile Teodosiu ca și maestrul 
sportului Alex. Merică.

Pentru îmbunătățirea activității 
arbitrilor de atletism este de mare 
importanță și îmbogățirea litera
turii sportive care se ocupă de a- 
semenea probleme.

Cred însă că cel mai bun mijloc, 
pentru ridicarea nivelului de pre
gătire a arbitrilor de atletism din 
țara noastră este schimbul de ex
periență ca și un deosebit interes 
pentru această activitate.

ION PARASCHIVESCU 
președintele colegiului de arbitri 
din comisia centrală de atletism

După două concursuri mternațfo^Se 
susținute de înotătorii noștri

Vestea că au fost invitați la 
concursul internațional de la Tbi
lisi, a fost primită de înotătorii 
noștri și de mine — în calitate 
de antrenor •— cu mare bucurie. 
Era o ocazie fericită de a vedea 
cu ochii noștri marea Țară a So
cialismului victorios de care au
zisem atîtea și atîtea lucruri mi
nunate. Pe unii dintre reprezen
tanții natației sovietice îi cunoscu
sem vara trecută, cu prilejul celui 
de al IV-lea Festival Mondial al 
Tineretului de Ia București. Ziua 
atît de mult așteptată a sosit și 
iată-ne în avionul care transporta 
delegația noastră spre Moscova. 
La Moscova am stat o zi, bucu- 
rîndu-ne din plin de ospitalitatea 
oamenilor sovietici. De aici, cu 
avionul, am ajuns, după 12 ore 
de drum, în Georgia. La Tbilisi, 
unde urma să aibă loc marele 
concurs internațional de înot, spor
tivii gruzini ne-au făcut o primi
re impresionantă, îndemnîndu-ne, 
în cuvîntul de bun sosit, să ne 
simțim ca acasă.

★
Trecînd la comentarea directă a 

concursului, trebuie să spun din 
capul locului că rezultatele excep
ționale au lipsit, deoarece înotă
torii prezenți la concurs nu se pre
gătiseră în mod special pentru în
trecerea de la Tbilisi, urmînd să 
atingă forma maximă la Jocurile 
Mondiale Universitare de la Bu
dapesta și la campionatele euro
pene. Totuși, la 200 m. bras, con
curentul Bodinger (R.D.G.) a reu
șit cu timpul de 2’42”, cea mai 
bună performanță europeană pe 
anul 1954, într-un bazin de 50 m. 
De asemenea, foarte bun este tim
pul în care Martincik (U.R.S.S.) 
a terminat proba de 200 m. flutu
re (2:36.2). Ștafetele U.R.S.S. la 
4x100 m. liber femei și 4x200 m. 
liber bărbați au obținut perfor
manțe valoroase (1’12” în medie 
la 4x100 m. liber femei și 2’13” la 
4x200 m. liber bărbați) ambele 
terminînd pe primul loc. Barth 
(R.D.G.) a mers excepțional pe 
200 m. bras feminin obținînd cu 
2:58.4, un timp de valoare euro
peană.

Din păcate, înotătorii noștri s-au 
resimțit, fiind neobișnuiți cu dru
mul extrem de lung. In plus Me
der se prezenta cu un antrenament 
sumar, iar Ecaterina Orosz nici cu 
atît. Totuși, am obținut cîteva re
zultate mulțumitoare, printre care 
noul record de juniori la 1500 m. 
: 20:33.8 realizat de Carol Meder, 
timp mai bun cu 26 sec. deeît ve
chiul record. De asemenea, rezul
tatul de la 100 m. fluture (1’11”) 
obținut de Alexandru Popescu este 
al doilea timp din țara noastră și 
vine să demonstreze superiorita
tea stilului delfin față de stilul 
fluture clasic. In ajutorul acestei 
afirmații vin și rezultatele celor
lalți concurenți la această probă, 
înotătorii sovietici și cei din 

R.D.G. au mers în jurul lui T 08”, 
1 09".

Ne am întors cu multe cunoș
tințe de ordin tehnic, care ne vor 
folosi într-un viitor foarte apro
piat. De exemplu, în ceea ce pri
vește procedeul tehnic al întoarce
rilor cel folosit de sovietici și 
care ne este mult superior, con
stă într-o mobilitate și elasticitate 
mult mai mare. înotătorii noștri e- 
xecută întoarcerile prea rigid (Mar- 
chițiu a pierdut metri prețioși într-o 
cursă de 100 m. liber). Pentru a a- 
junge la desăvîrșire în ceea ce 
privește întoarcerile, înotătorii so
vietici fac antrenamente speciale 
pentru întoarceri atît fără „zid“, cît 
și cu „zid”. S-a observat ta înotătorii

Concursul de fotografii turiste©
Hedy Loefler este un nume pe cît 

de cunoscut pe atît’ de apreciat în 
„lumea fotografilor”. Și nu e de 
mirare. In munca de răspundere pe 
care o are în cadrul instituției „De
corativa”, ea aduce o bogată expe
riență, acumulată de-a lungul ani
lor, și totodată dragostea pentru 
această artă.

Despre concursul de fotografii 
turistice inițiat de Direcția de tu
rism și excursii din cadrul Consi
liului Central al Sindicatelor, tov. 
Loefler ne-a declarat următoarele:

„Am aflat cu mare satisfacție 
vestea despre expoziția și concur
sul de fotografii turistice organi

noștri o clară îmbunătățire a star" 
tului în comparație cu anul trecut 
Apoi noi avem serioase deficient 
țe la capitolul rezistență în reginî 
de viteză. In această direcție aț 
vem de muncit serios. La noi mi 
se știe să se dozeze rațional efor' 
tul înotătorilor. De un real folo! 
a fost ședința tehnică condusă d<. 
profesorul Firsov, minunată lecții 
de colaborare frățească a antrenok 
rilor din U.R.S.S. cu cei din țăk 
rile de democrație populară. Li 
fel ceilalți antrenori sovietici. Med 
cov și Kriucov, n-au precupeți1 
nici un efort pentru a ne împăr 
tăși din experiența natației sovie
tice. lată și părerea lor despr 
înotătorii noștri : „Aveți materia 
uman foarte bun. Juniorii voștt 
Zahan, Meder, Popescu sînt capa 
bili de mari progrese",

k
Sosiți din Uniunea Sovietică ar 

stat două zile în țară pentru c. 
apoi, cu un lot mai numeros, s. 
pornim spre o altă țară prietenă 
R. P. Bulgaria. Intilnirea dintrl J 
înotătorii celor două țări ave. ' 
să se desfășoare rn zilele de 1. 
și 18 iulie în frumosul bazi 
„Diana“ din Sofia.

Succesele sportivilor bulgar. ' 
realizate într-un timp atît de scut 
la alte discipline ca volei, bas 
chet, fotbal, atletism, etc., ne ar; 
tau că vom avea de luptat din gre 

-pentru victorie, care părea atît dl 
sigură după prima noastră întîi, 
nire, desfășurată la București, î, 
toamna anului trecut. înotător 
noștri însă au dat dovadă de ■ 
bună pregătire morală și au adu 
patriei o victorie categorică. C 
excepția a trei probe pe toate ce 
lelalte le-am cîștigat noi, obținîr 
la capătul întrecerii 117 puncte, faț 
de cele 68 realizate de gazde. D 
remarcat că noi am fost întrecu 
la probele de 100 m. spate mas 
culin și feminin, ceea ce a d< 
monstrat încă o dată'că avem 
serioasă rămînere în urmă la acei 
stil. Cea de a treia probă pierdut’ 
de noi a fost la 100 ni. liber R 
mei, unde Kwionova (R.P.B.) aci 
tigat cursa cu timpul 1:16.5. L 
această probă specialista noastr 
Sanda Eftimiu-Platon n-a pa 
ticipat, avînd o 'ușoară indispoz . 
ție. A doua zi ea a mers în ștr' 
feta de 4x100 m. liber și a ol 
ținut un timp superior celui c, 
care cîștigase Kononova proba d 
100 m. liber. (1:16.2.) Component; 
le acestei ștafete, Theiss, Boc! 
Orosz, Platon (cu performanța <f 
5:15.5) au adus țării un nou r< 
cord R.P.R. Mergînd în progre 
de la concurs la concurs, Alexai 
dru Popescu a ieșit victorios î 
proba 100 m. fluture bărbați cu u 
timp foarte bun : 1:10.9, cu cai ■ 
tînărul înotător a obținut norm 
de maestru al sportului. Popesc 
e capabil să coboare și sub ace: 
timp. El aplică foarte bine stil, 
delfin, avînd o coordonare perfe. 
tă în mișcarea brațelor cu cea 
picioarelor. Victoria obținută 1 
Sofia nu trebuie să ne mulți 
mească însă pe deplin. Timpuri 
realizate sînt sub valoarea posib, 
lităților reprezentanților noști 
Avem de muncit serios în aceast. 
direcție. înotătorii noștri la stil, 
liber Novac și Marchtțiu au obțini 
timpuri slabe. La Țel și Heitz 
Mitrofan la bras. Nu pot închei 
scurtele mele considerații fără ; 
amintesc de primirea excelentă L. 
cută de sportivii bulgari, în comp, 
nia cărora am participat la o într 
cere tovărășească, desfășurată î 
tr-un spirit cu adevărat prietenos

EMERIC FREUND
antrenor

zate de Consiliul Central al Sil 
dicatehf. De mult timp șe simți 
nevoia unei asemenea manifestai 
artistice, care va constitui, fă. 
îndoială, un puternic stimule: 
pentru amatorii de fotografii. Aed 
concurs reprezintă pentru ei ț 
bun prilej de a se inspira din frf 
musețile atit de variate ale ța 
noastre și de a crea fotografii 
artă, în vederea viitoarei expo: 
ții. Țin să menționez că este 
vechi deziderat al cercurilor de j. 
tografi de a demonstra în cădit 
unei expoziții că fotografia este 
artă care trebuie să-și dobîndeas 
locul în familia celorlalte arte pir! 
tice .



>■

începe returul campionatului republican de fotbal
— Azi in Capitală: Dinamo BucureW — Știința Cluj —-

0 nouă etapă în cupa R.P.R. —
Incepînd de astăzi fotbalul intră 

din nou în actualitate I Se reia 
campionatul categoriei A, prin 

disputarea etapelor din retur. Cele 
14 echipe vor reîncepe asaltul... 
clasamentului.

Cele mai multe dintre formațiile 
noastre fruntașe au făcut „repetiții 
generale" în vederea jocurilor din 
prima etapă. Ele au susținut, după 
cum se știe, partide amicale pen
tru a verifica forma jucătorilor și a 
pune la punct formulele de echipă.

Cele două echipe timișorene, Lo
comotiva și Știința, au jucat 
miercuri un „amical" terminat cu 
un scor... handbalistic: 8-8. In timp 
ce feroviarii vor alinia formația o- 
bișnuită, în echipa studenților Don 
îl va înlocui pe Brînzei în postul de 
Stoper iar Lazăr pe Boroș pe ex
trema stingă. Adversarele de dumi
nică ale echipelor din Timișoara, 
Metalul C. Turzii și respectiv Me
talul Hunedoara au susținut și ele 
partide de antrenament. Echipa din 
Cîmpia Turzii a dovedit o formă 

jriai bună decît echipa metalurgiști- 
lor din Hunedoara, care s-a com
portat destul de slab în fața Pro
gresului Sibiu.

Destul de devreme a început -an
trenamentele și Progresul Oradea. 
Iu partida de la Cluj cu Selecțio
nata Tineretului, orădenii s-au ară
tat destul de bine puși la punct 
cu pregătirea fizică. Despre Mi
nerul, cu care Progresul se întîl- 
nește în prima etapă la Petroșani, 
nu prea avem vești. Fotbaliștii din 
Valea Jiului au susținut puține în- 
tîlniri de verificare.

Nu se poate spune că fruntașa 
clasamentului, Flamura Roșie Arad, 
nu și-a încercat efectivul. Mai ales 
jocul cu Dinamo Praga a „întins" 
la maximum echipa. După cum s-a 
putut vedea din formația întrebuin
țată în acest meci, Sereș joacă fun
daș dreapta iar Sziics a trecut sto
per. Dinamo Orașul Stalin, care 
primește în primul joc vizita texti- 
liștilor arădeni, a disputat și ea o 
serie de meciuri amicale. Punctul 
nevralgic rămîne mai departe linia 
de atac, pentru care nu s-a găsit 
formula cea mai potrivită.

Locomotiva Tg. Mureș, care dis
pune de efectivul complet, a jucat 
in ultima duminică la Baia Mare. 
Adversara ei de duminica aceasta, 
Locomotiva Grivița Roșie, are — 
după cum am mai anunțat — unele 
dificultăți în alcătuirea formației. 
Meciul cu Progresul F.B. București 
a slujit tocmai scopului clarificării 
acestor dificultăți.

Boxul 41 i • «in plina activitate...
4$ BRA1LA, 30 (prin telefon). 

, Campionatul de box al asociației 
sportive Locomotiva se bucură de 
un mare succes. Pînă acum s-au 
desfășurat șapte reuniuni, iar astă- 
seară se dispută semifinalele se
niorilor. Organizarea este la înăl
țime și cei 167 boxeri partici- 
panți se bucură de cele mai bune 
condițiuni de cazare și alimenta
ție. întrecerile pugilistice au stîr- 
nit un mare interes în rîndurile 
spectatorilor sportivi din localita
te și împrejurimi. In fiecare seară, 
peste 4000 spectatori populează 
tribunele stadionului Locomotiva.

Finalele competiției de juniori au 
avut loc la Galați. In urma între
cerilor, au devenit campioni ai a- 

, sociației sportive Locomotiva, ur
mătorii pugiliști: Cat. aer: I Bo
tez (Iași). Cat. minimă: 1. Butura 
(Gal). Cat. hîrtie: Lupu lacomi 
(Gal). Cat. muscă: N. Popa (Gal). 
Cat. cocoș: Ilie Truță (Cluj). Cat. 
pană: I. Ailenei (Buc.). Cat. semi- 
ușoară: N. Tudor (Craiova). Cat. 
ușoară: I. Ploscaru (C-ța). Cat. 
semi-mijlocie: C. Mototolea (Br).

■ Cat. mijlocie mică: St. Dabija (Mă- 
cin). Cat. mijlocie: V. Deac (Arad).

In categoria seniorilor n-au an
gajat lupta pentru titlu decît bo
xerii începători și cei de catego
ria a IlI-a. Din rîndul acestora 
s-au calificat următorii: Cat. mi
nimă: Sandula Memet (C-ța). Cat. 
hîrtie: N. Dică (PI). Cat. muscă:

■ C. Balaș (Br). Cat. cocoș: / Bă- 
canu (Gal). Cat. pană: Gh. Fineru

. (Iași). Cat. semi-ușoară: M Spă- 
taru (Tim.). Cat. ușoară: Șt. Itoafă 
(C-ța). Cat. semi-mijlocie: Gr. A- 
gopian (C-ța). Cat. mijlocie mică: 
Vasile Nic. (Br). Cat. mijlocie: 
Șt. Rusu (Macin). Cat. semi-grea: 

; Șt. Răducanu (C-ța).
O mențiune specială merită bo- 

> xerul Șt. Rusu (Măcin), care a 
lăsat o impresie foarte bună. De 
altfel, toți boxerii din Măcin s-au 

j comportat foarte bine.
i Vor intra în întreceri și pugi

In sfîrșit, a șasea partidă a 
etapei (fiindcă meciul C.C.A. — 
Flacăra Ploești a fost amînât) se 
desfășoară la București, unde Di
namo va primi replica Științei 
Cluj. Studenții s-au fixat asupra 
formației pe care ne-au și comu
nicat-o Iat-o :

Todor — Szekely, Dr. Luca, Do- 
brescu — Crăciun, Zeană — Ro
man, Lutz, Moldovan, Georgescu, 
Avram.

Dinamo nu are prea mult de 
ales, fiind că dispune de un lot 
restrîns. In partidele disputate pînă. 
acum, formația întrebuințată a fost 
următoarea : Constantinescu — 
Lazăr, Băcuț II, Szoko, Fodor — 
Nemeș, Băcuț I — Raica, Toma, 
(Szoko), Ozon, Călinoiu, Suru 
care, probabil, va intra și în par
tida cu Știința.

Programul primei etape a retu
rului arată astfel :

BUCUREȘTI: Dinamo — Știința 
Cfnj (se dispută azi la ora 17,30 
pe stadionul Dinamo) ; T1RGU 
MUREȘ : Locomotiva—Locomotiva 
Grivița Roșie București; ORAȘUL 
STALIN : Dinamo—Flamura roșie 
Arad ; PETROȘANI: Minerul — 
Progresul Oradea; CÎMPIA TUR
ZII : Metalul — Locomotiva Timi
șoara ; TIMIȘOARA : Știința — 
Metalul Hunedoara.

O NOUA ETAPA A CUPEI R.P.R.

Azi și mîine are loc o etapă 
a Cupei R.P.R. în cadrul căreia 
sînt programate meciurile :

Dinamo 6 București — Metalul 
București (se dispută azi la ora 
15.30 pe stadionul Dinamo) ; Vo
ința București — Flacăra Bucu
rești (se dispută mîine la ora 
15.3:0 pe stadionul „23 August"): 
Avîntul Fălticeni — Locomotiva 
Iași; Flacăra Moinești — Flamura 
roșie Buhuși; Progresul Focșani— 
Locomotiva Pașcani; Metalul Ga
lați— Metalul Brăila: Locomotiva 
P.C.A. Constanța — Metalul Plo
ești; Metalul Cîmpina — Flacăra 

-Moreni; Știința Craiova — Flacăra 
Pitești; Locomotiva Arad — Con
structorul Arad ; Locomotiva Ora
dea — Metalul Oradea; Progresul 
Cluj — Flamura roșie Cluj; Fla
mura roșie Tg. Mureș — Flamura 
roșie Sf. Gheorghe ; Metalul Si
biu — Metalul Steagul roșu Ora
șul Stalin; Flacăra Mediaș — 
Progresul Sibiu; Flamura roșie 
Tg. Jiu — Locomotiva Craiova; 
Metalul U.P. Reșița — Metalul Re
șița.

liști mai cunoscuți din Galați 
(D. Bogiadis, I. Sorescu, N. Tă- 
taru, V. Filiuță, etc.), Brăila (I. 
Zlătaru, C. Dobrescu, N. Legrade,
I. Buzea, etc.), Cluj (D. Botezan, 
I. Chendreanu), Constanța (L. Coc, 
I. Bărăbuș), Craiova (Petre Za- 
haria, N. Bătrînu, M. Godeanu,
S. Gelegram, etc.).

Reuniunea finală se va desfă
șura duminică seară.

V. STO1U 
corespondent

• Astă-seară, la Constanța se 
dispută finala campionatului de 
box al asociației sportive Voința. 
Se întîlnesc câștigătorii fazelor de 
zonă de la Oradea și Iași* Iată 
programul acestei gale: Cat. mi
nimă: A. Ofenberg — A. Săraru. 
Hîrtie: V. Pleș — P. lonescu. 
Muscă: E. Szapanos — I. Văduva. 
Cocoș: V. Daraban — Șt. Văcaru. 
Pană: 1. Ghișa — D. Mustață. 
Semi-ușoară: Fr. Szabo — P. Iav- 
dosin. Ușoară: St. Miloneanu — 
Ion Buzac. Semi-mijlocie: Gh. Ban- 
cea — Manon Florescu. Mijlocie 
mică: V. Simion — M. Novac. 
Mijlocie: Gh. Cordovan — V. Du- 
mitrache. Semi-grea: Radu Sereș 
-— C. lonescu. Grea: A. Toth —
T. Dumitrescu.
• Tot în seara aceasta se des

fășoară în Capitală, la centrul de 
antrenament nr. 2 (fost Doherty), 
o reuniune de box în cadrul căreia 
vor apare pe ring o serie de pu
giliști valoroși ca: Gh. Zamfirescu,
M. Purdă, I. Prii fer, I. Schwartz, 
Dumitru Rizea, Simion Gh., etc. 
Primul meci va începe la ora 19,10

4$ Mîine dimineață; pe velodro
mul Dinamo, cu începere de la 
ora 10, pugiliștii dinamoviști din 
Orașul Stalin vor primi replica ce
lor de la Dinamo 9. Și aci întîl- 
nim un program atractiv și cîțiva 
pugiliști cunoscuți ca: Mircea Mi
hai. Al. Balogh, Iulian Mihai, A. 
Engheleiter, I. Mantoma, D. Turlui,
N. Herman, Albert Blank, etc.

Stadler și Jonak văzuți de MATTY

C. 0. A. ÎMTSLNEȘTE DYNAMO PRAGA
Puternica echipă de fotbal Dy

namo din Praga, una din cele 
mai valoroase formații din R. Ce
hoslovacă, susține mîine in Capi
tală, pe marele stadion 23 Au
gust, cel de-al doilea joc din ca
drul turneului pe care-1 întreprin
de în țara noastră. Fotbaliștii ce
hoslovaci vor da replica echipei 
noastre campioane, Casa Centrală 
a Armatei, și întîlnirea este aștep
tată cu mult interes de masele de 
iubitori ai fotbalului.

De două zile, fotbaliștii ceho
slovaci sînt oaspeții Capitalei. Ieri, 
cunoscutul jucător internațional 
FRANTISEK IPSER a făcut unui 
redactor al ziarului nostru urmă
toarea declarație :

„Am știut că primul meci al 
turneului, cel de la Arad, va fi 
foarte greu, ținînd seama că întîl- 
neam echipa campioană a turului. 
In consecință, am făcut toate e- 
forturile să obținem un rezultat 
cît mai bun. După părerea mea, 
partida a fost de un nivel tehnic 
bun; s-a jucat frumos și corect. 
Cu toate că echipa Casei Centra
le a Armatei este un adversar re
dutabil, ne vom strădui să satis
facem exigențele publicului bucu- 
reștean, recunoscut pentru pricepe
rea sa în fotbal. Mă bucur că 
voi întîlni în jocul de mîine pe 
vechii mei cunoscuți și prieteni,' 
Apolzan, Petschovschi și Voines- 
cu, împotriva cărora am jucat a- 
deseori, atît la București cît și 
la Praga. Adresez, în numele echi
pei, un călduros salut sportivilor 
din Capitala R.P.R.".

Echipa Casei Centrale a Arma
tei s-a pregătit sub conducerea 
antrenorului llie Savu. Principalul 
obiectiv pentru acest meci a fost

Campionatul republican de atletism al juniorilor
In întreaga țară a început desfă

șurarea campionatelor republicane 
de juniori (atletism), pe anul 1954.

La 1 august se termină etapa I- 
(raională), la 8 august se va des
fășura cea regională, iar între 20-22 

\

Proba

Juniori născuți 1935—36 Juniori născuți 1937—38
Băieți F e e Băieți Fete

Invitați
C.C.F.S.

Trimiși 
de 

colective
Invitați 

C.C.F.S.
Trimiși 

de 
colective

Invitați
C.C.F.S.

Trimiși 
de 

colective
Invitați

C.C.F.S.
Trimiși 

de 
colective

80 m. — — — — 9,9 10,5 11,0 12,0
100 m. 11,5 11,9 13,0 13,5 — — -■ —
200 m. 23,8 24,6 27,5 28,5 24,6 26,0 28,5 30,5
400 m. 54,5 56,6 62,5 64,5 ■ — — —
800 m. 2,02 2,08 2,28 2,36 - — 500 m.

1,26 1,32

1500 m. 4,14 4,25 ■ — — 1000
2,48

m. 3,00 - —
3000 m. 9,25 9,45 — - - — — —

80 g. — - 13,3 14,6 12,6 13,6 14 15

110 g. 16,5 18,5 — - — - — -
400 g. 62,0 65,0 — — — — —

1500 ob. 4,35 4,55 — — — — - -
5 km. m. 24 25,00 - — — —

lung. 6,40 6,10 4,90 4,70 5,90 5,50 4,70 4,30
înălțime 1,75 1,68 1,43 1,38 1,65 1,55 1,38 1,32
prăjină 3,30 3,00 — 3,00 2,60 —
triplu 13,20 12,60 — — - -
greutate 12.20 11,20 10,70 9,80 14 12,50 9,59 8,50
disc 35,00 33.C0 30,00 26,50 35 32 27 24
suliță 48,00 43,00 32,00 27,00 43,00 40,00 27,00 24,00
ciocan 34,00 30,00 — — I - - -

realizarea unei formule de echipă, 
care să suplinească indisponibili
tățile de moment ale lotului. In 
formația echipei C.C.A. vor apare 
jucători tineri (Caricaș, Mesaroș, 
Dodeanu). Alături de aceștia, ve
chii noștri internaționali Voinescu, 
Apolzan, Petschovschi, Bone vor

Formațiile probabile pe care 
le vor folosi cele două echipe 
sînt următoarele :

C.C.A. : Voinescu — Zavoda 
II, Apolzan, Dodeanu — Onisie, 
Bone — Caricaș, Mesaroș, 
Alexandrescu, Petschovschi, P. 
Moldoveanu.

Rezerve': Maroși, Gh. Pe
trescu, Drăgan, Avasilichioaie.

DYNAMO PRAGA: Kabicek 
— Kocourek, Hampejs, Sta
dler — Muzikar, Ipser — Urban, 
Svoboda, Trubac, Hubalek, An- 
drejkovic.

Rezerve: Jonak (portar),
Sery (fundaș), Marek (mijlo
caș), Kadek și Huml (înain
tași).

Jocul va începe la ora 
17.30 și va fi condus de ar
bitrul A. Boloni.

In deschidere are loc jocul 
de Cupa R.P.R. dintre Voința 
București și Flacăra București

aduce în echipă rutina și calmul 
necesar jocurilor internaționale.

Repriza a doua a meciului 
C.C.A.—Dynamo Praga va fi 
transmisă pe posturile noastre de 
radio cu lungimile de undă de 
351, 285, 397 și 261. Transmisiu
nea va începe in jurul orei 18.25.

vor avea loc finalele pe stadionul 
Republicii din București.

Publicăm mai jos performanțele 
cerute atleților (performanțe reali
zate în cursul acestui an) pentru 
a avea dreptul să participe la fi
nale, atît ca Invitați ai Comisiei 
Centrale de Atletism, cit și ca tri

Csmpi^ztul repub’ican 
la polo

Marți și joi s-au disputat în țară 
meciurile de polo din cadrul eta
pei a Vl-a. In jocul desfășurat 
marți la'Cluj, studenții din loca
litate au cîștigat ușor în fața 
Progresului București cu scorul 
de 5—0 (4—0). Au marcat: Ma
xim (3), Araniossy și Negrea. Pro
gresul București s-a resimțit după 
jocul susținut duminica trecută la 
Oradea în compania echipei Cons
tructorul. Acest lucru nu scade 
însă din meritele clujenilor, care 
au obținut în ultimul timp rezul
tate frumoase printre care se nu
mără victoria obținută în depla
sare în fața echipei Flamura roșie 
Timișoara.

La Timișoara, Tînărul dinamovist 
a reușit să cîștige un punct în fața 
foștilor campioni naționali. Deși 
lipsiți de aportul a doi jucători de 
bază (Zahan și Popescu), tinerii 
dinamoviști au lăsat totuși, prin 
jocul prestat, o frumoasă impresie 
publicului timișorean. Jucătorii 
de la Tînărul dinamovist au practi
cat un joc modern. în timp ce for
mația locală a continuat să aplice 
vechiul sistem de joc cu centrul 
fix. Timișorenii s-au doved t din 
nou lipsiți de pregătite fizică și la 
fel ca în meciul eu Știința Cluj, 
au fost depășiți în ultima parte a 
jocului. Astfel, deși conduceau cu 
4—2, ei au fost egalați,. Punctele 
au fost înscrise de Stănescu (2), 
Kintsch (2) pentru Flamura roșie 
și Kelemen (2), Cociuban (2) pen
tru Tînărul dinamovist.

La Cluj s-au întîlnit Metalul și 
Progresul din Tg. Mureș.

Victoria mureșenilor la limită
3-2  (0-1) în fața metalurgiștilor 
din Cluj constituie o surpriză. Ei 
nu s-au regăsit decît în repriza a 
II-a, cînd au luat și conducerea 
prin golurile înscrise de Veres și
A. Kelemen. Bâzsâ (Metalul) ega
lează în minutul 14 dar, cu 4 sec. 
înainte de sfîrșitul jocului, Rigo 
înscrie punctul victorios.

S-au remarcat: Kelemen, Meder, 
Rigo de la învingători și Sarkadi, 
Radu și Bâzsâ de la învinși.

Etapa a VlI-a programează du
minică trei jocuri. La Cluj, forma
țiile locale Metalul și Știința pri
mesc, replica echipelor Flamura ro-. 
șie Timișoara și respectiv Tînărul 
dinamovist, iar la Tg. Mureș, Pro
gresul va juca în compania forma
ției orădene Constructorul. Singu
rul meci „tare” este cel dintre 
Știința și Tînărul dinamovist. Se 
întîlnesc două echipe cu jucători, 
buni înotători, care vor furniza, 
fără îndoială, un spectacol de bună 
calitate.

, t
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miși ai colectivelor cărora aparțin.
Comisia Centrală de Atletism in

vită Comisiile locale să trimită re
zultatele obținute în fiecare con
curs din aceste campionate, pe a- 
dresa inspecției de atletism din 
GCFS.



DESPRE SLABA COMPORTARE A BASCHETBALIȘTILOR FRUNTAȘI (III)
— Ce trebuie făcr( pentru lichidarea lipsurilor —

Locomotiva Grivița Roșie — Progresul F.B. 6-4 (4-1)

In baza unui studiu efectuat de 
colegiul central de antrenori, in co
laborare cu catedra de jocuri spor
tive de la Institutul de Cultură Fi
zică, participant la prima consfă
tuire pe țară a antrenorilor de 
baschet au dezbătut principalele 
lipsuri pe linia muncii de instruire 
și educație, care au determinat, în 
mare măsură, nivelul scăzut al 
baschetului din țara noastră.

S-a constatat că cele mai impor
tante lipsuri care au determinat 
situația înapoiată a baschetului 
sînt următoarele:

1. Lipsa de unitate în concepția 
'despre joc a antrenorilor și jucă
torilor.

2. Lipsa unei concepții științifice 
și unitare despre orientarea și con
ducerea pregătirii jucătorilor și e- 
chipelor.

Pentru realizarea unei unități de 
concepție, care să contribuie la 
îmbunătățirea situației existente — 
pe baza propunerilor cuprinse în 
studiul amintit — la consfătuirea 
Ve țară a antrenorilor s-a hotărît 
realizarea unui stil specific în bas
chetul practicat în țara noastră, 
sarcină pentru înfăptuirea căreia 
s-a ținut seama de toate principiile 
baschetului modern, întruchipat așa 
de admirabil în jocul baschetbaliș- 
tilor sovietici.

Caracteristicile stilului preconizat 
au fost aprobate de comisia cen
trală de baschet, odată cu măsurile 
pe linie de instruire și educare ne
cesare realizării acestui stil, apli
carea lor fiind obligatorie pentru 
toți antrenorii, jucătorii și activiștii 
din domeniul baschetului.

In vederea unei interpretări uni
tare a caracteristicilor stilului de 
joc specific jucătorilor noștri, vom 
prezenta, odată cu aceste caracte
ristici și modul în care ele se ma
nifestă în diferitele faze ale in
struirii și ale desfășurării unui 
meci.

Pentru stabilirea caracteristicilor 
stilului s-a plecat de Ia convinge
rea că baschetul trebuie considerat 
și studiat nu ca un scap în sine 
ci ca un mijloc de pregătire fizică 
multilaterală și de educare comu
nistă a tineretului nostru, în cadrul 
sistemului de educație fizică din 
R.P.R., și subordonat realizării sar
cinilor social-politice ale acestui 
sistem.

De asemenea, s-a pornit de la con
vingerea că scopul imediat al jo
cului este victoria (număr de co
șuri realizate mai mare decît al 
adversarului); deci, în antrenament 
— în afară de realizarea sarcinilor 
educației fizice — toate^ eforturile 
în pregătirea fizică, tehnică, tacti
că, morală și de voință trebuie 
orientate în această direcție și nici
decum spre realizarea de spectacole, 
sau punerea în evidență a vede
telor, etc. ; pregătirea jucătorilor 
și a echipelor în vederea obținerii

FOTBAL'. — Intrarea la stadio
nul Dinamo se va face azi după 
amiază în felul următor:

Tribuna I (bilete verzi), prin 
calea Floreasca. Tribuna I (bilete 
albe), prin str. Barbu Văcărescu. 
Tribuna II (bilete orange), prin 
str. Barbu Văcărescu. Peluza (bi
lete roz serie X). prin șos. Ștefan 
cel Mare. Peluza (bilete orange, 
verde, albe, cu seria U), prin str. 
Barbu Văcărescu.

— La meciul de fotbal de inline, 
de pe stadionul 23 August, între 
C.C.A. și Dynamo Praga, intrarea 
se va face în modul următor:

Biletele tribuna I-a culoare albă 
intrarea prin strada Maior Co- 
ravu.

Biletele tribuna I-a culoare albă 
cu dungă bleu pentru sectorul 
40—46 intrarea prin Bulevardul 
Muncii. Biletele tribuna I-a culoare 
albă cu dungă bleu sectorul 1—7, 
inlrarea șoseaua Iancului.

Biletele tribuna Il-a culoare aibă

Azi
Fotbat. Stadionul Dinamo ora 

15,30: Dinamo VI — Metalul Bu
curești (Cupa R.P.R.), ora 17.30: 
Dinamo București — Știința Cluj 
(Categoria A.)

Atletism. Stadionul Republicii 
ora 16, faza de raion a campiona

acestui rezultat trebuie să se desfă
șoare după ultimele indicații ale 
științei, aplicate și adaptate la par
ticularitățile colectivului.

Stitlul de joc în baschetul din 
țara noastră trebuie să se carac
terizeze prin :

— un înalt spirit de echipă ba
zat pe o pregătire individuală și 
colectivă la un nivel superior;

— un stadiu superior de dezvol
tare a calităților fizice și morala 
și de voință ale jucătorilor ;

— eficacitate, simplitate și corec
titudine în executarea celor mai 
moderne procedee tehnice și tac
tice ;

— combativitate și dîrzenie în 
a da finalitate tuturor acțiunilor, 
stimulîndu-se activitatea creatoare 
a jucătorilor, fără a dezorganiza 
jocul colectiv.

Aceste caracteristici se concre
tizează în fazele muncii de pregă
tire precum și în cele ale desfă
șurării jocului, după cum urmează •

1. Folosirea judicioasă a efortu
rilor mari în cadrul unor pregătiri 
permanente;

2. Pregătirea fizică:
— multilaterală, pe baza com

plexului G.M.A., în special gradul 
ii;

—- dezvoltarea la maximum a ca
lităților fizice, în specia1 viteza, în- 
dernînarea și rezistența în regimul 
de viteză specific baschetului, men
ținut de-a lungul întregului joc.

3. Pregătirea tehnică:
— eficacitate și corectitudine în 

executarea procedeelor tehnice chiar 
în maximun de viteză a jucătoru
lui;

— folosirea exclusivă a palmelor 
în mînuirea mingii (lucru din arti
culația pumnului) ;

— folosirea elementelor de miș
care în teren în toate ocaziile ;

— lucru simetric (dreapta-stînga) 
în aruncări, pase pivot și dribling;

— însușirea procedeelor tehnice 
moderne de către toți jucătorii: a- 
runcările la coș cu o mînă, de pe 
loc și din săritură, aruncarea la 
coș de jos, cu amîndouă mîinile, 
din alergare în viteză maximă, a- 
runcarea la coș din cîrlig și semi- 
cîrlig (mai ales pentru jucătorii 
pivoți).

4. Pregătirea tactică individuală: 
a) In apărare:
— obișnuirea jucătorilor de a 

efectua apărarea mintală, adică ac
țiunile de apărare să fie precedate 
de gîndirea tactică;

— folosirea jocului de picioare 
pentru preluarea inițiativei și deru- 
tarea adversarului;

— însușirea ta un nivel superior 
șl folosirea oportună a tehnicii 
„capacului", scoaterii mingii de la 
adversar, marcajului din față și 
culegerii de la panou prin acțiuni 

SPORT LA Z
cu dungă verde intrarea prin Bu
levardul Muncii și șoseaua Iancu- 
lui.

Biletele peluza I-a culoare albă 
cu dungă roșie intrarea' prin șo
seaua tancului.

Biletele peluza Il-a culoare albă 
cu dungă maro inlrarea prin Bu
levardul Muncii.

Biletele se găsesc Ia casele sta
dioanelor: Republicii, „23 August", 
Dinamo.

Prețul pentru tribuna I-a este 
10 lei, tribuna a Il-a 8 lei, iar 
peluza 5 lei.
• TENIS. Astăzi și mîinese va 

desfășura la Oradea finala cam
pionatului de calificare la tenis. 
Pentru desemnarea echipei care va 
participa anul viitor în campiona
tul republican de tenis, se vor 
întîlni formațiile Flamura roșie O- 
radea și Locomotiva P.T.T. Bucu
rești.

• SPORTURI NAUTICE. — 
Mîine dimineață, începînd de Ia 

tului republican de juniori și juni
oare.,

Box. Teren centrul de antrena
ment Nr. 2 (Doherty) ora 19,30.

Mîine
Fotbal. Teren 23 August ora 

15,30: Voința București — Flacăra 
București (Cupa R.P.R.), ora 

de ajutor reciproc (blocarea pivo
tului advers).

b) In'atac:
— gîndire tactică și inițiativă 

creatoare în lupta cu adversarul 
direct;

— joc de picioare și schimbări 
de direcție pentru dezechilibrarea 
adversarului ;

— pătrunderi și depășiri indivi
duale cu și fără blocaj și culegerea 
de la panou.

5. Pregătirea tactică de echipă 
(colectivă) :

a) In apărare:
— însușirea apărării om la om cu 

toate variantele (flotări, aglomerare, 
etc.), în care să se urmărească in
trarea în posesia mingi' și nu mi
mai împiedicarea adversarului de 
a marca.

b) In atac:
—- orientarea jocului în adîncime 

(spre panoul advers) și părăsirea 
jocului lateral care este steril;

— organizarea și folosirea con
traatacului ca fază inițială a ori
cărui atac;

— trecerea rapidă din apărare 
în atac, în cazurile în care con
traatacul nu a fost posibil;

— folosirea atacului pozițional 
cu blocaje și paravane bazat pe 
circulația permanentă a jucătorilor 
și a mingii, inclusiv jucătorul pivot 
(abandonarea jocului static) ;

— folosirea variațiunilor de ritm, 
impuse de echipa proprie, cu sco
puri tactice agresive ;

•— stimularea activității creatoare 
a jucătorilor în fazele finale ale 
atacului ;

— asigurarea echilibrului defen
siv prin circulația jucătorilor și nu 
prin sarcină individuală și loc fix:

— asigurarea conducerii jocului 
din circulație și nu de pe loc fix.

6. Pregătirea morală și de voință:
— educarea jucătorilor în spiri

tul jocului colectiv, al combativi
tății și agresivității;

— educarea jucătorilor pentru a 
juca sobru, pentru a fi dîrzi în a 
da finalitate acțiunilor, pentru a 
avea inițiativă atît în atac cît și 
în apărare;

— dezvoltarea încrederii jucăto
rilor în forțele proprii, ale coe
chipierilor și ale antrenorului;

— educarea disciplinei, a corec
titudinii și a modestiei.

In încheiere, ne exprimăm con
vingerea că prin eforturile comune 
ale antrenorilor, jucătorilor și ac
tiviștilor din baschet, se va realiza 
un stil specific baschetului din 
țara noastră și că, într-un viitor nu 
prea îndepărtat, aceste eforturi se 
vor concretiza printr-un salt cali
tativ în practica baschetului și prin 
victorii internaționale în fața unor 
adversari puternici.

prof. LEON TEODORESCU 
președintele colegiului cen
tral de antrenori.

I
ora 9 comisia orășenească de 
sporturi nautice organizează pe la
cul Herăstrău un concurs de yole 
olimpice rezervat fetelor. Concursul 
se încadrează în pregătirile pentru 
campionatul republican.

• OINĂ. Joi au luat sfîrșit în
trecerile de oină organizate de co
lectivul Constructorul M.A.S. din 
Capitală în vederea pregătirii 
sportivilor pentru etapele superi
oare ale Spartachiadei sindicale.

• POLIATLON G. M. A. Azi 
comitetele raionale C.F.S. Gri- 
vița Roșie și Gh. Gheorghiu- 
Dej organizează pe terenul Giu- 
lești de la ora 16.00, etapa raio
nală a campionatului republican 
de poliatlon G.M A., la care vor 
lua parte sportivii calificați în e- 
tapele precedente.

întreceri asemănătoare organi
zează și comitetele raionale CFS 
N. Bălcescu și Lenin tot azi de 
la ora 16.00, dar pe terenul
B.R.P.R.

17,30: C.C.A. — Dynamo Praga.
Atletism. Stadionul Republicii 

ora 8,30 faza de raion a campio
natului republican de juniori și ju
nioare.

Box. Velodromul Dinamo ora 10.
Ciclism. Velodromul Dinamo ora 

16,30,

Cei peste 5.000 de spectatori oare 
s-au încumetat să înfrunte cani
cula de joi și să urmărească din 
tribunele stadionului Ciulești tnlîl- 
nirea amicală dintre Locomotiva Grî- 
vița Roșie—Progresul F. B. Bucu
rești, terminată cu victoria Locomo
tivei Gr. Roșie cu scorul de 6—4 
(4—1), n-au avut ce regreta. Intr-a- 
devăr, filmul acestui meci, și în mod 
special repriza întîia și primele 15 
minute din repriza secundă, au dat o 
satisfacție deosebită celor prezenți, 
care au putut vedea pe feroviarii 
bucureșteni practicînd un joc foarte 
bun, în oare fantezia creatoare a lui 
Marian s-a îmbinat armonios cu in
tuiția la poartă și verva de șut a 
lui Olaru, tot astfel după cum în 
apărare Maiogan a dovedit multă 
inspirație și o justă orientare în 
intervenții? Jucătorii de ta Progre
sul F. B., departe de a face un joc 
slab, au greșit totuși prin aceea că 
au pus accentul mai mult pe acț’U- 
nile individuale ale lui îordache; 
abia spre sfîrșitul întîlnirii, cînd 
s-a trecut la un joc colectiv, echipa 
a putut realiza un echilibru, pro- 
fitînd, în mod evident și de faptul 
că feroviarii n-au mai menținut a- 
celași ritm de joc.

La început, Progresul F. B. are 
inițiativa. Cîteva acțiuni întreprinse 
la poarta adversă se opresc însă în 
marginea careului de 16 m.. deoare
ce îordache și Utsu pierd cu regu
laritate mingile.’ în min. 13, Ma
rian scăpat de sub supravegherea 
lui Dragomirescu, îl deschide pe 
Călin, a cărui centrară îl găsește 
liber pe Olaru. Acesta cu un șut 
plasat deschide scorii! : 1—0. Jocul 
se menține în Jumătatea de teren a 
echipei Progresul F. 15. și Varga 
are serios de lucru. Totuși, în min.

A apărut revista STADION nr. 7 (iulie)
avînd următorul cuprins : 
Ziua Unională a Sportivului
Ne vom revedea la Budapesta 1
J.M.U. din nou la start 1
Drumul cărții sportive
800 km pe Dunăre (reportaj din 

cursa nautică de mare fond).
După 13 etape de fotbal. (Ana

liza turului campionatului de fot
bal și perspectivele returulut)

„Echipa" de pe strada mea
Atențiune ! Vă vorbește aparatul 

de filmat! (Reportaj despre mun
ca operatorilor sportivi)

Minutele de pauză... (Foileton 
satiric asupra modului in care își 
petrec minutele de pauză jucăto
rii, arbitrii și suporterii)

Sportivii de la Electromagnetica 
fruntași în producție

Candidatul de partid. (Prezen
tarea boxerului Gh. Fiat)

In preajma campionatelor euro
pene. (Pregătirile atleților din Eu
ropa înaintea campionatelor de la 
Berna )

In gardă... (Reportaj pe margi
nea campionatului de scrimă)

Iată ce a văzut el I (Fotorepor
taj din cadrul unui antrenament 
comun făcut de loan Soter și lo- 
landa Balaș) 

INFORMAȚII
CONCURSUL Nr. 17 ETAPA DIN 

l AUGUST 1954
I. G.G.A. — Dynamo Praga
II. Dinamo Orașul Stalin—Fla

mura roșie Arad
III. Minerul Petroșani—Progre

sul Oradea
IV. Metalul C. Turzii—Locomo

tiva Timișoara
V. Flacăra Mediaș — Progresul

Sibiu
VI. Metalul Sibiu—Metalul Stea

gul roșu
VII. Locomotiva Oradea—Meta

lul Oradea
VIII. Locomotiva Arad — Con

structorul Arad
IX. Metalul Cîmpina — Flacăra 

Moreni
X. Știința Craiova — Flacăra 

Pitești
XI. Progresul Focșani — Loco

motiva Pașcani
XII. Locomotiva Constanța—Me

talul Ploești.

Meciuri de rezervă

A. Flacăra Moinești — Flamura 
roșie Buhuși

B. Metalul Galați —- Metalul 
Brăila

C. Progresul Cluj — Flamura 
roșie Cluj

D. Flamura roșie Tg. Mureș — 
FI. roșie Sf. Gheorghe.

26. Ursu îl lansează pe îordache, 
care de la 8 m. trage la colț și ega
lează. Feroviari! ripostează cu o e-' 
nergie deosebită și înscriu — con
secutiv — prin Ota.ru, într-un in
terval de. 8 minute nu mai puțin de 
trei goluri (min. 36, 42 și 44). Poar
te energic acționează ieroviacil și 
după pauză. Ei reușesc să-și mă
rească avantajul cu încă două go
luri, prin A. Rădulescu (min. 46) 
și Marian (min. 54). La 6—1; iero- 
viarii nu rnai mențin același ritm 
de Joc, astfel că îngăduie celor de 
la Progresul F. B., să întreprindă 
o serie de acțiuni și să le fructi
fice. La una din aceste acțiuni, lor- 
dache marchează d.e la 18 m. în 
colțul stîng al porții (min. 74) iar 
Smărăndescu după trei minute în
scrie din nou. Cu două minute îna
inte de îtuerul final. Ivanovici, bine 
lansat de Smărăndescu, pecetluiește 
scorul întîlnirii : 6—4.

Arbitrul P. Kroner (Buc.) a con
dus corect următoarele formații :

LOCOMOTIVA GR. ROȘIE : Dun- 
gu (Coman) — Miaiogan, Cristescu 
(Szaloky) Lungu (Stăncescu) — Bo- 
ciardi, Ferenczi — Călin. Marian, 
Olaru, (A. Rădulescu), Filote. Pa- 
kay.

PROGRESUL F. B. : Varga (Po- 
povjci) — G. Andrei, Paroschiv, 
Soare — Dragomirescu (Tămise). 
Clocea — îordache, Ursu (Smărăn
descu), Peteu (Utsu), Smărăndes
cu (Cos’ea), Costea (Ivanovici).

In cursul jocului s-au remarcat: 
Marian, Olaru și Maiogaîl de ta 
Locomotiva Gr. Roș'e și Smărăr»-» 
descu, Costea și Ivanovici de la 
Progresul F. B.

TIBERIU STAMA 
A. PAPA1ANOPOL

Spartachiada fetelor
Din inimi tinere... (Note pe 

marginea competițiilor internațio
nale)

Două pagini cu curiozități 
(„Ștrandurile vă așteaptă 1“ „Urt- 
de-s doi puterea crește...", „Aceasta 
îl interesează pe Wiesenmayer I", 
„Viitorii tenis meni", „Campionatul 
mondial de scrima", „A apărut o 
nouă revistă sportivă: Kepes Sport" 
și „Pentru a putea trăi").

Există preocupare pentru pregă
tirea fizică a jucătoarelor de bas
chet ?

Izvor de noi succese ! (însem
nări pe marginea Spartachiadei 
sindicale)

La 8882 m deasupra nivelului 
mării (Reportaj în legătură cu cu
cerirea vîrfului Everest)

Reti, șahistul „hipermodern"...
Toate acestea ei Ie numesc 

SPORT! (Aspecte din sportul 
burghez).

O pagină cu jocuri de cuvinte 
încrucișate (tenis și rugbi)

Imagini sportive din R.P.U. (fo
toreportaj )

Campionatul mondial de fotbal 
(fotoreportaj)

— 28 pagini, copertele în culori.

CONCURSUL Nr. 18 ETAPA DIN
8 AUGUST 1954

I. Minerul Petroșani — Dorogî 
Eănyăsz

II. Metalul Baia Ma-re — Tata- 
bânyai Bănyăsz

III. Locomotiva Timișoara — Di
namo București

IV. Flamura roșie Arad — Fla
căra Ploești

V. Știința Cluj — Știința Timî- * 
șoara

VI. Progresul Oradea — Dina
mo Orașui Stalin

VIL Metalul Hunedoara — Me
talul Cîmpia Turzii

VIII. C.C.A. — Locomotiva Tg. 
Mureș

IX. Reșița — Timișoara (Cupa 
orașelor)

X. Tîrgu Mureș — Cluj (Cupa 
orașelor)

XI. Iași — Bîrlad (Cupa orașe
lor)

XII. Ploești — Constanța (Cupa 
orașelor).

Meciuri de rezervă
A. Voința București — Selecțio

nata taberei de juniori
B. Orașul Stalin — București 

(Cupa orașelor)
C. Arad — Craiova (Cupa ora

șelor)
D. Galați — Bacău (Cupa ora

șelor).
★

Mîine apare „Programul Prono
sport" UT. 16.

Ota.ru


Xlli A 2WAEDÎTÎE A JDCURiLDR 
WMONDîALE UNIVERSITARE DE VARĂ

■La Budapesta, in zilele premergătoare Jocurilor
Mai discutam încă despre entu

ziasmul tinerilor din Cluj, care ne 
însoțiseră la gară, mai ne răsunau 
în urechi urările lor calde, ne mai 
stăruia, în fața ochilor, imaginea 
gării frumos împodobită în care 
domnise atita freamat și bucurie, 
cînd ni s-a ivit prilejul să retrăim 
aceste clipe, în repetate rînduri 
de-a lungul drumului de fier care 
ne-a purtat pînă în Budapesta ce
lei de a Xll-a ediții a Jocurilor 
Mondiale Universitare. încă de la 
mica localitate de graniță, Biliar- 
kesztes, în momentul cînd am pășit 
pe pămîntul țării vecine și priete
ne, ne-am dat seama că sosirea 
noastră este așteptată cu dragoste 
și nerăbdare. Cuvintelor de bun 
sosit rostite de delegatul comisiei 
de organizare a Jocurilor, le-au 
urmat strîngeri de mină și îmbră
țișări, buchetele de flori de cîmp 
aduse de pionierii care au ținut și 
ei să ne întâmpine.

Pînă la Budapesta decorul este 
mereu același acum, și gările 
seamănă mai mult între ele ; toate 
sînt împodobite cu steaguri, ghir
lande și lozinci, care le dau tutu
rora o atmosferă sărbătorească. 
De altfel, această atmosferă ne-a 
însoțit tot timpul. Iar în goana tre
nului abia aveam timp să răspun
dem tuturor celor ce ne salutau cu 
mîna sau cu fluturări de batistă.

Am făcut un popas mai lung la 
Szolnok, unde ne-ati întâmpinat re
prezentantul comitetului C.F.S. 
local, studenți și tineri muncitori, 
care ne-au dăruit figurine de por
țelan, o veche specialitate a meș
terilor din acest oraș. Dar nu nu
mai în aceasta constă faima lo
cuitorilor din Szolnok. Ei s& bu
cură de o frumoasă tradiție sporti
vă. Am discutat pe peronul acestei 
gări despre tinerii din Szolnok care 
vor lua parte la J.M.U. și printre 
care se află cunoscuta alergătoare 
Aranka Kazi, proaspăta recordmană 
a lumii în proba de 880 yarzi, se- 
mifondistul Tabori care a făcut 
parte din .ștafeta record de 4x1500 
ni. precum și jucătorii de polo care 
alcătuiesc majoritatea formației ce 
va evolua în cadrul Jocurilor.

încă o bună bucată de drum și 
încrucișarea tot mai deasă a linii
lor, luminile multicolore ale sema
foarelor ne vestesc că am ajuns la 
Budapesta. Deși am sosit la o oră 
târzie, bătrîna gară cu arhitectura 
sa gotică, era plină de delegațiile 
de tineri care veniseră să ne întâm
pine. A rostit cuvîntul dc bun so
sit tov. Petrak La.jos, unul din se
cretarii organizației de tineret din 
R.P.U., care a spus printre altele:

„Ne mai desparte puțin timp de 
zilele sărbătorești ale Jocurilor 
Mondiale Universitare de Vară. 
Sîntem bucuroși că o delegație atit 
de numeroasă a venit să reprezinte 
aici tineretul sportiv universitar 
din R.P.R. Vă urăm din toată ini
ma succes deplin în aceste întreceri

Singurul reprezentant al Mexicului este un înotător 
cu valoroase performanțe

BUDAPESTA 29 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — La frumosul 
bazin de înot de pe insula Marga
reta — unde se vor desfășura dealt
fel întrecerile de înot, polo și sări
turi din cadrul J.M.U.V. — se aflau 
astăzi numeroși sportivi din difer te 
țări, dornici să facă încă un antre
nament și să se acomodeze cu lo
cul dc concurs. Printre ei a apărut, 
ka un moment dat, un tînăr brunet 
cu mustăcioară și o față care trăda 
o fire deschisă, comunicativă. Bine
înțeles a atras imediat î 'cnția asu
pra lui. Și nu a fost nevoie de prea 
mult timp ca să aflăm că noul venit 
se numește Gutierez Olindos Tona- 
tius, că este student le facultatea 
de biologie din Mexico-City și că 
la 24 de ani ai săi ere un bogat 
palmares sportiv în care figurează 
11 titluri de campion al Mex cuini 
la mai multe probe de tnof și re
cordurile țării sale în probele de
l. 500 m., 400 m., 200 m. Hu-ture, 100
m. fluture și 4 x 100 m. m’xt.

El a realizat anul acesta petfor- 

sportive desfășurate sub semnul 
păcii și al prieteniei”,

★
locuim la etajul III al unei clă

diri vechi, cu ziduri groase unde 
la 1890 se deschisese un co-lrgiu 
în care nu puteau pătrunde decit 
tinerii cu blazon. Acum, această 
clădire monumentală poartă numele 
„Eotvos” și este unul din. cămirtele 
care găzduiesc studenți ai institu
telor de filologie, drept și istorie 
din Budapesta. La etajul II se află 
o "bibliotecă în care studenții au la 
îndemînă peste 200.000 de lucrări 
în diferite limbi și specialități. 
Farmecul deosebit al căminului îl 
constituie, însă, poziția sa pe pantă 
ce urcă spre muntele Gelert, așa 
că de aici privirile noastre cuprind 
Budapesta pînă departe, la hotarul 
nestatornic al orizontului.

Aici an locuit, pînă la plecarea 
în vacanță, mai' mulți tineri veniți 
din alte țări printre care și trei 
studenți romîni. Linul dintre ei a 
dăruit directorului căminului, în 
semn de mulțumire pentru grija ce 
a purtat-o tuturor, o carte. O carte 
a unui scriitor romîn de limba ma
ghiară. Asztalos Istvan, intitulată 
„Vîntul nu se stîrnește din senin". 
Directorul căminului, mișcat de a- 
cest gest, a ținut să întîmpine pe 
ccmp.itrioții studentului chiar de la 
graniță. Așa s-a făcut că printre 
cei ce ne-au țintit o plăcută tovă
rășie de la Biharkesztes la Buda- 
p' sta a fost și tov. Toih Emerik, 
directorul căminului în care lo
cuim.

★
Ca și noi, celelalte delegații de 

participant la J.M.U.V. sînt găz
duite în cămine studențești moder
ne și în diferite hoteluri.

In hotelul „Beke” (Pace), de 
exemplu, se află sportivi belgieni, 
libanezi și din alte țări mai de
părtate printre care și Ecuador. 
Unul din sportivii acestei țări, a- 
flat în holul hotelului, mi-a atras 
atenția prin statura lui impresio
nantă, făcîndu-ne să presupunem că 
este pivotul echipei de baschet. Ca 
să căpătăm confirmarea că nu 
ne-am înșelat a fost nevoie de o 
întreagă echipă de translatori. Mai 
întâi, un tînăr ne-a tradus întreba
rea din romînă- în maghiară. Apoi 

-o tînără a redat în engleză cm in- 
tele noastre singurului sportiv e- 
cuadorian care cunoștea această 
limbă. In sfîrșit, acesta la riadul 
lui l-a făcut pe compatriotul său 
să înțeleagă ce vrem de la el. S-a 
mai scurs cîtva timp pînă ce răs
punsul a trecut prin cele trei 
scliihiburi și am aflat că într-ade- 
văr Ecuadorul participă la Jocuri 
cu o echipă de baschet al cărei pi
vot, Marcello Holguin este student 
în anul II al facultății de agrono
mic. din Quito.

Prin perseverența noastră și 
bunăvoința translatorilor am mal 
aflat și alte lucruri interesante. De

nuanțe deosebit de bune în cadrul 
campionatelor Internaționale ale 
S.U.A. desfășurate lia Yaie unde a 
parcurs 1.500 m. în 19 : 22.0 mm. 
ocupînd locul doi (precedat de re
cordmanul mondial Ford Kono) și 
400 m. în 4 : 45,0 min., rezultot cu 
care a ocupat locul cinci.

Ne-a explicat apoi că recordurile 
țării sole stabilite de el sînt mai 
slabe decît performanțele realizate 
peste hotare doarece altitudinea la 
care se află Mexico-City (1.400 m.) 
influențează negativ asupra rezulta
telor, ilar forul de speckailitete ou 
omologhează decît performanțele 
stabilite în țară.

Gutierez Olindos a participat la 
o ser e de mari competiții ’interna
ționale ca Jocurile Olimpice de la 
Londra și Helsinki, Jocurile Pan-a- 
mericaoe ș! mai recent 1» campiona
tele internaționale ale S.U.A. „Dar 
— a adăugat el — eu mă număr 
printre puținii sportivi din țara mea 
care au avut șansa să vadă atitea 
locuri. Acuma, de exemplu, n uși fi 

pildă, pentru a sos-i la Budapesta 
mica delegație a studenților din 
Ecuador a făcut un drum de 38 de 
zile. Ei nu regretă însă oboseala 
acestei lungi călătorii pentru că 
ăeea ce au văzut aici a întrecut 
toate așteptările lor.

„Sincer vorbind ne-a minat în
coace curiozitatea tinereții pentru 
lucrurile noi, ne-a spus Santiago 
Oleas, de asemenea student la fa
cultatea de agronomie și unicul 
cunoscător al limbii engleze din 
această delegație. Acum însă ne-a 
cucerit atmosfera de prietenie, de 
apropiere, care domnește aici. N-am 
întâlnit deloc în Budapesta răceala 
cu care sînt primiți străinii, de o- 
bicei, în alte țări, chiar și acelea 
străbătute de ecuator..."

★

Una dintre cele mai numeroase 
delegații care a sosit la Budapesta 
este aceea a tineretului sportiv din 
R. P. Bulgaria. Ea numără peste 
100 de sportivi printre care mulți 
cunoscuți de pe stadioanele Bucu- 
reștiului ca atleții Angliei Kolev, 
Veska Kolarova, gimnaștii Stoian 
Koev, Mincio Todorov, Țvetana 
Stanceva, jucătorii de baschet Liu- 
bomir și Glieorglii Popov, Kristina 
Ghioșeva și Vania Voinova, jucă
torii de volei Panait Pondalov, Țve
tana Berkovska și alții.

Sprinterul A. Kolev ne-a salutat 
în limba romînă, iar noi i-am răs
puns felicitîndu-1 pentru recentul 
10,5 realizat pe 100 m. Tot cu o 
felicitare a început discuția noastră 
cu Veska Kolarova pentru motivul 
că și ea a realizat recent o exce
lentă performanță de 12,1 pe 100 ni. 
Volubilă, ca de obicei, ea ne-a măr
turisit că s-a antrenat cu foarte 
multă seriozitate, că e într-o formă 
bună ca de altfel majoritatea spor
tivilor bulgari, dornici să arate în
tregii lumi că studenții sportivi din 
țările de democrație populară știu 
să folosească excelentele condiții 
care le sînt puse la dispoziție pen
tru desăvîrșirea măiestriei lor. Ne-a 
întrebat, mirată, unde se află atle
ții noștri. Ii răspundem că ei vor 
sosi la 2 august cu avionul. „In 
cazul acesta — a spus ea — am 
să vin și eu la aeroport ca să-i în
tâmpin. fmi face multă plăcere să 
aștept niște buni prieteni”.

★

In aceste zile, la Budapesta ești, 
clipă de clipă, martorul a noi în
tâmplări și creionul abia are timp să 
le însemne pe toate. Am ales cîte- 
va dintre cele mai semnificative, 
dar în momentul în care cititorii 
le vor afla, noi vom fi fost mar
torii altora care, ca și acestea, 
vorbesc despre tinerețea entuziastă, 
dornică să-și dispute întâietatea în 
aceste mari întreceri sportive și să 
lege cu acest prilej trainice prie
tenii.

(De ia trimisul nostru soecial 
TUDOR VORNICU)

fost la Budapesta dacă nu m-ar fi 
invitat comisia de urganizure a 
J.M.U.V. ca urmare a faptului că 
rni-ain exprimai dorința să particip 
la această mare întrecere a tinere
tului studențesc. Sînt singurul re
prezentam al tineretului universitar 
din Mexic venit la Budapesta și 
cred că aceasta spune deajuns des
pre lipsa de sprijin pentru mișca
rea sportivă din țara noastră".

Apoi înotătorul mexican a între
bat de Csordias- pe care l-a cunoscut 
la Helsinki și de Tumpek a cărui 
inovație adusă stilului fluture îl 
interesează foarte mult.

Cînd am plecat, Olindos parcurgea 
bazinul sub privirea atentă a ex
perimentatului antrenor maghiar 
Karpati care îl cronometrează și îi 
explică din cînd în cînd cum să-și 
îmbunătățească stilul. Olindos se 
supunea bătrînului antrenor ca un 
elev ascultător dar uimit în același 
timp de prietenia și dragostea de 
care este înconjurat.

Ț. V.

Ee libanezul ® el HMid despre Festival, 
zi» nitioEiă a snoriMui si 1 m. i.

încă din. prima zi a șederii mele 
la Budapesta am avut plăcerea să 
intîlnescpe unul din oaspeții noș
tri din aflu! trecut, de la Festival. 
E un libanez... Michel Hadad. Cum 
l-am zărit, am fost sigur că l-am 
mai întâlnit cîndva. N-am stat 
nici un moment pe ginduri și l-am 
întrebat dacă nu a fost cumva pe 
la București ?

„Am fost de două ori în frumoa
sa voastră capitală, mi-a spus Mi
chel Hadad. Prima oară, în anul 
1952 la Congresul Uniunii Inter
naționale a Studenților. A doua 
vizită la București a fost prilejuită 
de neuitatul Festival din 1953. Am 
condus delegația libaneză la acea
stă frumoasă sărbătoare a tinere
tului lumii. Să-ți mai spun cite a- 
mintiri mi-au lăsat zilele aces
tea ?“

In continuare, Michel Hadad îmi 
spune că vine la Budapesta direct 
de la Moscova unde a asistat, ca 
invitat al Comitetului unional pen
tru cultură fizică și sport, la 
marea demonstrație sportivă or
ganizată cu prilejul „Zilei unio
nale a sportivului".

„E greu de exprimat în cuvinte 
ceea ce am văzut pe stadionul Di
namo, continuă Hadad; pot spune 
că mi-am dat seama la Moscova 
de ceea ce înseamnă perfecțiunea 
sportivă. Admirația mea pentru 
cele văzute la minunata serbare 
sportivă a fost împărtășită și de 
colegii din delegația cu care am 
fost la Moscova și anume de re
dactorul ziarului sportiv „Al Kho- 
da ar Riadijo" („Flacăra sporti

De la 31 VII la 8 VIII 1954 I
ATLETISM

5—8 august: Stadionul Popular

5 august: prăjină, greutate (f), 
10.000 m., lungime (f), ciocan, 110 
m. garduri, 400 in. plat (f).

6 august: 100 m. plat (f)-ț-(b), 
disc (b), lungime, 1500 m., suliță 
(I), 3000 m. obstacole, prima zi 
decatlon;

7 august : disc (f), înălțime (b),
200 m. plat (f-j-b), 400 m. plat
(b), greutate (b), 80 m. garduri, 
4x100 m. (b), a doua zi decatlon,

8 august : 400 m. garduri, înăl
țime (fj 800 m. (b), 10 km, marș, 
triplu salt, suliță (b), 800 m. (f), 
5000 m., 4x100 (f), 4x400 m., pen
tatlon (f).

BASCHET

1—7 august: stadion Voros Lo- 
bogo (dimineața de la ora 9 fi 
după amiază de la ora 16).

BOX

1—7 august: Stadionul Popular 
(In fiecare zi de la ora 19).

CICLISM

1—5 august: velodromul din Bu
dapesta, întreceri de pistă.

1 august: fond individual și pe 
echipe (b)

2 august: fond individual și pe 
echipe (f)

3 august: 500 m. start de pe loc,
contra cronometru (f); 4000 m. — 
echipe — contra cronometru (b); 
eliminatorii viteză (b); eliminatorii 
tandem (b); 2000 m. echipe (f),
1000 m. plecarea de pe loc (b), 
2000 m. individual (f), 4000 m. in
dividual urmărire, contra cronome
tru (b); 500 m. cu plecarea de pe 
loc, contra cronometru — finala 
(0-

4 august: 4000 m. urmărire e-
chipe (b), 2000 m. urmărire echi
pe (f); viteză (f-Țb) semifinale; tan
dem (b) semifinale; 1000 m. cu 
plecarea de pe loc, contra crono
metru (b) — finala; 400 m. ur
mărire echipe (b) semifinale; 2000 
m. cursă individuală (f); 4000 m. 
cursă urmărire individuală (b) se
mifinale; tendem (b) finale; viteză 
(b) finale; 4000 m. urmărire indi
viduală (b) semifinale; 2000 m.
urmărire echipe (f) semifinale.

5 august: 2000 m. cursă urmă
rire individuală (f) semifinale; 
4000 m. cursă urmărire individuală 
(b) finale: viteză (f) finale; 2000 

vă") — Jamil Khilala —, de spor
tivul Jean Karemon și de condu
cătorul federației libaneze de lup
te, haltere, box — Mahmud Kaifi. 
Și iată-mă acum la Budapesta ! 
Aștept cu nerăbdare întrecerile 
Jocurilor Mondiale Universitare. La 
plăcerea revederii multor prieteni 
dragi se adaugă emoțiile dinain
tea unor competiții care se anun
ță grandioase. E atit de frumos să 
vezi tinerețea înfrățindu-se prin 

sport !“.
Michel Hadad rtii-a mai spus 

multe lucruri interesante. El a ți
nut să sublinieze în mod special 
că realizările, munca și ospitali
tatea poporului rornin sînt înde- 
ebște cunoscute in Liban. Delega
ții tineretului libanez la Festivalul 
de la București au spus pretutin
deni despre cele ce au văzut în 
capitala și în celelalte orașe ale 
Rominiei, au vorbit concetățenilor 
ior despre marile realizări ale 
regimului de democrație populară 
din țara noastră.

„Și, adaugă Hadad, noi spor
tivii din delegația libaneză nu am 
uitat să amintim de asemenea des
pre succesele sportivilor romîni, 
despre frumoasele instalații spor
tive ale Bucureștiului, într-un cu- 
vint despre noua mișcare' sportivă 
a Rominiei. Voi urmări cu mult 
interes, mi-a spus el în încheiere, 
evoluția sportivilor romîni aci, la 
Budapesta. E și firesc să te inte
resezi de victoriile unor prieteni 1“

(Prin ielefon de la trimisul nos
tru special)

cursă urmărire individuală (f). fi- ’ 
nale; 4000 m. urmărire echipe (b) i 
finale;.2000 m. urmărire echipe (b) | 
finale. j

FOTBAL J
31 iulie — 8 august: stadioane- i 

le Csepel, Lokomotiv, Kînizsi, Va- J 
sas, Elore și Stadionul Popular. î

GIMNASTICA |
4—7 augustI
4 august: exerciții impuse (f) |
5 august: exerciții libere (f) I
6 august: exerciții impuse (b) |

.7 august: exerciții libere (b) ♦

HALTERE '

1—5 august: '

NATAȚIE i
1—5 august: bazinul de pe insu- J 

la Margareta. I
1 august; 100 ni. fluture (b); >

100 m. liber (b); 100 m. fluture J 
(f) și sărituri (f). J

2 august : 100 m. spate (b); 100 | 
m. liber (f); 200 ni. bras (f); sări- V 
turi (b).

3 august: 100 m. bras (b); 206 ’ 
m. fluture (b). ștafeta 4x100 mixt ' 
(f); 400 m. liber (b); sărituri (I) ț 
— din turn.

4 august: 100 ni. bras (b); 200 
m. bras (b); 100 ni. spate (f); 
ștafeta 4x200 m. liber (b): 400 m. 
liber (f); sărituri (b) — din turn

5 august: 1500 m. liber (b); șta
feta 4x100 m. liber (f); ștafeta 
4x100 m. mixt (b); ștafeta 4x100 
m. liber (b).

POLO PE APA

1— 7 august: bazinul de pe in
sula Margareta

TENIS DE CÎMP

2— 6 august: terenurile de pe in
sulă Margareta

TENIS DE MASA

1—3 august: Palatul Sportu
rilor

SCRIMA

1—7 august: sala de gimnastică < 
a asociației Honved i

VOLEI

1—7 august: terenurile Csepel ,



Maestrul Gică Alexandresca conduce în clasamentul 
turneului de șah de la Bușteni

' BUȘTENI, 30 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Turneul de șah de la Bușteni, ai 
maeștrilor și candidaților' de maeș
tri, se apropie de sfîrșit. Au mai 
rămas doar trei runde de jucat și 
de pe acum se poate vedea că în
vingătorul turneului se va alege 
probabil dintr-un lot de patru ju
cători, care dealtfel sînt singurii 
care nu au suferit pînă în pre
zent nici o înfrîngere. Este vor
ba de maeștrii Gică Alexan
drescu, Em. Reicher, St Erdely și 
candidatul de maestru V. Ciocîltea.

In cea de a X-a rundă ei au 
continuat să acumuleze puncte, ob- 
ținînd noi victorii. Gică Alexan
drescu l-a întrecut pe Sutiman, în- 
registrînd al treilea _ cîșțig conse
cutiv. Reicher l-a învinc intr-o par
tidă foarte agitată pe Troianescu, 
iar Ciocîltea pe Radulescu (Erdely 
a fost liber). In celelalte rezultate

Atleții bulgari au obținut 
rezultate excelente

1 O serie de rezultate bune au 
fost obținute în ultima vreme de 
către atleții bulgari. După cum se 
știe, Dimter Hlebarov a reușit 
4,15 m. la săritura cu prăjina. Cu 
O performantă de 7,17 m., Liuben 
Gurgușinov a stabilit un nou re
cord al țării la săritura în lun
gime, iar Nicola Dagorov cu 14,96 
m. la triplu salt. Gheorghi Necev 
a alergat 800 m. în 1:51,0. Anghel 
Kolev a reușit 10,5 sec. pe 100 m. 
iar Veska Kolarova 12,1 sec. Bo
ris Popov a aruncat ciocanul peste 
57 m.

Fotbalul 
peste hotare 

f SOFIA, 30 (Agerpres). —
Echipa de fotbal „Iskra" din 

R. Cehoslovacă care se află în 
turneu în P. P. Bulgaria, a sus
ținut o întîlnire în localitatea 
Stara Zagora, unde a jucat cu e- 
chipa „Lokomotiv". Victoria a re
venit echipei bulgare cu scorul 
de 4-2.

&
In cadrul turneului pe care-1 în

treprinde în R.P. Bulgaria, echi
pa Hapoel din Israel a mai sus
ținut două meciuri. La Plovdiv ea 
a întilnit echipa Spartac din loca
litate în fata căreia a pierdut cu 
scorul de 1—6. In meciul următor 
partenerii de joc ai fotbaliștilor 
din Israel au fost jucătorii de la 
Torpedo Pleven. Și de data aceasta 
victoria a fost de partea sportivi
lor bulgari, care au cîștigat cu 
scorul de 4—1.

Reprezentanții U. R. S, S. 
iau parte Ia ședința comisiei 

federației internaționale 
de planorism

MOSCOVA, 30 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 29 iulie au părăsit Mosco
va. plecînd la Londra, reprezen
tanții secției unionale de plano
rism, V. Ilcenko și P. Turchin, 
care vor participa la ședința co
misiei federației internaționale de 
planorism și la Congresul orga
nizației științifice și tehnice inter
naționale de sbor fără motor. Re
prezentanții sovietici vor asista și 
la campionatele mondiale de pla
norism.

FINALA CAMPIONATULUI DE ȘAH
AL R. CEHOSLOVACE

PRAG A. — Recent au luat sfîrșit 
partidele din cadrul semifinalelor 
campionatului de șah al R. Ceho
slovace. Dreptul de a juca în fi
nală l-au obținut următorii șahiști: 
maeștrii internaționali Pachman, 
dr. Filip, ing. Sajtar, Opocensky 
și Zita, maeștrii Fichtl, dr. Ujtelky, 
dr. Alster, Podgorny, Prucha, Rejfir 
Urbanec, Kozma și candidații de 
maestru dr. Dolezal, Blatny și Wei
ner.

Turneul final se va desfășura 
între 7—10 noiembrie la Pr.iga 

ale rundei Drimmer a înscris o 
victorie la Crețulescu, iar Botez la 
Seimeanu. După cum se poate ve
dea întrecerea a fost foarte aprigă 
în cea de a X-a rundă, nici una 
din partide neluînrț sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate. In schimb, 
cele trei întrerupte din rundele 
anterioare au luatzsfîrșit cu un re
zultat de egalitate. Este Ciorba de 
partidele Reichet-Rădulescu, Er- 
dely-Sutiman și Voiculescu-Drim- 
mer.

După zece runde clasamentul tur
neului este următorul: G. Alexan
drescu 7 puncte (din 10 partide), V. 
Ciocîltea SVa (9), Reicher 6 (10), 
Voiculescu și Erdely 5'A (9), Reicher 
Troianescu și Rădulescu 5 (9),
Drimmer 4V2 (9), Soos 3Va (9), 
Seimeanu 3 Va (10), Botez și Suti
man 3 (9). Crețulescu 2*/a (9).

ISABEL A MĂRDARESCU

HanMiștii maghiari 
în R. P. Polonă

BUDAPESTA (Agerpres). — 
MTI transmite:

Echipele selecționate de hand
bal — băieți și fete — ale R.P. 
Ungare au părăsit Budapesta, ple
cînd in R.P. Polonă. Sportivii 
maghiari vor vizita Polonia timp 
de aproape două săptămîni în 
care timp se vor antrena în comun 
și vor susține mai multe jocuri 
amicale cu cei mai buni hand- 
baliști polonezi.

La 8 august, echipele maghiare 
vor evolua Ia Gdansk, unde sub 
titulatura de selecționatele orașului 
Budapesta vor întîlni echipele re
prezentative de băieți și fete ale 
orașului. Ultimul meci din ca
drul turneului va avea loc Ia 15 
august la Varșovia. Se va desfă
șura cu acest prilej o dublă în
tîlnire internațională dintre echi
pele selecționate de băieți și fete 
ale R.P. Ungare și R.P. Polone.

Recepție în cinstea echipei 
Dinamo Moscova la Viena

VIENA (Agerpres). — TASS 
transmite:

Locțiitorul înaltului comisar so
vietic în Austria, V. Kraskevici, 
a dat zilele acestea o recepție în 
cinstea echipei sovietice Dinamo 
Moscova, care se află în vizită în 
Austria.

La această recepție au participat 
membrii echipelor austriace de 
fotbal „Rapid“-Austria și „LAS1<“ 
din I.inz, precum și fruntași și 
membri ai diferitelor organizații 
sportive din Austria.

La recepție au mai participat 
de asemenea, ministrul afacerilor 
străine al Austriei, Figl, șeful po
liției din Viena, Holaubek, șeful 
guvernului Austriei superioare, 
Gleissner și reprezentanți ai vie
ții publice din Austria.

Din partea sovietică, la recep
ție a participat înaltul comisar 
adjunct în Austria, S. M. Kudiav- 
tev, precum și reprezentanți ai 
Ambasadei Sovietice în Austria.

Turul
A 42-a ediție a turului ciclist 

al Franței se apropie de sfîrșit. 
A 20-a etapă (Aix les Bains — 
Bețancon) a fost cîștigată la 
sprint de ciclistul francez Lucien 
Teisseire, care a străbătut cei 243 
km. în 7 ore 01 min. 38 sec. 
Etapa 21-a s-a desfășurat pe dis
tanța Bețancon — Nancy (208 km). 
Distanța a fost împărțită în două 
semietape : prima măsurînd 134 
km. a revenit ciclistului francez

Karel Popel (R. Cehoslovacă) este noul președinte 
al Federației internaționale de caiac-canoe

PRAGA (Agerpres). — Ceteka 
transmite:

In localitatea Mațon din Franța 
a avut loc zilele trecute congresul 
Federației internaționale de canoe- 
caiac. Cu acest prilej, Karel Po
pel, secretarul comitetului olimpic 
al R. Cehoslovace, a fost ales 
președinte al Federației interna
ționale de canoe-caiac. Pînă m

Pe întreg cuprinsul Uniunii Sovie tice se fac pregătiri pentru sârbă torirea „Zilei unionale a ferovia
rului". Ca și în activitatea de fiecare zi și în activitatea sportivă, feroviarii sovietici obțin frumoase 
succese. In multe competiții, repre zentanții asociației „Lokomotiv" au cucerit victoria.
In fotografie: feroviari sportivi din Kiev practiclnd canotajul la baza nautică amenajată pe malul Niprului

Declarațiile lui Hegy Gyula și K. Tellalov 
despre a Xll-a ediție a J. M. U. de vară

Trimisul nostru special la Bu
dapesta ne comunică următoarele 
declarații făcute de Hegy Gyula, 
președintele comisiei internațio
nale de organizare a celei de a 
Xll-a ediții a J.M.U. de vară și 
de K. Tellalov, șeful secției de 
sport a U.I.S. și'secretarul perma
nent al comisiei de organizare a 
celei de a Xll-a ediții a J.M.U.V., 
în legătură cu această mare com
petiție sportivă:

„Cea de a Xll-a ediție a Jocu
rilor Mondiale Universitare de 
vară este un eveniment important 
și o dovadă că sportul nostru uni
versitar se află în plină dezvol
tare. Pentru a 12-a oară studenții 
sportivi se întîlnesc pentru a se 
întrece în competiții prietenești. E 
o mare cinste pentru noi faptul că 
a fost ales ca loc pentru aceste 
concursuri capitala țării noastre. 
Putem fi mîndri că ne-am arătat 
demni de această alegere, dato

TURUL CICLIST AL AUSTRIEI
VIENA-—De curînd a luat sfîrșit 

turul ciclist al Austriei, care s-a 
desfășurat timp de 9 zile și la 
care au participat cicliști din R. P. 
Ungară, Belgia, Franța, Dane
marca și alte țări. Traseul a mă
surat 1455 km., iar în întrecere au 
participat 77 de alergători. Pe 
primul loc s-a clasat ciclistul aus
triac Christian care a acoperit dis
tanța în 39:34,36 h.

„Cupa Davis” la tenis
In finala zonei europene a Cu

pei Davis, echipa de tenis a Sue
diei a învins formația Franței cu
5—0.

Franței
Maes în timpul de 3 ore 45 min. 
48 sec. (medie orară 35 km. 606), 
iar cea de a doua semietapă (74 
km.) a fost cîștigată detașat de 
Louison Bobet care a străbătut-o 
în 1 oră 47 min. 10 sec. (medie 
orară 40 km. 311). Astfel, dețină
torul tricoului galben, Bobet, și-a 
mărit avantajul pe care îl are 
asupra lui Kubler (Elveția) la 15 
min. 49 sec.

Astăzi se aleargă penultima 
etapă, Nancy—Troyes.

prezent, Karel Popel a îndeplinit 
funcția de vicepreședinte al acestei 
federații. In cadrul solemnității, 
Karel Popel și Vaclav Vacek, con
ducătorul delegației canotorilor 
cehoslovaci, care a participat la 
campionatele mondiale de canoe, 
au fost distinși cu decorații pen
tru meritele lor sportive de către 
ministrul Sportului din Franța. 

rită dragostei nemărginite pentru 
sport a tineretului nostru, dato
rită rezultatelor obținute de spor
tivii noștri cunoscuți în întreaga 
lume, în general datorită marii 
dezvoltări a vieții noastre sportive 
și datorită importantelor baze 
sportive și mai ales a stadionului 
popular care are o capacitate de 
aproape 100.000 locuri.

Ne vom strădui să organizăm 
această mare întîlnire a sportivi
lor din întreaga lume într-un ca
dru demn de prietenia sportivă 
internațională și respectînd prin
cipiul unei înalte sportivități.

Noi îi privim pe sportivii care 
vin din întreaga lume cu tradi
ționala ospitalitate ungară, cu cea 
mai sinceră prietenie și le urăm 
ca nobila întrecere pentru cele 
mai bune performanțe sportive 
să întărească și mai mult priete
nia tinerilor din lumea întreagă".

HEGY GYULA

Studenții sportivi din1 U. R. S. S» 
au sosit la Budapesta 

Ultimele noutăți despre a Xll-a ediție a J. M. U. V.
BUDAPESTA 30 (prin telefon 

de la trimisul nostru). In gara 
de vest a orașului- Budapesta a 
fost întîmpinată astăzi după a- 
miază delegația tineretului studen
țesc din Uniunea Sovietică, care 
a sosit în capitala R. P. Ungare 
cu un tren special. Cei 220 de 
membrii ai delegației — sportivi 
antrenori, arbitri — au fost sa
lutați pe peronul gării de nume
roși studenți și tineri din Buda
pesta ca și de celelalte delegații 
care se află aicum în capitala 
R. P. Ungare.

Istvan Kadas, unul din secreta
rii organizației maghiare de tine
ret a urat bun venit și succes în 
apropiatele întreceri solilor spor
tului sovietic. A răspuns un con
ducător al delegației sovietice și 
cunoscutul atlet Ardalion Ignatiev, 
care a spus, printre altele, că spor
tivii sovietici s-au pregătit cu 
grijă pentru aceste întreceri, de
oarece vor să facă să crească 
importanța acestei tradiționale 
competiții a tineretului universi

tar.
i

Atleta sovietică Nina Oikalenko, deținătoare 
a patru recorduri mondiale i

MOSCOVA (Agerpres) TASS 
transmite:

Sportiva sovietică Nina Otka
lenko deține 4 recorduri mondiale 
la atletism.

Primul record mondial a fost 
stabilit de Otkalenko în anul 1952, 
cînd a realizat pe distanța de 
800 m. plat un rezultat de 2:08,5. 
Iricepînd de atunci, ea n-a cedat 
nimănui primul loc la această 

probă ba chiar a îmbunătățit re
cordul mondial la 2:07,3. Otka
lenko a realizat cel de al doilea 
record mondial pnul trecut cînd 
împreună cu tovarășele ei de echi
pă Nina Cernoșek și Dora Bara-

„Tineretul universitar ungar u- 
rează un călduros bun venit tutu
ror participanților din întreaga lu
me. Prietenii noștri unguri au pre
gătit cea de a Xll-a ediție a 
J.M.U.V. în așa fel incit ea'va 
rămîne pentru totdeauna în amin
tirea fiecărui sportiv. Participanții 
la jocuri vor lupta pentru titlu
rile de campioni universitari ai 
lumii cu sentimentul cinstei și cu 
sportivitate. In același timp ei. vor 
putea discuta despre condițiile lor 
de învățătură și vor putea vorbi 
despre țările lor.

In acest fel sînt sigur că cea de 
a Xll-a ediție a J.M.U.V. va con
stitui un nou pas înainte spre 
prietenie, spre înțelegerea tinere
tului din întreaga lume. Sînt con
vins că la 8 august, cu ocazia fes
tivității de închidere, cînd flacăra 
J.M.U.V. va fi stinsă, prietenii și 
sentimente trainice vor lega pe 
sportivii care vor pleca spre ță
rile lor.

K. TELLALOV

© Selecționata de fotbal a ti
neretului din R.P.R. a susținut 
astăzi un joc de antrenament pe 
terenul Elore cu echipa de divizia 
a Il-a Elore de care a dispus cu 
10—3.

® Toți ceilalți sportivi rom.îni 
s-au antrenat în cursul zilei de 
astăzi pe bazele sportive unde vor 
concura sau pe alte baze puse la 
dispoziție de organizatori. Astă 

seară ei asistă împreună cu spor
tivii altor delegații la „Baletul 
baticului", un spectacol coreogra- 
fic cu subiect popular.
0 In cursul zilei de astăzi au 

continuat să sosească noi delega
ții de studenți sportivi din dife
rite țări. Printre aceștia se află 
încă un lot de sportivi cehoslo
vaci care au făcut deplasarea cu 
autobuzele. Au sosit, de asemenea, 
100 de sportivi austrieci printre 
care se află numeroși înotători de 
valoare. Ultima delegație, ajunsă 
la Budapesta în cursul după amie
zii de astăzi, este cea a studen
ților sportivi din Egipt.

hovici au obținut o excepțională 
performanță în proba de ștafetă 
de 3x800 m.

In actualul sezon, Nina Otka
lenko a obținut două recorduri 
mondiale în cursul unei singure 
săptămîni: la 18 iulie ea a par
curs distanța de o jumătate de 
milă (804,7 m.) în 2:08,4 corec- 
tind recordul mondial deținut de 
engleza Levers, iar la 25 iulie, 
în proba de 400 m. a obținut re
zultatul de 55,5 sec, performantă 
care îmbunătățește . cu mai bine 
de două secunde recordul mondial 
aparținînd sportivei germane, Iu- 
revici.
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