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Sub conducerea Partidului nostru, 
înainte spre construirea socialismului

PARTIDUL Muncitoresc Romîn 
ți întreg poporul muncitor din 

Republica Populară Romîuă se afli 
in pragul unui eveniment istoric 
de o deosebită importanță : convo
carea celui de al ll-lea Congres al 
P.M.R., în ziua de 30 Octombrie 
1951. După ce a fost publicat co
municatul privitor l:t ședința ple
nară a C.C. al P.M.R., care aprobi 
ordinea de zi a Congresului, rcum 
cîteva zile s-a dat publicității și 
Proiectul Statutului modificat al 
Partidului. Membrii de partid și 
candidați de partid, masele 1 rgi 
ale celor ce muncesc la orașe și 
sate au primit cu mare bucurie pu
blicarea Proiectului^de Statut mo
difica^ ceea ce dovedește dra
gostea și încrederea lor față 
de Partidul Muncitoresc Ro
mîn, înțeleptul nostru conducă
tor. Cu atit mai mare este en
tuziasmul maselor largi populare 
din R. P. Romînă cu cit acest eve
niment găsește întreg poporul nos
tru în pragul aniversării a zece ani 
de la eliberarea sa de către glo
rioasa Armată Sovietică. Proiectul 
Statutului modificat al P.M.R. a-
rată drumul glorios parcurs de par
tid. Păstrînd cele mai bune tradiții 
ah poporului romîn, în lupta aces
tuia pentru libertate, independență 
Națională și progres social, conti- 
nuînd lupta eroică a Partidului Co
munist din Romînia împotriva a tot 
ceea ce este retrograd, împotriva 
fascismului și pentru lichidarea 
exploatării capitalisto-moșierești, 
partidul nostru s-a arătat un apă
rător consecvent al intereselor vi
tale ale poporului de care este 
strîns legat.

Infăptuirca actului istoric de la 
23 August 1944 s-a datorat Par
tidului Comunist din Romînia care 
a unit, în condițiile create de o- 
fensiva biruitoare a Armatei Sovie
tice eliberatoare, toate forțele pa
triotice și progresiste râsturnînd 
dictatura fascistă și mobilizînd 
masele pentru a ridica armele îm
potriva adevăraților noștri dușmani, 

■fasciștii germani.
După eliberare poporul nostru, 

condus de pa tid, a pornit să-și 
creieze o nouă viață. Clasele ex
ploatatoare au fort răsturnate de 
la putere prin forța unită a clasei 
muncitoare, in alianță cu țărănimea 
muncitoare și ceilalți oameni ai 
muncii, făurindu-se, sub conducerea 
partidului, statul nou democrat-' 
popular: Republica Populară Ro- 
raină. Din februarie 1948 s-a în
făptuit unitatea clasei muncitoare, 
ca urmare a luptei purtate de Par
tidul Comunist Romîn și de aripa 
stingă a partidului social democrat 
împotriva social-democraților de 
dreapta scizioniști. Din acest mo
ment s-a născut Partidul Muncito
resc Romîn. 

In anii care s-au scurs de a- 
tunci, noi și mărețe sarcini s-au 

livit m fața partidului, ca urmare a 
misiunii istorice a acestuia de a 
(conduce poporul și statul demo- 
crat-p.pular în care partidul este 
forța conducătoare, așa cum se a- 
rată chiar la începutul Proiectului 
de Statut: „Partidul Muncitoresc 

.(Romîn este detașamentul de âvan- 
• gardă organizat, al clasei munci

toare, forța conducătoare a poporu
lui în Republica Populară Romînă.

■ jEl este forma cea mai înaltă de 
organizare a clasei muncitoare. In 
jrîndurile partidului se unesc cei 
(mai conștienți și mai înaintați oa- 
Jmeni ai clasei muncitoare, țărăni- 

'1 (mii muncitoare și intelectualită
ții”.

Sintetizînd în mod creator expe
riența cîștigată de partid în dome
niul organizatoric, proiectul Statu
tului modificat demonstrează că 
partidul rămîne credincios teoriei 
marxist-leniniste, principiilor or
ganizatorice ale unui partid de tip 
nou al clasei muncitoare. Aceasta 
va ajuta li realizarea sarciiil r 
actuale ale construirii socialismu

★

lui, dec .ece parțiuul se întărește, 
îmbunătățind munca organizațiilor 
de partid.

Lichidarea completă a exploată
rii omului de către om și constru
irea societății socialiste în Repu
blica Populară Romînă, în vederea 
asigurării unui avînt deplin al for
țelor creatoare ale poporului și sa
tisfacerea maximă a nevoilor sale 
materiale și culturale, după prin
cipiul : de la fiecare după capaci
tatea sa, fiecăruia după munca sa, 
este sarcina fundamentală a P.M.R. 
în actuala etapă, țelul final al par
tidului nostru fiind construirea so
cietății fără clase — societatea co
munistă. Pentru aceasta este nece
sar ca fiecare mambru de partid 
să fie un luptător neclintit, devo
tat poporului, un conducător politic 
al maselor. El trebuie să fie cre
dincios patriei sale, s-o slujească 
cu abnegație, să se încadreze cu 
entuziasm îrt măreața operă de 
construire a socialismului, să apere 
unitatea și puritatea partidului.

Pentru un membru de partid — 
se arată în Proiectul de Statut 

, modificat — nu este suficient 
să se declare de acord cu 
hotărârile partidului. El este o- 
bligat să lupte activ pentru 
înfăptuirea acestor hotăTîri. Atitu
dine 3 pasivă și formală față de ho- 
tărîrile partidului slăbește capaci
tatea de luptă a partidului și îm
piedică realizarea politicii sa’e. 
De asemenea, membrii de partid 
sînt datori „să întărească zi de zi 
legătura cu oamenii muncii, să se 
preocupe cu deosebită grijă de re
zolvarea rapidă a cerințelor și ne
voilor celor ce muncesc de la orașe 
și sate, să lupte fără cruțare îm
potriva birocratismului, să lămu
rească oamenilor muncii fără de 
partid sensul politicii și hotărîrilor 
partidului, să organizeze și să mo
bilizeze masele la lupta pentru în
deplinirea sarejnilor trasate de par
tid”, astfel ca legăturile puternice 
ale membrilor de partid cu masele 
să asigure invincibilitatea partidu
lui.

O deosebită grijă se acordă edu
cării membrilor și cadrelor parti
dului, pregătirii politice a acestora. 
Membrul de partid trebuie să fie 
ntransigent față de lipsuri, el tre

buie să încurajeze autocritica și 
critica de jos, să fie sincer și cin
stit față de partid, să păstreze se
cretul de partid și de stat, să sem
naleze organelor conducătoare de 
partid, inclusiv C.C. al Partidului, 
lipsurile în muncă, să muncească 
cu sîrguință pentru a-și însuși ba
zele rnarxism-leninismului, să fie 
exemplu în muncă și să respecte 
disciplina de partid și de stat în 
fața căreia toți membrii de partid 
sînt egali.

Pentru înfăptuirea politicii parti
dului cadrele sale sînt datoare să 
înfăptuiască întocmai, în orice 
funcție s-ar găsi, directivele parti
dului cu privire la justa selecțio
nare a cadrelor -după calitățile lor 
politice și profesionale.

Iată, deci, care sînt îndatoririle 
de cinste ale membrilor de partid 
și importanța acestor îndatoriri. 
Dar membrul de partid are și' o 
serie de 1 * pturi, izvorîte din prin
cipiul democrației interne de par
tid, drepturi care îi dau posibilita
tea să participe la discutarea liberă 
și concretă a problemelor politicii 
partidului, să critice în adunările 
de partid pe orice membru al aces
tuia, să aleagă și să fie ales în or
ganele de partid, să fie prezent a- 
tunci cînd se iau hotărîri privind 
activitatea sau purtarea lui și să se 
adreseze, în orice chestiune, orică
rui organ de partid, inclusiv Comite
tului Central al Partidului. Proiectul 
de Statut modificat al Partidului 
Muncitoresc Romîn cuprinde o se
rie de prevederi legate de condi
țiile și modul de primire în partid,

(Continuare în pag. 3-a)
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Sosirea în Capitală a sportivilor romini 
de la Jocurile Mondiale Universitare de la Budapesta
Peronul gării Bănoasa a cunos

cut o deosebită animație în seaira 
zilei de ieri. Urma să sosească tre
nul care aducea în țară pe tinerii 
sportivi oare reprezentaseră patria 
noastră fa cea de a XlI-a ediție 
a Jocurilor Mondiale Universitare 
de Vară de la Budapesta.

Cu multe ore înainte de sosirea 
trenului, numeroase delegații de 
sportivi din Capitală erau prezen
te pe peronul gării în așteptarea 
loturilor noastre naționale. Cei 
ca-re nu putuseră fi prezenți la so
sirea loturilor de atletism, care a 
avut loc în dimineața zilei de 
marți, au venit în această seară la 
gara Băneasa. Steagurile asocia
țiilor au fost desfășurate, iar nu
meroși tineri și tinere așteptau cu 
brațele pline de flori pe tovarășii 
lor. In sunetele fanfarei, trenul și-a 
făcut intrarea în gară. La feres
trele vagoanelor am putut recu
noaște figurile reprezentanților noș
tri sportivi și ale conducătorilor 
loturilor.

Trenul era frumos împodobit și 
am putut citi în cîteva limbi lo
zinca: „Prin sport Ia întărirea pă
cii și prieteniei. între popoare" care 
rezuma înalta semnificație a între
cerilor de la Budapesta. îndată 
după oprirea trenului, tovarășul 
Marcel Vlaicu, vicepreședintele Co
mitetului pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de Mi

MIRON DRAGOMAN 
extremul sting al Selecționatei 
Tineretului din ’‘‘R.P.R., a jucat cu 
multă inventivitate și a dat multă 
impetuozitate .acțiunilor atacului 

nostru

■■

niștri, conducătorul delegației de 
sportivi romîni la Budapesta a pre
zentat un scurt raport, spunând 
printre altele: „Delegația sportivilor 
care au reprezentat țara noastră 
la cea de a XlI-a ediție a J.M.U.V. 
s-a întors în țară după 8 zile de 
competiții prietenești. In aceste în
treceri, ca urmare a condițiilor 
create de partid și de guvern, 
sportivii noștri au realizat 15 re
corduri republicane, au cucerit 21 
medalii de aur, 24 medalii de ar
gint și 60 medalii de bronz".

A răspuns tovarășul Manole Bod- 
năraș, președinte al Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport de 
pe lingă Consiliul de Miniștri, feli- 
citînd în numele sportivilor pe re
prezentanții noștri reveniți de la 
Budapesta.

Din partea C. C. al U.T.M. a ros
tit un scurt salut tov. Ladislau Fa- 
zekaș, secretar al C.C. al U.T.M., 
care a arătat că tinerii din țara 
noastră au urmărit cu atenție și au 
fost alături de sportivii de la Bu
dapesta în tot timpul zilelor de în
treceri.

Din partea oamenilor muncii din 
Capitala patriei noastre a vorbit 
tov. Victor Vezendean, secretar al 
Sfatului Popular al Capitalei, feli- 
citîndu-i pe sportivi și urîndu-le 
noi succese spre gloria patriei.

Apoi, sportivii bucureșteni au în- 
mînat buchete de flori celor veniți 
de la Budapesta.

RODICA SADEANU

căpitana echipei feminini de volei, 
s-a dovedit din nou 0 jucătoare 
de bază a formației și o pricepută 

conducătoare de ioc ■

IOLANDA BALAȘ: „Victoria mea 
este de fapt o victorie a mișcării 

sportive din țara noastră”
„Sînt cit se poate de fericită că 

la o asemenea întrecere internațio
nală, cum a fost cea de la Buda
pesta, am reușit să înving și să 
devin campioană mondială univer
sitară. îmi vine greu să găsesc 
acum cuvintele care ar putea ex
prima bucuria pe care am simțit-o 
atunci cînd m-am suit pe podium 
pentru a primi medalia de aur 
Cînd acordurile imnului scumpei 
noastre patrii s-au ridicat deasu
pra imensului Stadion Popular din 
Budapesta am fost mai emoționată 
ca niciodată. Mi-am dat seama a- 
tunci că victoria mea de la Buda
pesta este de fapt o victorie a miș
cării sportive din țara noastră, este 
una din victoriile cu care sportivii 
cinstesc cea de a X-a aniversare 
a elib-rării tării noastre"

DECLARAȚIA LUI ALEX. ENE
„Am avut la Budapesta c< a mai 

mare satisfacție pe care și-o poate 
dori un sportiv: cucerirea victoriei 
finale. Cîștigînd titlul de cam
pioni mondiali universitari la fot
bal am reușit să aducem patriei 
noastre dragi un minunat succes 
sportiv. El constituie pentru mine 
și pentru toți colegii mei din echi
pă un imbold în activilatea noas
tră viitoare, un îndemn pentru ob- 
ținerea de noi victorii".

VICTOR IVANESCU 
fundașul dreapta al echipei de fot
bal, a anihilat complet pe unul 
dintre cei mai buni fotbaliști ai 
Selecționatei Tineretului din R.P.

Ungară,' Fennyvesi.



SPORTIVII
Lo ..-guoi se anunfa încurcat de 

roade la uzinele „21 Decembrie". 
Lozinci mobilizatoare, angajamen
te care prind viață, dar mai ales 
muncă, muncă susținută și entu- 
ziaslă care face să crească necon
tenit numărul micrometrelor, șu- , 
blerelor, riglelor de calcul, apara
telor de desenat sau instrumente
lor chirurgicale. Și lucrul acesta se 
poate vedea mai bine în secția 
„nichelaj" unde ustensilele acestea 
capătă ultima iscălitură pe actul 
Jor de naștere: cromarea. Aici lu
crează o seamă de muncitori spor
tivi ale căror angajamente fru
moase — afișate la locul de cinste 
în atelier, — capătă conținutul 
concret al realității, cu fiecare in- 
vîrtitură a polizorului. Fiindcă 
piesele, înainte de a fi cufundate 
îil baia de crom, trebuie șlefuite, 
3ar operația aceasta o fac cu mă
iestrie muncitori ca Ion Dumitres- 
£U sau Ștefan Petrescu — al că
ror angajament de a șlefui, fiecare 
,180 de foarfeci chirurgicale peste 
■plan, este pe cale să fie îndeplinit 
— sau Gh. V’șan care și-a înscris, 
In cinstea lui 23 August, 220 de 
foarfeci peste plan.

Reporterul sportiv își va aminti 
totdeauna cu plăcere de vizita a- 
ceasta, făcută într-o secție unde 
majoritatea muncitorilor sînt spor
tivi. lată, de pildă, pe cei despre 
care am vorbit pînă acuma: Ion 
Dumitrescu este parașutist spor
tiv, Ștefan Petrescu interul stînga 
al echipei de fotbal, Gh. Vișan 
este un cunoscut . ciclist încă de 

'cînd lucra la uzinele „23 August". 
Și tot în această secție mai lucrea
ză și „semigreul" junior Zamfir 
Ciocîrlan, sau ajutorul de maistru 
Iosif Filip care e tot atît de pri
ceput în ale popicelor cît și în 
cromarea diferitelor ustensile.

Prelungirea vizitei în întreprin
derea „2L Decembrie", prilejuiește 
alte cunoștințe cu muncitorii spor
tivi ai fabricii și duce la aflarea

FABRICII...
unor angajamente care căpătă via
ță, de data aceasta, pe terenul de 
sport. Peste 30 de muncitori și-au 
propus să obțină, în cinstea lui 23 
August insigna G.M.A.; după fap
tul că majoritatea probelor au 
fost trecute și după preocuparea 
colectivului sportiv se poate vedea, 
de pe acum, că succesele în pro
ducție vor fi dublate și de cele ob
ținute în sport. De două ori pe 
săptăimînă — lunea și miercurea 
— aspiranții merg pe terenul de 
sport sau la ștrand, pentru a-și tre
ce normele de atletism și înot. Alți 
tineri muncitori și funcționari au 
început în cinstea măreței aniver
sări să-și treacă normele. Și dacă 
pînă la 23* August nu vor avea 
timp să obțină insigna dorită, vor 
fi mulțumiți -totuși că și-au trecut 
cea mai mare parte a normelor. 
Astfel că, în momentul acesta, co
lectivul sportiv Metalul „21 De
cembrie" are peste 70 de aspiranți 
G.M.A. gr. I și II. Trebuie subli
niată seriozitatea' și buna pregă
tire dovedite de unii tineri cu pri
lejul trecerii normelor. Gh. Man- 
gîru, tînărul ajustor care își depă
șește norma cu un procent mediu 
de 30 la sută, a parcurs 100 m. 
plat în 12,6 secunde și a obținut 
39 de puncte la proba de tir. La 
toate probele pe care le-a trecut 
pînă acum, el a obținut calificati
vul „excelent". Și nu e el singu
rul; matrițerul Marin Niță a do
vedit, de asemenea, seriozitate și 
perseverență în pregătire ca și 
electricianul Constantin Giumercă 
sau ca tehnicianul C. Bărbulescu.

...Pînă la 23 August mai sînt pu
ține zile și cu cît numărul lor se 
micșorează cu atît realizările de
vin mai multe și mai frumoase. 
Sînt fapte de muncitori sportivi, 
care știu să salute, așa cum se cu
vine, cea de a X-a aniversare a 
eliberării patriei noastre.

P. TOMA

Un vrednic
activist obștesc

Tovarășul Emanoil Cobzalău 
este un om înalt și slăbuț. La 
prima vedere nu ți-ai închipui că 
ar fi în stare să asalteze obsta

colele cursei G.M.A., că ar putea 
alerga voinicește sau sări la groa
pa cu nisip. Și totuși, tovarășul 
Emanoil Cobzalău este purtător al 
insignei G.M.A. încă din anul 
1952 și, în același timp, un neo
bosit membru al comisiei G.M.A. 
de la cercul sportiv al Editurii 
Tehnice din Capitală.

După ce a primit insigna el s-a 
hotărît să fie mereu alături de ti
nerii care doresc să-și treacă nor
mele G.M.A. Văzînd priceperea și 
dragostea lui pentru sport, tovară
șii săi de muncă l-au ales pre
ședinte al cercului sportiv și al 
comisiei G.M.A. Zi de zi, vredni
cul activist sportiv a discutat cu 
oamenii, a organizat munca, iar 
acum are satisfacția unor fru
moase realizări pe linia complexu
lui G.M.A. Peste 30 de muncitori 
și-au luat cu succes examenul de 
control G.M.A., iar alți 12 aspi
ranți mai au de trecut doar cîteva 
norme pentru a primi brevetul și 
insigna G.M.A.

Emanoil Cobzalău poate fi mul
țumit de aceste realizări, mai ales 
că printre purtătorii insignei G.M.A. 
se află mulți oameni ca Florian 
Nestor, Ledia Goruleanu și alții, 
care, la început, nici nu voiau să 
audă de sport. El e hotărît însă 
să muncească în așa fel ca, toți 
cei 84 de membri ai cercului spor
tiv să devină purtători ai insignei 
G.M.A. Și cu siguranță că va 
reuși, dacă va continua să mun
cească cu aceeași perseverență și 
dragoste.

Angajamentele devin fapte
La începutul trimestrului III, 

consiliul colectivului sportiv 
Progresul I.T.B. și-a întocmit un 
plan de acțiune pentru întîmpi- 
narea zilei de 23 August.

Printre alte obiective, în planul 
de acțiune a fost prevăzută și în
tărirea muncii pe linia complexu
lui G.M.A.

Pentru reușita acestei acțiuni, 
sarcinile propuse au fost defalcate 
pe cercuri sportive și pe antrenori. 
De asemenea, a fost organizat un 
campionat de fotbal intercercuri. 
Regulamentul competiției prevedea 
că nu pot participa la întreceri 
decît purtători de insignă sau as
piranți G.M.A.

Metodele de muncă folosite, ca 
și străduințele depuse de majori
tatea antrenorilor, printre care N. 
Dragomirescu, Alexandru Teodore- 
scu și Dumitru Hîtru, au creat

UN EXEMP LU...
Pentru mulți dintre aspiranții 

G.M.A., trecerea normelor nu este 
un obstacol atît de dificil. Deh! 
Au mai jucat oamenii volei, au mai 
bătut mingea de fotbal în vreo 
după-amiază, așa că, de bine de 
rău, s-au mai mișcat. Dar o bună 
parte dintre tinerii care aspiră la 
obținerea insignei G.M.A. vin pen
tru prima oară pe un teren de 
sport și bineînțeles, le este mai 
greu să învingă normele comple
xului.

Din această constatare și mai 
ales din dorința ca la baza activi
tății G.M.A. să existe, totuși, un 
element de pregătire cu caracter 
științific, au luat naștere, in multe 
regiuni ale țării noastre, centrele 
de antrenament G.M.A.

Mulți activiști sportivi neglijea
ză această, problemă. Și greșit 
procedează, pentru că acolo unde 
centrele de antrenament G.M.A. au 
o rodnică activitate, pregătirea as
piranților este, firește, mai bună, 
iar numărul lor mai mare.

Un exemplu în această privință 
îl constituie cele două centre de 
antrenament G.M.A. din raionul 
Reșița. Ele se găsesc la Bocșa 
Montană și în comuna Măureni. 

condițiile unei reușite depline. 
Astfel, pînă în prezent. 35 de 
membri ai colectivului sportiv 
și-au trecut toate normele com
plexului, cucerind insigna G.M.A., 
iar alți 60 au de trecut nu
mai examenul de control. In a- 
fară de aceștia, au mai fost an
grenați în trecerea normelor com
plexului mulți tineri care vor de
veni, în curînd,. purtători de in
signă.

Adăogînd pe cei 93 de purtători 
— pe care colectivul i-a realizat 
în cinstea lui 23 August — la ci
fra totală a celor ce și-au cuce
rit insigna încă de la începutul 
anului, colectivul sportiv Pro
gresul I.T.B. își va depăși angaja
mentele pe anul întreg cu 80 la 
sută, intimpinînd astfel cu noi rea
lizări, marea sărbătoare a poporu
lui nostru — aniversarea a 10 
ani de la eliberarea sa.

Ambele centre au o bogată acti
vitate, iar instructorii obștești 
Francisc Bănuț, Alois Szilagy și 
Petre Bojincă de la centrul de an
trenament din Bocșa Montană, 
pregătesc 320 de aspiranți, care 
și-au trecut 90 la sută din norme.

La centrul de antrenament 
G.M.A. din comuna Măureni, 150 
de tineri țărani muncitori din co
munele Măureni și Berzovia se 
pregătesc intens în vederea obține
rii insignei.

Iată, așa dar, că un centru de 
antrenament înseamnă mult în 
munca G.M.A. înseamnă o muncă 
științifică, o mai trainică legătură 
între tineret și sport, înseamnă, de 
fapt, atragerea de noi mase de ti
neri într-o activitate sportivă con
tinuă.

In concluzie, rămîne tapt stabi
lit că inițiativa comitetului raional 
C.F.S. Reșița este cît se poate de 
bună. Aceasta, în ceea ce privește 
comitetul raional C.F.S. Reșița. In 
rest, toți activiștii sportivi și toate 
organizațiile sportive vor trebui să 
urmeze acest exemplu.

După o cotespondentă primită de la 
PETRE PETRIȘOR

PRIMUL LOR CONCURS...
Dorința de a cuceri cît mai cu rînd insigna G.M.A. însuflețește 

puternic masele de aspiranți în pregătirile lor. In fotografie, un grup 
de tineri și tinere antrenîndu-se în veaerea obținerii normelor com
plexului G.M.A.

întrecerile camp'onatului de polîatlon G.M.A. 
al R.P.R. se apropie de sfirș t

întrecerile campionatului de po- 
îiatlon G.M.A. se apropie de sfîr- 
șit. In întreaga țară a avut loc 
duminică penultima fază a acestei 
Competiții — concursurile regio
nale — la care au participat cîș- 
tigătorii întrecerilor din etapa ra
ională. Majoritatea corespondenți
lor noștri ne-au relatat că, în cele 
mai multe centre de regiune, a- 
ceastă etapă s-a bucurat de un 
frumos succes mobilizatoric și or
ganizatoric.

Timp de două zile și-au disputat 
întîietatea, pe stadionul Locomo
tiva din Timișoara, concurenți din 
Caransebeș, Reșița și din alte ra
ioane ale regiunii Timișoara. Ma
joritatea participanților s-au dove
dit a fi bine pregătiți din punct 
<îe vedere tehnic.

De un deosebit succes s-au bu
curat și concursurile organizate în 
regiunea București, care au avut 
loc la Giurgiu. Tînărul George 
Lambrache (Progresul T. Măgu
rele) și-a întrecut toți adversarii, 
cîștigînd pentru a doua oară con
secutiv titlul de campion al regiu
nii București (și anul trecut a o- 
cupat primul loc în faza regională). 
De data aceasta, el s-a impus la 
probele atletice, reușind să arunce 
greutatea cu ambele tnîini 18,57 r .

Și în orașele Iași, Craiova, Cluj, 
Orașul Stalin, etc. faza regională 
a campionatului de poliatlon 
G.M.A. a prilejuit întreceri de un 
nivel tehnic ridicat. In schimb, 
corespondenții noștri ne-au semna
lat că în unele centre de regiune 
mobilizarea a lăsat de dorit, o 
mare parte dintre concurenți ab- 
sentînd, de cele mai multe ori, din 
vina comitetelor raionale C.F.S., 
care nu le-au asigurat mijloace de 
transport.

In curînd la Mediaș vor avea 
loc întrecerile finale ale acestei 
competiții. Comportarea partici
panților în concursurile de sîmbătă 
și duminică, ne îndreptățește să 
credem că lupta pentru cucerirea 
mult rîvnitului titlu de campion al 
R.P.R. va fi deosebit de dîrză. Re- 
întorși la locurile lor de muncă, 
finaliștii vor continua pregătirile 
cxersînd, desigur, la probele la 
care au arătat deficiențe.

O sarcină deosebit de importan
tă revine colectivelor sportive. 
Acestea trebuie să asigure fina- 
liștilor condițiunile necesare unei 
temeinice pregătiri. In același 
timp, cî știgătorii întrecerilor re
gionale nu trebuie să uite că stră- 
duindu-se sâ-și ridice nivelul teh
nic vor reuși, în finală, nu numai 
să ocupe un Ioc cît mai bun în 
clasamentul general, ci vor contri
bui d> plin la reușita deplină a 

competif'k.

al 
pentru 

Cl
ac ti- 
lnsă 
oară 
care

(~'lîțiva tineri, o pistă de aler- 
gări, un instructor care dă 

sfaturi... Decorul obișnuit 
unui concurs oarecare 
trecerea normelor G.M.Ă. 
bișnuit? Poate pentru un 
vist al mișcării sportivei 
pentru cel care vine prima 
pe un stadion, pentru cel 
știe că peste cîteva minute se 
va întrece în sport cu alții, așa 
dar pentru sutele de mii de as
piranți G.M.A. din întreaga 
țară, acesta nu este un decor 
obișnuit. Dimpotrivă, este 
drul în care vor trăi un 
ment important din viața

Și iată cîteva exemple...

ca- 
mo- 

lor.

PRIMA NORMA TRECUTA...

T ucrurile se petjec așa cum am 
arătat, mai ales în ceea ce pri

vește decorul. Tinerii, sînt elevii 
școlii profesionale de hîrtie și ce
luloză din Bacău, iar instructorul 
nu este de fapt un instructor, ci 
chiar profesorul de educație fizică 
al școlii, tovarășul Traian Iliescu. 
Scena se petrece bineînțeles, pe 
un stadion...

— „Pe locuri I Gataaa I... Ple
cați!"

Prima lor cursă! Cei patru elevi 
ai acestei școli aleargă repede pe 
pista de sgură, îndreptîndu-se vi
jelios spre linia de sosire. Au mai 
rămas doar cîțiva metri... Și pri
mul a trecut linia de sosire elevul 
Vasile Marin, fruntaș la învăță
tură. Prima întrecere sportivă, pri
ma victorie a lui Vasile Marin. In 
după-amiaza aceea, mulți dintre 
elevii școlii profesionale de hîrtie 
și celuloză au cucerit victorii.

La sfîrșitul concursului ei au 
hotărît ca în cinstea zilei de 23 

August să devină purtători ai in
signei F.G.M.A. Așa au început 
activitatea sportivă elevii școlii 
profesionale de hîrtie și celuloză 
din Bacău.

AU OBȚINUT INSIGNA

Este vorba de tinerii țărani 
muncitori din comuna Roma, 

raionul Botoșani. Și ei au început 
la fel ca tinerii elevi din Bacău a 
căror scurtă poveste ați citit-o.

In ziua aceasta de vară mulți 
tineri din comună au îmbrăcat 
straiele de sărbătoare. Astăzi, vor 
da examenul de control și, dacă 
vor merita, vor obține insigna 
G.M.A. Sunt 65 de concurenți și 
concurente. Concursul a început în 
prezența comisiei de control și a... 
întregului sat.

Și atunci cînd concursul s-a ter
minat, în comuna Roma erau 65 
de" purtători ai insignei G.M.A., 
65 de tineri și tinere care au în
drăgit sportul, 65 de tineri și ti
nere care se mîndreau cu insigna 
care strălucea pe straiele lor de 
sărbătoare.

SĂPTĂMÎNĂ G.M.A.

asemenea săptămînă au trăit 
tinerii sportivi din Reșița. La 

toate bazele sportive puteai întîlni în 
decursuț acestei -săptămâni zeci de 
tineri și tinere care își disputau 
cu dîrzenie întîietatea. Mulți din
tre ei veneau pentru prima oară 
pe un stadion sau la bazinul de 
înot. Și chiar dacă știau să înoa
te, part’cipau totuși pentru prima 
oară la un concurs de natație.

Iar în mijlocul lor se aflau in
structorii obștești, care ii îndrumau, 
ale căror sfaturi erau binevenite 
întotdeauna.

Și astfel, cu ajutorul instructo
rilor obștești Perlmuter, Mărășes- 
cu, Mateșoane și al profesorului 
Holischwender, în săptămînă aceea 
215 dintre tinerii care veniseră ’~ 
pentru prima oară pe stadion au 
devenit purtători ai insignei ■' 
G.M.A.

Acestea sînt faptele. Consecin
ța lor este însă alta. După săptă
mâna G.M.A., numărul membrilor 
secțiilor pe ramură de sport ale 
colectivelor sportive reșițene a 
crescut simțitor. De ce? Pentru că 
în săptămînă G.M.A. alți tineri 
au învățat să prețuiască sportul.

IN TIMP DE O LUNA...

Se numesc Vasile Manea, La- 
dislau Stoica, Ion Lipan și 

Hari Wolf. Sînt membri ai comi
siei de examinare și control de pe 
lînga comitetul orășenesc C.F.S. 
Brăila. Cei patru tovarăși de mai 
sus sînt sufletul activității G.M.A. 
din orașul de pe malurile Dunării.

In luna iulie ei nu au precupețit 
nici un efort pentru ca un număr 
cît mai mare dintre tinerii aspi
ranți să devină purtători de insig
nă. Și eforturile lor au fost încu
nunate de succes. Atunci cînd s-a 
scurs si ultima zi a acestei luni 
socotelile arătau că în O’.asii 
Brăila erau acum 218 noi purtă
tori ai insignei G.M.A. și 190 ai 
insignei F.G.M.A.

Și astfel în orașul Brăila nu 
sînt numai peste 400 de noi puriă- , 
tori ai insignei, ci și peste 400 de [ 
noi sportivi I

(După scrisorile primite de la 
V. Mîhăilă, Benu Zunier, lancu 
Ptăvițu, A. Schenkman și Gr. 
Bîrsan).

f



Svb conducerea Partîdulu* nostru, 
înainte spre construirea socialismului

(Urmar'e din pag: l-a)

de condițiile de sancționare și ex
cludere din partid. Citind aceste 
prevederi, putem observa atenția
deosebită față de păstrarea purității 
rîndurilor partidului, asigurarea
unității acestuia că și preocuparea 
de a încadra în modul cel mai just 
și de a exclude, în cazuri precise 

. și după serioase cercetări, pe mem
brii partidului. De asemenea, in 
proiectul de Statut modificat se vă
dește o atenție specială ere, tarii și 
educării candidaților de partid ca și 
recrutării acestora, stabilindu se trei 
categorii cu stagii diferite, cu re
comandări variind ca număr și ve
chime a celor care Ie dau. Aceasta 
va asigura o justă compoziție de 
clasă a partidului. Primirile se fac 
în mod individual, după verificarea 
recomandărilor și în urma hotărîrii 
de primire a organizației de bază 
confirmată mai apoi și după înde
plinirea stagiului de candidat.

Toate organele de partid sînt eli
gibile ; ele sînt obligate să prezinte 
periodic dări de seamă în fața or
ganizațiilor de partid ; minoritatea 
se va supune majorității ; discipli
na de partid este obligatorie pen
tru toate organele sale de jos și 
pînă sus, iar hotărîrile organelor 
superioare sînt obligatorii pentru 
cele inferioare.

Proiectul Statutului modificat 
acordă o mare însemnătate activi
tății organizațiilor de bază, temelia 
întregului partid, felului în care 
ele trebuie să-și ducă munca. Rolul 
și răspunderea organizațiilor de 
bază vor crește deoarece în proiectul 
Statutului modificat se prevede că 
aceste organizații din întreprinderile 
productive și comerț, S.M.T., gospo
dării de stat și gospodării colective 
au dreptul de a controla activitatea 
administrațiilor.

Pentru a da posibilitate tuturor 
membrilor de partid și candidaților 
de partid să participe direct la dez

Manifestații sportive in cinstea zilei de 23 August
Comitetele C.F.S. ale regiunii și 

orașului Ploești organizează în zi
lele de 13—15 august o competi
ție ciclist» pe distanța Ploești — 
Brăila — Tulcea și înapoi. între
cerea împărțită în 3 etape, mă
soară 526 km. Etapa I Ploești — 
Brăila; etapa II Ghecet — Tulcea 
■— Ghecet; etapa III Brăila — 
Ploești.

Plecarea în prima etapă se va

baterea proiectului, conform Hotă
rîrii Plenarei din 2 august a C.C. 
al P.M.R,, presa de partid cen
trală și locală a prbnit ca sar
cină din partea Comitetului Central 
de a publica orice articole și obser
vații pozitive sau critice, precum și 
propunerile de orice fel privind 
proiectul Statutului modificat. Ca 
urmare a acestei sarcini de cinste, 
ziarul „Scînteia” a lansat o chema
re către toate organizațiile de par
tid, membrii și candidații de partid, 
de a trimite organului central al 
C.C. al P.M.R. toate observațiile pe

• care le au de făcut în această pri
vință.

Citind importantul document care 
este proiectul Statutului modificat, 
oamenii muncii își dau seama că 
de forța și unitatea partidului nostru 
se leagă dezvoltarea și de aci înainte 
a industriei noastre, a agriculturii, 
a transporturilor, a întregii econo
mii naționale pe calea luminoasă a 
socialismului, ridicarea nivelului 
de trai și a bunăstării întregului 
nostru popor. De aceea, cu prilejul 
publicării proiectului de Statut mo
dificat al P.M.R. poporul muncitor 
din Republica noastră Populară se 
unește mai strîns în jurul partidu
lui comuniștilor, cel mai devotat 
apărător al intereselor sale condu
cătorul și organizatorul luptei 
noastre pentru o societate lipsită 
de exploatare, sporindu-și eforturile 
creatoare în munca de fiecare zi 
pentru realizarea construirii socia
lismului și apărarea nobilei cauze 
a păcii. Succesele obținute în cin
stea zilei de 23 August și în întîm- 
pinarea celui de al II-lea Congres 
al P.M.R., de oamenii muncii din 
patria noastră, avînd în primele rîn- 
duri pe comun iști,dovedesc dragos
tea fierbinte și atașamentul ne
clintit al poporului față de Parti
dul Muncitoresc Romîn.

da vinari 13 august, la ora 9, din 
fața sfatului popular al orașului 
Ploești.

M. BEDROSIANU 
corespondent

★
Consiliul sportiv regional Știința 

București organizează un concurs 
de șah deschis tuturor categoriilor 
de jucători, clasificați și neclasi- 
ficați, din cadrul asociației Ști

ința.

Zile de odihnă
Acrul străveziu al dimtnețti e 

străbătut din cînd în cînd de zborul 
planat al unui pescăruș. Crestele 
ușor dantelate ale valurilor mării 
mingîie nisipul fin al plajei.

E ora 7 dimineața și întinderea 
de nisip din fața casei de odihnă 
,,1 Mai" de la Mainaia, începe să 
prindă viață. Aproape de mare, în 
plin soare, răcoriți de ușoara briză 
marină, bărbați și femei, tineri și 
virstnici, execută, sub comanda ins
tructorului sportiv, mișcări de gim
nastică ritmică. Sînt vrednicii 
muncitori și muncitoare venifi să-și 
petreacă concediul la casa de o- 
dihnă „1 Mai" de la Mamaia.

Executarea acestui program, 
care cuprinde o serie de exerciții 
bine alese, te înviorează șif îți 
pune sîngele în mișcare.

Doritorii de sport mai au pri
lejul să practice un sport plăcut 
și. folositor: vîslitul: După ora 9 
dimineața, bărci albe și ușoare te 
îmbie să spinteci suprafața de 
oglindă a lacului Siutghiol, din 
apropierea casei de odihnă. Ceva 
mai tîrziu, instructorul dă pri
mele noțiuni de înot neinițiați- 
lor. Puțin curaj și... teama de 
apă dispare. Elevii învață „să facă 
pluta" din prima lecție I

Apa și plaja sînt, într-adevăr, 
atrăgătoare, dar din cînd în cînd 
e plăcut să faci și cite un schimb 
de mingi la masa de tenis. Mai 
mult chiar, au fost organizate și 
concursuri care s-au bucurai de o 
largă participare a tovarășilor ve
niți la odihnă.

Dar iată că pe una din spa
țioasele terase nu se aud nici 
glasurile cristaline de copii și 
nici rîsul sănătos și molipsitor 
care domnește pretutindeni. E li
niște. De ce oare? Să ne apro
piem...

Inșiruiți la mesele de șah, cu 
ochii ațintiți pe piesele albe și 
negre, concurența turneului de 
șah își dispută sferturile de fi- 
nalăl

Și voleiul este un sport care 
are adepți numeroși printre cei 
veniți la odihnă la casa „1 Mai" 
din Mamaia. Zilnic, pe cele două 
terenuri de volei, frumos amena
jate, mingile sînt trimise necon
tenit dintr-o parte în cealaltă a 
plaselor.

Trebuie să recunoaștem însă că 
cea mai mare animație domnește 
In jurul tablei de șubac. Piesele 
rotunde din, lemn zboară, cînd

la Casa „1 Mai” din Mamaia’
r?.-;

:¥•

Casa de odihnă „1 Mai" de la Mamaia primește în fiecare varăCI R/î --- • . — St! 3 1 1 J . ... wl să se resute și sute de oameni ai muncii din țara noastră, veniți 
creeze la mare.creeze la

ntai grăbit, cînd mai încet, spre 
căsuțele în care trebuie să-și facă 
loc. Sub mîinile unora sînt în
dărătnice și nu vor sțt dea ascul
tare. Altora însă, le sînt supuse 
și se îndreaptă grăbit, și fără 
greș, acolo unde au fost trimise.

La casa de odihnă „1 Mai"- 
Mamaia se poate avea cu adevă
rat o odihnă activă. In afară de 
practicarea diferitelor sporturi, îți 
stau la dispoziție zeci de volume 
de cărți, alese cu îngrijire, în di
ferite limbi și de diver-se specia
lități.

In fiecare seară, un program 
cultural cuprinzînd concerte ale 
diferitelor ansambluri artistice, 
filme și conferințe, îți îmbogățește 
cunoștințele.

Litoralul este învăluit de um
brele nopții. Pe terasa largă a ca
sei de odihnă „1 Mai"-Mamaia, 
așezați în cerc, în fotolii comode 
de paie, stau de vorbă cinci băr
bați. Sint toți din valea Jiului. Se 
cunoșteau și dinainte dar aici le
găturile lor s-au cimentat.

Cu chipurile arse de soare, cu 
ochii strălucitori de viață, ei se 
vor întoarce la locurile lor de 
muncă cu forțe înzecite.

Gydrfi Francisc, miner la Pe- 
trila, decorat cu Ordinul Muncii, 
e sigur că acasă toate merg bine. 
Șeful - echipei sale este doar most 
Ion Rais, care, deși are o vlrstă
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destul de înaintată, e mai voințe 
decit unul tînăr.

„De două ori a fost decorat cu 
Ordinul Muncii", spune Gydrfi.

Și el iot aici a fost în concediu? 
întreabă lăcătușul mecanic Aurel 
Macarie, din Petrila.

„Da de unde! Moș Rais s-a dus 
tocmai în fundul Moldovei, la Va
tra Dornei. Eu i-am ținut locul la 
Petrila, la mină".

Suhar Francisc, maistru meca
nic, le povestește că de la ve
nirea puterii populare, în fiecare 
an a plecat la odihnă. Ultimii trei 
ani a fost la Vasile Roaită. Dar, 
parcă îi place mai mult aici la 
Mamaia. Atîtea are de făcut toată 
ziua, îneît vremea a trecut ca un 
fulger

Cocio Hendric, lăcătuș mecanic 
la Petrila și Copil Friederic. strun
gar la Aninoasa, sînt de iceeași 
părere.

Discuția alunecă încet asupra 
filmului pe care l-au văzut cu toții 
în seara asta: filmul sovietic 
„Oameni curajoși".

„Bun film, spune Macarie. Din el 
am învățat, fraților, că vitejia și 
dlrzenia nu fac casă bună d-’cît 
cu trupuri sănătoase șl oțelite. 
Așa că mîine dimineață... la gim
nastică, pe plajă. Unul să nu lip
sească"...

Incet-încet, terasa se golește. 
Nu o mai străjuește decit luna, 
care și-a făcut o cale de argint 
pe undele mării...

Q SEVEREANLJ

Milioane de oameni liberi și fe
riciți întîmpină ziua ce va hotăr
nici acest glorios deceniu născut 
odată cu luminoasa dimineață de 
august 23, 1944, dăltuind cu mîi
nile lor pricepute daruri minunate 
în semn de cinstire a marii sărbă
tori. Și, trăind puternic fireasca 
nerăbdare ce te cuprinde în aștep
tarea zilei în care pretutindeni se 
vor înălța flamuri și cîntece, pri
vind cu mîndrie creșa cea nouă și 
luminoasă, cartierul de locuințe 
muncitorești, răsărit parcă peste 
noapte, uzina nouă și puternică de 
unde răzbate pînă departe cloco
tul nestăvilit al muncii sau ogo
rul brăzdat de tractoare, nu poți 
pune stavilă gîndurilor ce te poar
tă, măcar pentru cîteva clipe, cu 
ani și ani în urmă...

Parcul sportiv „Dinamo", const rucție realizată tn anii puterii 
popu lure

Zece ani de la eliberarea patriei

| PARCUL SPORTIV DINAMO, 0 MINUNATĂ REALIZARE
REGIMULUI DEMOCRAT-POPULAR

Zorii acestui deceniu luminos nu 
alungaseră norii cenușii, întune
cați, orînduirea nedreaptă și crun
tă. Năzuințele de veactiri ale mi
lioanelor de oameni erau încă un 
vis. Dar zilele acelea mohorîte au 
trecut, s-au schimbat lucrurile, 
s-au schimbat oamenii, viața, așe
zările, totul... Pe locul ruinelor fu- 
megînde ale războiului, oamenii li
beri au început a construi, ridicînd 

pe temeliile unei vieți libere, noi a- 
șezări, noi fabrici, noi uzine, con
strucții sportive.

Și cu fiecare zi, s-a schimbat cîte 
ceva pe tot cuprinsul țării. S-a 
schimbat și „Groapa Velodromu
lui" din București pe care, doar 
arareori, un mănunchi de copilași, 
cîștigînd prin vicleșug bunăvoința 
strașnicului păzitof, se strecurau 
pe furiș și încingeau o „miuță". 
„Renumele" în afară de cel datorit 
gunoiului și bălăriilor precum și 
gropii imense în care sălășluia, chi
purile, „terenul de fotbal" — por
nea de la velodromul care, deși 
stricat, dărăpănat, era totuși cam 
singura bază sportivă de acest fel.

Așa era „Groapa Velodromului". 
Iar ca bază sportivă figura doar 
în năzuințele și în gîndurile celor 
care visau un stadion cu mii' de 
locuri, cu tribune, cu gazon proas
păt...

★
Pașii te poartă către Parcul 

Sportiv Dinamo! Astăzi, poate nu 
te mai oprești în fața fiecăreia din
tre minunatele statui ce străjuiesc 
aleea spre care te îndrepți la velo
drom, la stadionul de fotbal, spre 
poligon... In suflet simți însă, mai 
vie ca oricînd, mîndria de a ști că 
o astfel de construcție sportivă a 
fost ridicată în anii aceștia în care 
făurim și viața noastră nouă, fru
moasă, îmbelșugată. Și uiți, pentru 
o vreme, că ai venit aici să-l ad
miri pe Ozon sau Nicușor, pe ci
cliștii noștri fruntași, pe rugbiștii

• Dumitru Ionescu sau Ghîuzelea or! 
pe atleții care au început lupta cu 
centimetrii... Uiți fotul și, închizînd 
o clipă ochii, simți cum se înfiripă. 

mereu mai clară, mai măreață, o 
imagine scumpă ție, scumpă fie
cărui sportiv: Parcul Sportiv Di
namo.

Iată: frumosul teren de fotbal ale 
cărui tribune au o capacitate de 
aproape 30.000 de locuri, groapa de 
sărituri, pista de atletism... vesti
arele, sălile cu dușuri... velodromul 
cu pista de 400 m. lungime,... te
renurile de volei și baschet, tribuna 
de peste 5.000 de locuri...

Te-ai întrerupt o clipă? Da! Pri- 
vește-i pe cei cîțiva tineri și tinere 
ce au pornit pe aleea frumos pie
truită. Privește-i și pornește ală
turi de ei căci, poate, n-al văzut 
poligonul modern cu instalațiile 
electrice pentru probele de armă 
cu calibru redus, cu instalații pen
tru pistol liber și viteză, cele 56
de paturi pentru trageri, poligon
modem cu care se mîndresc sporti
vii noștri. •

Firește, aici, nu-ți poți îngădui
să zăbovești prea mult într-un loc. 
Sînt atîtea de văzut! Hai.acum spre 
clădirea aceea impunătoare, împre
ună cu tinerii aceștia rumeni în sa
la de sport și vei simți cît de pu
ternic îți bate inima de bucurie 
privind... dar parcă știi unde să 
privești mai întîi? Gimnaștii se 
antrenează, folosind modernul uti
laj pus la dispoziție, halterofilii și 
boxerii au început de mult lucrul 
și acum, iată-i, părăsesc sala. In 
prag te întîlnesc alți sportivi, zece, 
douăzeci... Sînt, desigur, volei
baliști sau poate baschăbaliști, ju
cători, de tenis de masă sau luptă
tori...

Cele 6 terenuri de volei, bine a- 
menajate. seamănă uimitor între

ele. Și totuși te oprești în fața 
fiecăruia dintre ele. Ca și în fața 
fiecăruia dintre cele patru terenuri 
de baschet. Le privești le numeri 
și te bucuri.

Ai vizitat și cele două terenuri 
de antrenament de fotbal și terenul 
atleților și pistele pentru antrena
ment G.M.A., ai privit pc- fotba
liști, ai admirat dîrzenia cicF- ilor, 
ai zăbovit îndelung la an'rrnamen- 
tul gimnaștilor Ai petrecut clipe 
minunate printre sportivii Tină-ului 
dinamovist, printre sutele de ti
neri pe care i-ai întîlnit în după- 
amiaza aceasta de august, ca și în 
celelalte după-amieze de ncn'.'mă- 
rate ori în cei cinci am d» la 
construcția acestui Parc Spo-t-v.

Acum, pașii te poartă către aleea 
ce șerpuiește pînă la ieșirea din 
Parc. Te mai întorci ocltoă "noi. 
după ce ai îmbrățișat cu o 
privire frumoasa priveliște 1? pre
gătești să-ți iei rămas bu". ai 
v!tot se pare, de toren«':to te
rns, de terenurile unde perre'- -pe
rechi cei ma' m!ci sportivi '-miii, 
se antrenează vîrtos sub 'i.'ee- 
rea „maestrului" Ești fericit să 
mai petreci cîtova clipe lingă ei și 
nici n-ai simțit cînd au n-posit 
umbrele" înserării

Nu mai e timp pentru o vizită la 
una din celelalte minunate con
strucții sportive ridicate în ani1 pu
terii populare Nu mai e timp pen
tru un scurt popas la stad onul 
23 August, la. stadionul . r,-m’i' licii, 
la sala Floreasca...

Cu imaginea de neuitat a a- 
cestor locuri, pe care poate nici 
visul de acum un deceniu al tine
rilor ce năzuiau să aibă cîndva un 
teren de sport, frumos cu gazonul 
proaspăt, n-o putea cuprinde por
nești fericit în tovărășia unu* gî'nd 
stăruitor:

„Am văzut doar una din miiîe 
de baze sportive ale țării noastre, 
una din nenumăratele victorii ale 
oamenilor liberi din patria noastră 
liberă. DAN GIRLEȘTEANU



Ova concluzii după finalele campionatului republican de juniori la natație
Ț a sfîrșitul săptămînii trecute 
*-'s-au desfășurat, în bazinul 

din Lugoj, finalele campionatului 
republican de juniori la natație. 
Timp de trei zile, Lugojul a cu
noscut fierberea pe care o poate 
provoca prezența a 200 de tineri 
și tinere, sportivi din multe re
giuni ale țării, venili să se în
treacă într-o competiție-care, prin 
faptul că reunea la startul pro
belor pe cei mai buni dintre ti
nerii înotători, reprezenta una 
dintre cele mai importante între
ceri ale acestei discipline spor
tive.

Marele număr de concurenți, 
eforturile depuse de organele lo
cate pentru reușita concursurilor 
ca și buna lor organizare, repre
zintă, categoric, succese la care 
vin să se adauge cele trei noi re
corduri R.P.R. realizate în ca
drul probelor rezervate juniorilor. 
(Oanță Adrian-2:50.9 pe 200 rn. 
mixt individual juniori cat. I, 
echipa de ștafetă 4x100 m. mixt 
junioare cat. II. Progresul Bucu
rești cu 6:37.5 și echipa de șta
fetă 4x100 mixt junori cat. II 
Știința București cu 5:20.2). Re
zultatele obținute de tineri ca 
Elisabeta Schmitz (Progresul 
Orașul Stalin) cu 1 : 35.5 pe 100 
m. bras junioare cat. II, Hubert, 
Bock (C.C.A.) cu 5:21.3 pe 403 
ni. liber juniori cat. II, etc. re
prezintă și ele un pas înainte pe 
drumul progresului natației noa
stre.

O impresie frumoasă au lăsat 
întrecerile săritorilor și îndeo
sebi comportarea tinerelor sări
toare. Juniorul Gh. Banu (Flamu
ra roșie Sibiu), junioarele Ale- 
xandrina Goicea, Viorica Kele- 
nven și copiii centrului de antre
nament București — P. Decu- 

Trei tinere participante de la Progresul Orașul Stalin: su
rorile Boloni și H.anelore Kraus.

seară A., Horacek, A. Rotman 
și Cristina Todea — au lăsat să se 
întrevadă reale calități și repre
zintă o promisiune că impasul, 
prin care trec în momentul de 
față săriturile, în notația noastră, 
va fi înlăturat cît de curînd.

Meciurile celor șase echipe par
ticipante la întrecerile de polo pe 
apă au culminat prin întîlnirea 
dintre echipele Știința București— 
care s-a și clasat pe primul loc— 
și Dinamo, clasată pe locul II. 
Jocul s-a ridicat la un nivel des
tul de bun și a mulțumit pe de
plin pe .cei peste 1000 de spec
tatori prezenți la bazin duminică 
după amiază. Jocul prestat de 
unii dintre componenții celor 
două echipe (Blajek, Chirvăsuță, 
Marinescu de la Știința și Oanță 
și Mălin de la Dinamo) a demons
trat faptul că preocuparea pen
tru ridicarea de tineri jucători de 
polo există și dă roade.

Dar, dacă acestea au fost, în 
ansamblu, succesele înregistrate 
prin desfășurarea finalelor cam
pionatelor de juniori și junioare, 
au existat și o serie de lipsuri 
din oele mai importante, scoase 
la iveală de această competiție. 
Ne vom ocupa mai pe larg de ele 
fntrucît concluziile trase asupra 
aoestei competiții reflectă, de 
fapt, situația existentă în întrea
ga activitate la natație.

UN NIVEL TEHNIC SCĂZUT

Rezultatele tehnice înregistrata 
au fost sub nivelul așteptărilor, 
apa» reprezentat un progres față 
de anul trecut. Astfel, din cele trei 
recorduri, două au fost realizate de 
echipe de ștafetă și doar unul a 
fost individual, deși nivelul des

tul Je scăzut al performanțelor 
maxime într-o serie de probe ar fi 
făcut posibilă doborirea mai mul
tor recorduri. Da'r mai importantă 
încă este probiema diferențelor 
de timp dintre primii clasați și 
ceilalți concurenți, la o serie de 
probe ca.: 400 m. liber junioare 
cat. II (aproape 1 minut), 400 m. 
liber junioare cat. I, 200 m. bras 
junioare cat. 11, 400 m. liber ju
niori cat. II, și chiar în probe de 
viteză ca 100 m. spate junioare 
cat. 1, 100 m. fluture junioare cat. 
Ii etc. Dacă Ia seniori am ajuns 
la situația să existe probe în care 
problema primului loc să nu se 
mai pună, el aparținînd „de drepf1 
cîte unui înotător care nu are ad
versar, trebuie să evităm această 
situație atunci cînd este vorba 
despre tinerii înotători. Și aceasta, 
cu atît mai mult cu cît în majo
ritatea probelor de juniori perfor
manțele maxime nu sînt deloc ex
cepționale și nici inaccesibile pen
tru un număr mai mare de tineri 
sau tinere. Problema nivelului scă
zut al natației noastre nu poate fi 
rezolvată prin căutarea și găsirea 
unor elemente talentate, puține la 
număr, care să „salte" nivelul 
performanței maxime la una sau 
alta dintre probe, lăsind mult în 
urmă pe ceilalți concurenți. Dim
potrivă, problema trebuie rezolvată 
prin creșterea unui număr cit mai 
mare de elemente bune, bine pre
gătite, în fiecare probă, astfel încît 
progresul înregistrat să fie real. 
De aceea, credem că este foarte 
puțin indicat procedeul unor secții 
de natație, ca aceea a Casei Cen
trale a Armatei, de pildă, care se 
mulțunjește cu pregătirea temei
nică a cîtorva juniori de valoare 
(Hubert Bock de exemplu), dar nu 

transformă această preocupare 
într-un interes general pentru des
coperirea și pregătirea unui nu
măr cît mai mare de asemenea 
elemente. „Monopolul" uneia sau 
alteia dintre probe, (Superiorita
tea incontestabilă a unuia sau al
tuia dintre sportivi, au ca re
zultat nu numai o prăpastie între 
aceștia și restul concurenților, deci 
o frfnă în calea progresului nata
ției noastre, dar și generarea unor 
tendințe periculoase de vedetism 
și înfumurare, lată de ce sarcina 
principală a antrenorilor de nata- 
jie trebuie să fie nu descoperirea 
de „fenomene", de „talente excep
ționale”, ci munca meticuloasă de 
zi cu zi, pentru ridicarea cît mai 
multor elemente .. tinere, singură 
cale care poate duce la un progres 
durabil și concret al acestei disci
pline sportive.

Un prim pas în această direcție 
poate fi considerat faptul, îmbucu
rător, că în multe probe juniorii 
de categoria a Il-a au înregistrat 
rezultate mai bune decît cei de 
categoria I a. La 400 m. liber ju
niori cat.* II, Hubert Bock (C.C.A.) 
a obținut o performanță cu... 22 de 
secunde mai bună decît cîștjgăto- 
ruî probei la cat. I-a, Szatmari 
Alexandru (Progresul Cluj). La 
100 m. liber junioare cat II, Mar
gareta Wittgenștein (Știința Buc.) 
a înotat cu aproape 1 secundă sub 
timpul realizat de M. Filipescu, 
junioară de cat. I-a, în aceeași 
probă. Același lucru este valabil și 
pentru probele de 400 m. liber ju
nioare, 100 m. fluture junioare, 100 
m. liber juniori, etc., unde nu nu
mai învingătorii curselor rezervate 
categoriei a Il-a au reali&at tim
puri mai bune decît cei de cat. 
I-a, dar chiar cei clasați pe locu
rile următoare păstrează aceeași 

proporție. Acest lucru este îmbu 
curător, pe de o parte, pentru că 
el arată că progresul își urmează 
calea normală, de jos în sus, dar, 
pe de altă parte, el •demonstrează 
slaba pregătire a juniorilor d® 
categoria La, adică a seniorilor 
de mîine.

Cît privește deficiențele tehnice 
ale înotătorilor tineri, antrenorii 
au avut prilejul să le constate în 
cursul celor trei zile de întrecere. 
Faptul că Hanelore Kraus nu are 
încă o sosire corectă în probele 
de bras, că Elisabeta Bratu are 
o poziție defectuoasă a mîinilor, 
față de antebraț în stilul fluture, 
precum ș: alte detalii asemănă- 
tore, au fără îndoială importanță 
dar credem că lipsurile observate 
vor fi remediate. Problema princi
pală este insă munca pentru lichi
darea lipsurilor generale, de con
cepție, în acțiunea de ridicare de 
noi cadre ale natației noastre. Fo
losirea școlilor populare de înot 
și a centrelor de antrenament pen
tru descoperirea de noi elemente 
talentate, antrenarea lor rațională, 
menținerea continuității în metoda 
de antrenament, prin lichidarea 
fluctuației juniorilor de la un co
lectiv la altul, o colaborare strîn- 
să între antrenorii din fiecare oraș 
în scopul obținerii unui progres 
general — iată doar cîteva dintre 
căile pe care trebuie să se mear
gă, ou perseverență, pentru asigu
rarea de noi succese în viitor.

NU-I INTERESEAZĂ NATAȚIAt
Așa cum lipsurile tehnice ale 

finalelor campionatului republican 
de juniori au constituit o oglindă 
a stadiului actual al natației noa
stre, la fel lipsurile organizatorice 
sînt valabile nu numai în legătu
ră cu competiția respectivă, ci și 
cînd vorbim despre sportul nata
ției, în general. Ne referim mai 
ales la participarea concurenților, 
care reflectă aproape sută la sută 
preocuparea pe care o acordă na
tației fiecare asociație sportivă în 
parte. Astfel, numărul mare de 
concurenți prezentat de unele sec
ții (Știința București, Progresul 
București și Tg. Mureș, • Construc
torul București și mai ales Ora
dea, Dinamo București, Rezervele 
de muncă București, Voința Bu
curești și Tg. Mureș sau Locomo
tiva Timișoara) ca și faptul că 
unele asociații (Progresul, Voin
ța) au prezentat concurenți din 
multe centre din țară arată preo
cuparea asociațiilor oitate față de 
sportul natației. Nu același lucru 
se poate spune despre asociațiile 
Metalul, Avîntul. Minerul. Flacă
ra, Flamura roșie (cu excepția co
lectivului din Lugoj care a avut 
o participare și o comportare foar
te lăudabilă). Deși criticate ade
sea pentru lipsa lor de preocupare 
față de dezvoltarea natației, aces
te asociații persistă în indiferența 
față de natație și este necesară in
tervenția energică a secției cultură 
fizică și sport a C.C.S. pentru re
medierea situației existente. La fel 
n-am văzut nici un concurent din 
regiuni ca Hunedoara, Craiova, 
Constanța, Galați, iar din întrea
ga Moldovă s-a prezentat... un sin- 

■gur concurent (din Rădăuți). Cele 
de mai sus nu au nevoie de co
mentarii ci de măstrri luate cu 
toată hotărîrea!

O cercetare amănunțită trebuie 
să priilejuiască și cele întâmplate 
la Cluj. Acolo, pur și simplu, 
s-au... pierdut (nu se știe din vina 
cui) regulamentele tuturor com
petițiilor de natație, așa încît oa
menii n-au știut cînd trebuie orga
nizată etapa regională. Ei au or
ganizat-o, totuși, (pe oraș, nu pe 
regiune, din lipsă de concurenți 
din raioane) dar au trimis rezul
tatele tîrziu astfel încît juniorii din 
Cluj n-au avut altă alternativă de
cît să vină pe cont propriu sau 
să nu vină deloc. Așa încît partici
parea Clujului La această competi
ție a fost cu totul neînsemnată.

*
Precum se vede, finalele cam

pionatului republican de juniori la 
natație au constituit un eveni
ment sportiv din care se pot trage 
multe învățăminte. Și sperăm că 
ele vor fi trase și puse în practică, 
pentru că, și în natație, a sta pe 
loc înseamnă a da înapoi. Or, noi 
putem și trebuie să mergem 
înainte!

V. HKIMAUIU

In cinstea zilei de 23 August
Ștafeta combinată „Circuitul orașului București44 

organizată de ziarul „Scînteia tineretului44
La propunerea cititorilor săi, zia

rul „Scînteia tineretului" — organ 
central al U.T.M. — organizează 
în cinstea celei de a X-a aniversări 
a eliberării patriei noastre ștafeta 
combinată „Circuitul orașului Bucu
rești". Este vorba de un concurs 
polisportiv de motocicLism, ciclism, 
marș, canotaj, înot și atletism, care 
se va desfășura în Capitală în ziua 
de 15 august.

Ștafeta combinată reunește spor
tivi ai tuturor asociațiilor din Ca- 
p!tală într-o competiție multilate
rală, dîndu-le posibilitatea să-și 
afirme măiestria sportivă.

Ștafeta combinată „Circuitul ora
șului București" constituie, tot
odată, un bun prilej de strîngere 
a legăturilor de prietenie între 
sportivii diferitelor asociații și co
lective.

Cetățenii Capitalei vor avea pri- • 
lejul să urmărească ștafeta, care 
se va desfășura pe următorul tra
seu :

— Schimbul I Mofociclism — 
plecarea din fata Combinatului Po
ligrafic „Casa Scînteii" pe șoseaua 
Nicolae Bălcescu, șos. Mogoșoaia, 
șos. Tîrgoviște-București, la stînga 
Bd. Bucureștii Noi. Podul Con
stanța.

Schimbul II Marș — Podul Con
stanța, Cal. Griviței, Gara de Nord.

Schimbul III Ciclism — Gara de 
Nord. Bd. Dinicu Golescu, Ștefan 
Furtună, Calea Plevnei, Știrbei

O inițiativă utilă baschetului
N-au trecut multe zile de cînd 

în coloanele ziarului nostru a fost 
dezbătută problema insuficientei 
pregătiri a baschetbaliștilor noștri 
de frunte. Situația a fost analizată 
sub toate aspectele, ba s-a venit 
și cu un plan schematic de acțiune 
pentru îmbunătățirea muncii de 
instruire cu echipele de categorii 
superioare. Originea insuficienței 
tehnice și tactice a reprezentativei 
noastre în jocurile internaționale, 
a slabei comportări a echipelor 
noastre fruntașe în fața echipelor 
străine nu trebuie căutată însă nu
mai în modul cum se prezintă a- 
cum jucătorii fruntași. Ea își are 
rădăcinile în lipsa de preocupare 
a factorilor de răspundere față de 
acțiunea de încurajare și creștere 
a jucătorilor tineri, a „speranțelor" 
baschetului. Campionatele de ju
niori sînt organizate întîmplător, 
marea majoritate a colectivelor 
noastre nu au echipe de juniori 
iar imensa majoritate a bascheț- 
baliștilor de frunte nu dovedesc 
dragoste și Interes pentru crește
rea unor tineri sau tinere cărora 
să le pună mingea de baschet în 
mină și cu care să muncească 
pentru a-i vedea progresînd sub 
ochii și îndrumarea lor. Da, în 
lipsa totală de interes pentru ju
cătorii în plină dezvoltare, în ne
glijarea organizării unei activități 
cît mai bogate pentru echipele de 
juniori, stq, o mare parte din ex
plicațiile insuficienței cantitative 
și calitative a baschetului de per
formanță.

In asemenea condițiuni, inițiative 
ca acelea ale cercurilor „lînărul 
dinamovist" București și Oradea 
ale colectivelor Locomotiva P.T.T. 
București, Metalul București sau 
Progresul Tg. Mureș, care au grijă 
și de pregătirea unor echipe de ju
niori, reprezintă— în mică măsură 
totuși, — un ajutor efectiv pentru 
redresarea baschetului, după cum 
hotărîrea C.C.F.S., prin inspecția 
de baschet, și a comisiei centrale 
de baschet de a organiza o tabără 
pentru juniori și junioare constituie 
un punct de plecare într-o acțiune 
care trebuie continuată cu mar 
mare intensitate. Despre această 
tabără de pregătire vrem să ne 
ocupăm mai pe larg în cele ce ur
mează.

Sibiul găzduiește, de la jumătatea 
lunii iulie, 14 fete și 13 băieți care 
urmează un program metodic de 
pregătire, sub conducerea unor an
trenori pricepuți: Alexandru Pope
scu și Sigismund Ferencz (băieții). 
Emanoil Manea și Lucian Vasi- 
lescu (fetele). Notăm ca pozitivă 
alegerea Sibiului, deoarece prezența 
tinerilor baschetbaliști a dat un 
puternic impuls activității basche
tului în acest oraș, ca să nu mai 
vorbim de faptul că antrenorii și 
tinerii baschetbaliști au adus o im
portantă contribuție la totala rea- 
menajare a terenului Constructo

Vodă, Academia Militară, Praf. 
Bagdasar, la stînga pe șoseaua 
Panduri. Bd. Tudor Vladimirescu, 
șos. Viilor.

— Schimbul IV Cros 2.000 metri 
băieți — Șos. Viilor. Șerban Vodă, 
P-ța 28 Martie.

Schimbul V Cros 400 metri fete. 
P-ța 28 Martie Piața 1848.

Schimbul VI Alergare fond 2.000 
metri băieți. — P-ța 1848 — P-ța 
Romană.

Schimbul VII Cros 1.500 metri 
băieți. — P-ța Romană, Bd. Ana 
Ipătescu, P-ța Victoriei.

Schimbul VIII Ciclism — P-ța 
Victoriei. Bd. Ilie Pintilie la stînga. 
Cal. Dorobanți, Av. Radu Beller, 
Lacul Floreasca, Cabana Steaua 
roșie.

Schimbul IX Canotaj — Cabana 
Steaua roșie, pe lac pînă la podul 
Herăstrău. De la Podul Herăstrău 
canotorii vor fugi pînă la debar
caderul I.C.A.S. (Bordei) unde vor 
preda ștafeta înotătorilor.

Schimbul X Natație — De la de
barcaderul I.C.A.S. la Ca'bana 
fost Min. Finanțe înot.
Schimbul XI. Alergare Fond 

3.000 metri băieți. — Cabana Fi
nanțe, șos. Nordului pînă la Podul 
Băneasa. *

Schimbul XII Ștafeta 4x100 
metri băieți. — Podul Băneasa 
pînă la Combinatul Poligrafic 
„Casa Scînteii", unde va fi sosirea.

rul, care se prezintă acum în bune 
condițiuni pentru jocuri și antre
namente.

Fapt este că juniorii se antre
nează cu intensitate, după princi
pii și cu mijloace pe cqre nu le-au 
mai întîlnit pînă acum și progre
sele sînt evidente în comportarea 
multora dintre ei (Victor Stroe — 
Flamura roșie București, Augustin 
Zeriu — Metalul București, Ion 
Udrescu — Libertatea București, 
Irina Boldog — Știința I.C.F. 
București, Anca Firimide — Pro
gresul S.M.T.C.F. București etc.). 
Accentul se pune pe o pregătire 
fizică superioară, care să le permită 
tinerilor baschetbaliști să asimileze 
și să execute-de la bun început ele- 
țnente tehnice cît mai avansate. 
In jocurile de verificare susținute 
pînă acum, juniorii și junioarele au 
arătat, de asemenea, posibilități 

mari de aplicare a principiilor tac
tice.

Toate bune pînă acum. Un sin
gur lucru însă, și de mare impor
tanță, este punctul negru al acestei 
acțiuni și anume : modul de selec
ție a 'juniorilor pentru tabără. In
teresul este ca la acest curs de 
pregătire să vină elementele cu a- 
devărat tinere, care s-au remarcat 
în acest an, din punct de vedere 
al valorii lor tehnice, elemente 
care au posibilități reale de pro
gres sau eventual jucătorii care 
se prezintă mai slab din punct de 
vedere tehnic dar țâre — prin ca- 
titățile lor fizice — prezintă ga
ranția unei creșteri evidente. Or, 
în tabăra de la Sibiu au fost se
lecționate și unele elemente con
firmate, ale căror posibilități sînt 
cunoscute și care nu mai au mult 
de cîștigat dintr-un curs de antre
nament pentru juniori (cazul jucă
toarelor Hortensia Magdin, Adria
na Florescu). Ne întrebăm de ce 
în tabără nu au fost aduse, chiar 
cu titlu de încercare, 2—3 jucă
toare remarcate cu prilejul finale
lor campionatelor școlilor medii ?

Pentru viitor, colegiul central de 
antrenori trebuie să aibă în vedere 
această carență a activității de se
lecționare care trebuie spus cu ho- 
tărîre — s-a desfășurat slab. 
Munca de întocmire a listelor ce
lor care vfn la cursul de pregă
tire trebuie începută mai din vre
me, astfel ca lucrările să nu fie 
făcute în pripă, așa cum s-a pe
trecut în acest an. Iar obiectivul 
să rămînă, în sfîrșit, selecționarea 
jucătorilor și jucătoarelor cu pers
pective, a baschetbaliștilor care, 
datorită mai ales calităților fizice, 
se anunță ca elemente susceptibile 
de progres. Altfel, tabăra nu-și 
poate atinge pe deplin scopul și se 
transformă dintr-o tabără de pre
gătire a elementelor tinere într-una 
de perfecționare a jucătorilor și 
jucătoarelor cu serioase state de 
serviciu.

EFTIMIE IONESCU.



Trei echipe din categoria A el‘m‘nate Metalul Hunedoara—Tatabanyas Banyasz 1-1 (0-0)
în etapa de ieri a Cupei R. P. R. la fotbal

Șaisprezecimile Clipei R.P.R. 
nu ne-au scutit de surprize. E- 
chipele de categorie inferioa
ră, iuptînd cu multă ambiție și 
ardoare, au reușit să întreacă 
echipe de categorii superioare. 
Amîndouă echipele Știința din 
categoria A au fost eliminate 
de formații din categoria B: 
Știința Timișoara de către Me
talul Reșița, la un scor con
cludent iar Știința Cluj de 
către Progresul Satu Mare. De 
asemenea, Flamura roșie Sf. 
Gheorghe a scos din competi
ție o echipă de categoria A: 
Dinamo Orașul Stalin. La Iași 
echipa CCA a trebuit să de

VOINȚA BUCUREȘTI - META
LUL BUCUREȘTI 1-2 (1-0)

Voința a condus 76 de minute cu 
1-0, prin punctul marcat în min. 2 
de Gram, în urma unei mingi „ser
vite” de stoperul Metalului, Mari
nescu. Cu excepția primelor 15 mi
nute însă, cînd a practicat un joc 
mai legat și mai decis, echipa Vo
inței nu a justificat acest scor. E- 
chipa Metalul, după un început 
slab, și-a revenit și a reușit să 
preia inițiativa, stăpînind terenul 
printr-un joc de cîmp superior. Me- 
talurgiștii au atacat mai mult, au 
avut perioade de dominare mai 
lungi și ocazii mai multe. Ceea ce 
însă, n-a reușit în 77 de minute, 
Metalul a izbutit în șapte: a e- 
galat prin Calotă în min. 78 (în 
urma greșelilor succesive comise de 
Maior și Stancu) și a cîștigat — 
pe merit — prin punctul înscris 
de Mazilu. (min. 85), în urma unei 
mingi scăpate de' Bocianu.

In jocul de ieri. Metalul a fost 
mai bun decît Voința. A jucat mai 
legat și mai clar, a avut o bună 
pregătire fizică. Marinescu, Ignat 
Floroiu, Calotă și mai ales Pante- 
limon -r- au fost cei mai buni ju
cători. Apărarea Metalului se des
curajează prea repede în momentele 
critice (Marinescu, Bentz), iar îna
intașii joacă greșit, toți cinci pe 
aceeași linie și cu multe pase late
rale. Voința a jucat sub valoarea 
sa. A început destul de bine, dar, 
încet-încet, neavînd o pregătire fi
zică suficientă, a slăbit și a cedat 
total la sfîrșit, cînd a și pierdut 
meciul. Echipa își bazează jocul, în 
mod greșit, numai pe contraatac. 
Dintre jucători s-au remarcat doar 
Stancu, Bodo, Dascălii, Copil. Ar
bitrul V. Dumitrescu a condus ne- 
hotărît și cu multe greșeli în apre
cierea infracțiunilor.

P. GAȚU
METALUL REȘIȚA — STIINTA

TIMIȘOARA 5-1 (3-1) ' ,

Reșița 11 (prin telefon). Peste 
5000 de spectatori au asistat la * 
un meci interesant în care echipa 
gazdă, desfășurînd un joc foarte 
bun, a reușit frumoasa perfor
manță de a în-vinge Știința din 
Timișoara (echipă de categoria 
A) cu scorul sever de 5—1 
(3-1).

Golurile au fost marcate de: 
Jojart II (min. 21), C'dsescu 
(Știința) min. 22, Urcan (min. 36, 
54, 74), Iovan (min. 40). Față de 
jocul prestat victoria echipei Me
talul Reșița este pe deplin meri
tată chiar la acest scor. A arbi
trat I. Comșa (Craiova).

IANCU PLAVIȚU 
corespondent

LOCOMOTIVA PAȘCANI — FLA
CĂRA PLOEȘTI 1-3 (1-2)

Pașcani 11 (prin telefon). După 
o partidă spectaculoasă desfășu
rată în fața a peste 3.030 specta
tori, oaspeții au învins prin go
lurile înscrise de Fătu (min. 6), 
Avasilichioaie. (min. 12) și Ana- 
tot (min. 78). Pentru Locomotiva 
a marcat Atanasiu (min. 7). S-au 
remarcat : Roman, Fătu, Dtăgan, 
Avasilichioaie (Flacăra) și lancu. 
Atanasiu și Tumbea (Locomoti
va). A arbitrat /. Piscarac (Buc.) 
Flacăra a aliniat următoarea, for
mație : Roman-Pahonțu, Petrescu, 
Topșa-Cosmoc. Garbeloti - Ștefă- 
nescu, Fătu, Drăgan (Anatol), A- 
vasilic.hioaie, Dunitru.

GH. SOFRONIE 
corespondent

METALUL CIMPiNA — DINAMO 
BUCUREȘTI 0-3 (0-2)

.Clmpina 11 (prin telefon). Re
zultatul oglindește just raportul 

de forțe de pe teren. In general, 
partida a fost de o bună factură 
tehnică. Cele trei puncte au fost 
înscrise de Ozon (min. 21), Bar
ta (min. 36 și 65).

ION RADULESCU 
corespondent 

pună eforturi serioase pentru a 
obține victoria în fața Locomo
tivei și n-a reușit lucrul acesta 
decîț în prelungiri. ,

Echipele din campionatul re
gional au avut comportări me
ritorii. Progresul Cluj a fost 
învins cu multă dificultate de 
Metalul Cîmpia Turzii, la fel 
ca și Știința Craiova, care a 
cedat abia cu 0-1 Locomoti
vei Timișoara. In sfîrșit. Fla
căra Moinești, deși învinsă cu 
4-0 de Locomotiva Grivița 
Roșie, a făcut un joc destul de 
frumos în compania bucureș 
ten i lor.

LOCOMOTIVA IASI — C.C.A.
1-3 (1-0; 1-1)

lași 11 (prin - telefon). Resle 
10.000 de spectatori au asistat la 
la o partidă deosebit de îndîrjită, 
care a durat 120 de minute. In 
prima repriză, ieșenii au avut Pni- 
țiativa și au condus prin golul 
marcat de Mihai Grigore (min. 
25). In [Jartea a doua a jocului, 
militarii egalează prin Alexan- 
drescu (min. 65). Cu o condiție 
fizică mai bună, CCA pune stă- 
pînire pe joc și, în prelungiri, își 
asigură victoria prin punctele 
marcate de Alexandrescu (min. 100 
și 112).

EUGEN URSU 
corespondent

PROGRESUL SATU MARE — 
ȘTIINȚA CLUJ 3-2 (1-0)

Satu Mare 11 (prin telefon).— 
Deși a jucat cu formația obișnu
ită din campionatul categoriei A, 
Știința Cluj nu a reușit să depă
șească hotărîrea și dîrzenia, cu 

care au luptat jucătorii Progresu
lui din Satu Mare. In plus, stu
denții din Cluj au greșit bazîn- 
du-și majoritatea acțiunilor lor de 
atac pe Avram și Moldovan, ceea 
ce a ușurat foarte mult sarcina 
apărătorilor localnici. In general, 
jocul — urmărit de 4.500 specta
tori — a fost bun. Scorul a fost 
deschis în min. 8 de fundașul Ști
inței, Isac, care a marcat în pro
prie poartă. După pauză, tot Pro
gresul marchează primul gol 
(min. 47) prin Haier. Știința re
duce din handicap în min. 55, prin 
golul înscris de Lutz, dar, după 
4 min., Haier mărește scorul la 
3—1 pentru Progresul. In min. 75, 
Georgescu (Știința) înscrie din 
lovitură de 11 m., stabilind scorul 
final. A arbitrat. Dumitru Rusu 
(Arad).

•N. BIRA 
corespondent 

METALUL ORADEA — PROGRE
SUL ORADEA 0-3 (0-1)

Oradea 11 (prin telefon). — In 
fața a 8000 de spectatori s-a dis
putat astăzi meciul de cupă din
tre echipele locale Metalul și Pro
gresul. După un joc de slabă fac
tură tehnică, Progresul. a reușit 
să dispună de metalurgiști cu 
3—0. Primul gol a fost marcat în 
min. 31 de Sulioc, care a primit o 
pasă de la Nertea. In min. 55, Gu
tă Tănase ridică scorul dintr-o lo
vitură liberă de la 16 m. iar Su
lioc pecetluiește scorul la 3—0 în 
minutul 64. De remarcat că Me
talul a ratat o lovitură de la II m. 
prin Melan. A arbitrat Piilok (Si
biu).

ZOLTAN SINGER 
corespondent 

PROGRESUL CLUJ - METALUL 
CÎMPIA TURZII 2—3 (1—0)

CLUJ 11 (prin telefon de la 
subredacția noastră). — Metalul 
Cîmpia Turzii a trebuit să depună 
toate eforturile ca să dispună de 
Progresul Cluj cu 3—2 (0—I) și 
să se califice astfel în optimile 
competiției de fotbal „Cupa R.P.R.“. 
Dacă portarul Simon nu ar fi co
mis repetate greșeli, Progresul ar 
fi putut termina învingător acest 
joc. De altfel, scorul a fost deschis 
de gazde în min. 40 prin Brătoiu 
cu o lovitură de cap. In primul 
minut al reprizei secunde, Metalul 
Cîmpia Turzii egalează prin Ca- 
coveanu iar în min. 53 își asigură 
avantajul prin Stancu. Tot Stancu 
urcă scorul la 3—1, în min. 70. Cel 
de-al doilea punct al clujenilor a 
fost înscris în min. 78 de Brătoiu.

R. FISCH 
LOCOMOTIVA ARAD — FLAMURA 

ROȘIE U.T.A. 0—1 (0—0)
ARAD 11 (prin telefon). — Par

ada s-a desfășurat pe arena Loco
motiva și a prilejuit un joc de o 
slabă factură tehnică. Textiliștii au 
jucat slab, singurul gol al parti
dei fiind marcat dintr-o lovitură 
de 11 m.. aco-dată în min. 81, în 
urma unui hends in careu comis 

de Cilan. Lovitura a fost transfor 
niafă de Szucs

Feroviarii au luptat cu multă în- 
suflețiere pentru a obține un rezul
tat mai bun, însă înaintarea lor a 
fost lipsită de eficacitate. A arbi
trat V. Măicănescu (Oradea).

ST. WEINBERGER 
corespondent

ȘTIINȚA CRAIOVA — LOCOMO
TIVA TIMIȘOARA 0-1 (0—0)

CRAIOVA 11 (prin telefon). — 
Deși gazdele activează în cam
pionatul regional, au opus totuși 
echipei de categoria A din Timi
șoara o dîrză rezistență. In spe
cial, în prima repriză,» studenții 
craioveni au jucat bine, punînd de 
multe ori în pericol poarta timi
șorenilor. Aceștia din urmă au 
jucat slab, majoritatea jucătorilor 
fiind foarte nervoși.

Singurul punct al partidei a fost 
înscris abia cu trei minute înainte 
de terminarea jocului, de către 
Bădeanțu. A arbitrat C. Săraru 
(București).

VICTOR POPESCU 
corespondent

FLAMURA ROȘIE SF. GHEORGHE 
— DINAMO ORAȘUL STALIN 

2—1 (2—0)
SF. GHEORGHE 11 (prin tele

fon). — Deși surprinzătoare, vic
toria localnicilor este meritată, da
torită însuflețirii cu care ei au lup
tat pentru victorie. în tot timpul 
meciului.

Deși au dominat în majoritatea 
timpului, dinamoviștii din Orașul 
Stalin au jucat, totuși, fără con
vingere și, subestimîndu-și adver
sarii. au fost nevoiți să părăseas
că terenul învinși.

Golurile au fost marcate. în ordi
ne, de: Kiss III, (min. 10), Szekely 
(min. 41) pentru Flamura roșie și 
Sîrbu (min. 79) pentru Dinamo 
Orașul Stalin. A arbitrat Al. Ardoș 
(Baia Mare).

C. FINICHIU 
corespondent 

METALUL STEAGUL ROȘU ORA
ȘUL STALIN — LOCOMOTIVA 

TG. MURES 0-3 (0-0) 
ORAȘUL STALIN II (prin tele

fon). — In fața a 2.500 spectatori 
Metalul Steagul roșu și Locomoti
va Tg. Mureș au realizat o partidă 
de un slab nivel tehnic, confuză și 
presărată cu numeroase durități 
Jocul a arătat forma slabă i celor 
două echipe, care nu au reușit să 
înscrie nici un punct în prima re
priză. Totuși, în partea a doua a 
jocului, oaspeții izbutesc să des-* 
chidă scorul prin punctul marcat 
în min. 62 de Incze III. Zece mi
nute mai tîrziu Ioszi înscrie al 
doilea punct pentru echipa din Tg. 
Mureș pentru ca apoi, cu 5 minu
te înainte de terminarea jocului, tot 
el să marcheze al treilea gol.

Meciul a fost arbitrat de I. Că- 
pitanu — București. S-au remarcat 
Iozsi, Incze III, Gherling și Popa, 
de la Locomotiva Tg. Mureș iar de 
Ia gazde: AĂarinescu în prima re
priză. Herman, Zaharia și Fusw- 
lan.

GRIGORE CHIRIȚESGU 
corespondent 

METALUL BRĂILA — LOCOMO
TIVA CONSTANȚA 0:3 (0:2) 
BRAILA 11 (prin telefon).— In 

localitate s-a disputat astăzi întîl- 
nirea de fotbal dintre echipele Me
talul Brăila și Locomotiva Con- . 
stanța, din cadrul șaispiezecimilor 
„Cupei R.P.R.” Cele două formații 
au prestat un joc de factură teh
nică bună, în care s-a impus su
perioritatea oaspeților, cîștigători 
ai întîlnirii cu 3-0 (2-0). Constăn- 
țenii au deschis scorul în min. 25 
prin Vultur, pentru ca cinci minute 
mai tîrziu Lințoiu să mărească a- 
vantajul la 2-0. După pauză jocul 
a fost mai echilibrat și âbia în 
min. 88 Manta de la Locomotiva 
definitivează scorul: 3-0.

S-au remarcat de la învingători: 
portarul Nedelea, Tatomir, Lințoiu 
și Vultur, iar de la Metalul Brăila: 
Dogan, C. Iacob și L Vasilache. A 
arbitrat Sălăsteanu (Buc.).

V. STOIU 
corespondent 

FLACĂRA MOINEȘTI - LOCO
MOTIVA GRIV1TA ROȘIE 0-4 (0-2)

MOINEȘTI 11' (prin telefon). — 
In ciuda scorului sever, meciul a 
fost echilibrat, gazdele dînd o re
plică foarte bună, bucu eștcnilor, 
mai ales în repriza Il-a. Golurile 
echipei bucureștene au fost mar
cate de Olaru (min. 28 și 77). F>- 
•otte (min. -34) și Marian (min. 
72). S-au evidențiat: Dungi, Lungu. 
Cristescu, Marian (Locomotiva Gri
vița Roșie) și Kafta, Zgabercea, și 
Caidas (Flacăra Moinești). Au a- 
sistat peste 1.500 spectatori și a 
arbitrat M. Vasiliu (Iași).

G. FILOTE corespondent

Hunedoara 11 (prin telefon).' 
încă de la ora 3, deci cu cîteva 

ore înaintea începerii meciului tri
bunele stadionului din localitate 
erau pline pînă ia refuz. Peste 
11.000 de spectatori, printre care 
numeroși siderurgiști și construc
tori ai orașului nou, au ținut să 
asiste la .primul meci internațional 
desfășurat la Hunedoara. Arbitrul 
Petre Kroner (București) a condus 
următoarele formații:

Metalul : Pătrașcu — Mătăieru, 
C. Marinescu, F. Marinescu Darie, 
Mihuț — Pirvu, Voinescu, Meghie, 
Costea. Huzum (din min. 46 Za- 
pis).

Tatabănyai Bânyăsz: Gali - Far- 
sang, Korney (Zarai), Triff Guba, 
Majtân-Kărpăti, Alosi, Ari, Makkai, 
(l.ugozsi) Balta.

Ambele echipe au desfășurat un 
joc dinamic, în care au realizat 
reușite schimburi de locuri ș< faze 
foarte spectaculoase. Metalurgiștii 
au luptat cu hotărîre, atacînd ra
pid și ar fi putut învinge dacă 
înaintașii nu ar fi ratat ocazii cla
re de a marca. La început metalur
giștii atacă cu hotărîre și Voines
cu are două ocazii de a înscrie dar 
de fiecare dată trage în brațele

Dorogi Banyasz — Minerui Lupeni 7-2 (5-2)
LUPENI 11 (prin telefon de la 

subredacția noastră). —
Echipa de categoria B, Mi

nerul Lupeni a întîlnit puternica 
formație Dorogi Bânyăsz din prima 
categorie a campionatului R.P. Un
gare. Minerul Lupeni, deși o echi
pă dintr-o categorie inferioară față 
de adversarul pe care l-a întîlnit, 
a reușit să realizeze un joc bun. 
Rezultatul de 7—2 cu care a luat 
sfîrșit acest meci nu ilustrează în
tocmai raportul de forțe existent 
pe teren, în decursul oeilor 90 de 
minute, fiind cu mult prea sever.

Meciul începe printr-o serie de 
atacuri rapide și puternice ale e- 
chi-pei Minerul. De altfel, în minu
tul 2 echipa noastră reușește să 
deschidă scorul, mareînd prin Fi- 
limon. Oaspeții . egalează prin 
transformarea unei lovituri de 11 
m. executată de Molnar în urma 
unui hends în careu comis dă Ia
cob (min. 7). In min. 12, oaspeții 
iau avantaj prin golul marcat din 
imediata apropiere a porții de ace
lași Molnar. In minutele următoa
re, echipa noastră ratează o serie 
de acțiuni favorabile prin Moraru 
și Filimon. In min. 18, arbitrul nu 
sancționează poziția , de ofsaid în 
care se găsea Vasas și acesta pro- 
litînd, marchează imparabil: 3—1. 
După trei minute, în care timp 
Minerul a atacat cu toată vigoarea, 
rezultatul este modificat 3—2: Ne 
meș înscrie în urma centrării lui 
Filimon. In continuare, tot Mine 
rul are inițiativa însă rînd pe rînd, 
Cotruț, Filimon și Nemeș ratează 
din imediata- apropiere a porții

înaintea primei etape din returul campionatului 
categoriei B. x

Despre pregătirea echipelor de fot
bal de categoria B în perioadi 
de întrerupere — care, du
pă cum se știe, a durat 
două luni — se pot spune foarte 
multe lucruri și, ceea ce este îm
bucurător, majoritatea acestor lu
cruri au un caracter pozitiv.

Din prima categorie, aceea a 
echipelor care au aplicat princi
piul anitrenanientului continuu, 
fac parte și echipe care sînt an
gajate în lupta pentru titlu (Pro
gresul Sibiu, FI. roșie Sf. Gheor
ghe) și echipe clasate, la sfîrșitul 
turului, la mijlocul clasamentului 
(Dinamo Bîrlad, Dinamo Galați, 
Metalul Baia Mare, etc.), . precum 
și echipe care în prima parte a 
campionatului au dovedit nume
roase lipsuri și care, în această 
perioadă, au muncit pentru elimi
narea lor (Progresul Focșani, Di
namo 6 București, etc.).

Progresul Sibiu intră în returul 
campionatului categoriei B cu o 
carte de vizită deosebit de bună. 
Antrenamentele continue și judi
cios gradate, din această perioa
dă, au adus echipa într-un sta
diu superior de pregătire, dovadă 
victoriile obținute în meciurile a- 
micale asupra Metalului Hune
doara (4—2 la Hunedoara și 
l—2 la Sibiu) și Locomotivei 
Grivița Roșie <2—0 la Sibiu), Di
namo Bîrlad — din seria a IlI-a 
a categoriei B nu și-a încetat nici 
o clipă antrenamentele în aceste 
două luni, a făcut un, turneu de 
pregătire în regiunea Stalin ju- 
cînd pe rînd cu Fi. roșie Sf. 
Gheorghe, Metalul Orașul Stalin 
și Dinamo Orașul Stalin și a par

portarului. Este rîndul jucătorilor 
maghiari să atace și Pătrașcu se 
remarcă apărînd cîteva șuturi pu
ternice. Spre sfîrșitul reprizei, în 
min. 41 Voinescu este faultat în 
careu. Lovitura de la 11 m este 
însă ratată de Huzum. In min. 44 
asistăm la o lază deosebit de emo
ționantă : Meghie trage puternic de 
la 20 m., mingea lovește bara și 
revine în teren, la Huzum care de 
asemenea trage în bară, pentiu ca 
apoi mingea să fie degajată. In re
priza a dotia metalurgiștii domină 
cătegoric dar în min. 47 Alosi p-0. 
fitînd de o greșală a apărării hune- 
dorenilot marchează primul punct 
a! meciului : 1—0. Gazdele domină 
în continuare cu mu'.tă insistență 
dar nu pot egala. In min. 61 însă 
Meghie execută un corner mingea 
trece printre șase jucători și rvunge 
la Pîrvu care marchează- 1 — 1. 
Pînă la sfîrșit, deși continuă să do
mine. Metalul nu poate obține vic
toria. S-au remarcat- Pătrașcu, Flo
rian Marinescu (cel mai bun de pe 
teren) de la gazde și Gal! și Ari 
de la oaspeți.
OVIDIU RAȚIU Șl ION TĂTARU 

corespondenți

Spre Siiișitul rep’.izei, jucătorii de 
la Minerul nu mai au suficiente 
resurse fizice și inițiativa este pre
luată de echipa minerilor din Do- 
rog. Oaspeții reușesc să mai înscrie 
de două ori prin Opava (min. 33) 
și Vasas (min. 38). După pauză, 
gazdele joacă mai slab declt în 
prima repr>» Obos'ți după efor
turile depuse în prim- parte a me
ciului, jucătorii din Lupeni nu reu 
șese să se ridice la valoarea ad
versarului.

In min. 80 scorul este din nou mo
dificat, însă și de această dată ar
bitrul jocului nu a sancționat ot- 
saidul in care se găsea Teke și a 
cesta înscrie nestingherii. Ducă 
bara trasă de Cotruț în min. 85. 
Dorogi înscrie din nou in i. in, u8 
prin Bablena. In decursul jocutu* 
s-au remarcat: Radu. Brătil:,, Co
truț și Filimon de la Minerul și 
Buzânszkv, Molnar, Vasa- și Ba 
blena (care a fost cel mai bun ju
cător de pe teren) de la echipa 
oaspe.

Arbitrul Mayer (Lugoj) a con 
dus cu foarte multe scăpări urmă
toarele formații:

MINERUL: Mihalache (Radu)
— Iacob, Brătila, Doican — Co
truț. Groza — Nemeș (Putz), Mo
raru (Bologa), Filimon, Szabo, 
lancu.

DOROGI BÂNYĂSZ: Olăh — Ba- 
zănszky, Konya, Bakony (Lahos)
— David, Dacsev (Prohaszka) — 
Bablena, Opâva, Molnar (Kiss), 
Vasas, Țeke.

AL. NEGUȚ

ticipat cu lotul complet de jucă
tori în „Cupa Orașelor”, deschisă 
echipelor reprezentative de tineret. 
Metalul Baia Mare și-a încheiat 
pregătirile din această perioadă 
prin meciul internațional susținut 
cu Tatabanyai Banyasz acum cî
teva zile, iar Progresul Focșani, 
care, în acest interval de timp a 
schimbat antrenorul echipei re- 
curgînd la aportul fostului ju
cător C. Humis, a muncit cu 
rîvnă pentru a pregăti o serie de 
jucători noi selecționați în cadrul 
lotului. Ultimul lor joc de verifi
care, susținut duminica trecută la 
Focșani, cu Progresul F B Bu
curești, a arătat echipa într-o deo
sebită dispoziție de joc (rezultat: 
3—3).

Printre echipele care au dat ju
cătorilor o perioadă scurtă de o- 
dihnă, dar care au început antre
namentele în timp util, se află și 
Progresul F. B. care, la Bușteni, 
în perioada 15 iulie — 1 august 
și la București, după această dată, 
a făcut antrenamente regulate și 
jocuri de verificare. Cu toate a- 
cestea, duminica trecută, la Foc
șani, echipa nu a dat încă randa
mentul de care este capabilă.

Duminică toate echipele de ca
tegorie B vor da primul examen 
din returul campionatului repu
blican. în acest prim meci și în 
celelalte multe care vor urma, se 
va putea vedea clar cum au fost 
folosite aceste două luni, lipsite 
de activitate ofic’ală. de către fie
care echipă.



Concursuri de orientare turistică ' înaintea concursului de atletism de la Orașul Stalin 
I

in diterne legiuni din țară, s-au 
desfășurat, în ultima vreme, con
cursuri de orientare turistică, unele 
dintre ele avînd ca scop desemna
rea echipelor care vor participa la 
întrecerea interregională, lată ce 
ne relatează corespondenții noștri 
despre aceste concursuri.

IN MASIVUL EZER-PĂPUȘA...

..s-a desfășurat un concurs de 
gradul III, complex de zi și de 
noapte, organizat de C.S.R. Pitești, 
în cinstea zilei

In dimineața 
Ioc la cabana 
menul teoretic 
6 echipe au 
ploaie torențială, 
zi, în care aveau de străbătut 12 
km. După aproximativ șase ore de 
drum prin 
folosind, în 
concur enții 
la cabană.

Proba de 
rezultate: 1 
pete; 2. Progresul 
273 pete; 3. Progresul II Câmpu
lung 267 pete

Ech-'pele au avut apoi la dispo
ziție 6 ore pentru odihnă, pentru 
ca la ora 22 să plece în proba de 
noapte. Participanții au străbătut 
cei 8 km. ai probdi tot pe timp plo
ios, ajungînd la cabană către ora 
3 dimineața

Clasamentul final, după cele 
două probe — de zi și de noapte— 
are următoarea înfățișare: 1. Âvin- 
tul 'Pitești 559 pte. din 647 po
sibile: 2 Progresul I Cîmpulung

529 pte.;' 3. Progresul 111 Cimpu- 
lung 519 pte.; 4. Progresul Pitești 
492 pte.; 5. Locomotiva l.C.M.CF. 
Pitești; 6. Locomotiva Depoul 
C.F.R. Pitești.

Echipa clasată pe primul loc a 
primit cupa C.S.R. Pitești și a tost 
desemnată să participe la concur
sul interregional din această lună. 
Echipelor clasate pe locurile doi și 
trei li s-au decernat plachete -și 
diplome iar tuturor participanților li - - - - . . .

de 23 August, 
primei zile a : 
Ezer-Păpușa 
după care 
pornit, pe 

în prob a

avut 
cxa- 
cele 

o 
de

viroage, peste stînch 
unele cazuri, și coarda, 
au început să sosească

zi a dat următoarele 
Avîntul Pitești

I ~
286

Cîmpulung

s-au dat insigne de turist.
GH. STAN, C. DINU 

corespondenți

ECHIPA MECANICULUI 
Z. PETRU ȘAN

Biroul de Turism și jixcursii d’n 
Baia Mare a organizat în împre
jurimile Văii Usturoiului un con
curs de orientare turistică — gra
dul I, la care au participai 38 de 
tineri sportivi din colectivele Me
talul, Progresul, Voința și de la 
școala de tineret pentru schi'.

Traseul de 4.000 m. cu plecarea 
din Cîmpul Tinereții, trecînd peste 
Dealul Florilor și avînd sosii ea la 
Băile Usturoi a fost străbătut cu 
mult interes de către concurenti.

O echipă care s-a bucurat d:n 
plin de succesul obț’nut în acest 
concurs a fost cea a colectivului 
sportiv Aletalul [ din Baia Mare, 
echipă condusă cu multă pricepere 
de tînărul Zoltan Petrușan, mecanic 
la S.M.T. Apa. Acesta, împreună 
cu schiorul Oscar Griga, strungar

Să ridicăm necontenit irvelul tehnic 
al călăreților noștri (III)

t

la uzina electrică, și cu alți doi 
tovarăși, Zoltan Milialy și Ștefan 
Gallov, s-au clasat pe primul loc 
totalizînd 400 de puncte din 429 
posibile. Pe locurile următoare s-au 
clasat: 2. Metalul II 398 pte. 3. 
Progresul 389 pte. Echipele școlii 
de tineret la schi au ocupat locu
rile IV, V și VI, iar colectivul 
sportiv Voința, după ce realizase 
cel mai bun timp în prima eLapâ, 
s-a rătăcit și nu a mai găsit punc
tul de sosire. Participanților li s-au 
decernat diplome.

V. ' SASARANU 
corespondent

DE LA LIVEZENI LA CABANA 
VULCAN

cinstea Zilei Minerului și a 
de a X-a aniversări a elibe-
C.S.R., împreună cu B.T.E.

In 
celei 
rării, 
Petroșani, au organizat recent un 
concurs de orientare gradul II. la 
care au participat echipele colecti
velor sportive: Metalul Hunedoa
ra, Combinatul Hunedoara, Cugir, 
Alba Iulia și Minerul Lupeni.

Unele echine au avut punctul de 
plecare la Livezeni iar altele de 
la Vîrful Cîndelul. întîlnirea fiind 
fixată la cabana Vulcan. Pe locul 
în-tîi s-a clasat echipa turiștilor de 
la colectivul sportiv Metalul Hu
nedoara. Locurile următoare au 
fost ocupate de Combinatul Hune
doara și Minerul Lupeni,

AL. NEGUȚ

Dumiii.ca trecuta, d>n timișoara 
ne-a venit, după cum se știe, o 
veste foarte plăcută. Tînărul Dan 
Oprea din Caransebeș, în vîrstă 
de 20 ani, participînd în afară de 
concurs la întrecerile juniorilor,a 
reușit un rezultat excepțional. El 
a sărit 1,86 m. la înălțime. Fără 
îndoială că ne aflăm în fața unui 
autentic talent care, bine îndru
mat din punct de vedere tehnic și 
creîndu-i-se cele mai bune condi- 
țiuni de pregătire, va putea pro
gresa și mai mult.

Exemplul acestui tînăr nu tre
buie considerat 
izolat, deoarece 
ale tineretului 
mai există încă 
talente rămase 
acum. Poate că 
ță forurile noastre conducătoare 
așteaptă cam mult, lăsînd ca ase
menea talente să se afirme... la 
voia întîmplării și nepreocupîndu- 
se în principal de această proble
mă, care ar trebui pusă pe un plan

ca un simplu fapt 
în masele largi 
din tara noastră 

sumedenie de alte 
nedescoperite pînă 
în această privin-

INFORMAȚII

de trunie. Ar n Dine, credem, ca 
antrenorii noștri și profesorii de 
educație fizică cu specializare îy 
atletism, să se deplaseze în dife
rite regiuni ale țării, să urmă
rească evoluțiile diferiților tineri 
și să aleagă pe cei mai dotați din
tre ei în practicarea atletismului.

Dan Oprea va participa la con
cursul de atletism care este orga
nizat de comisia' centrată, astăzi 
și mîine, la Orașul Stalin.

La acest concurs, care cuprinde 
în programul său majoritatea pro
belor clasice, vor participa atleții 
lotului republican precum și nu
meroși alți atleți fruntași din dife
rite asociații sportive.

Este, categoric, interesant să ur
mărim comportarea celor mai mulți 
dintre ei, mai ales acum cînd ne 
aflăm în preajma atîtor importan
te competiții de atletism, în care 
atleții noștri sînt chemați să ne 

reprezinte cu cinste și să apere un 
prestigiu internațional, de-acum 
format, printre atleții europeni.

onosport

Călăreții oe umo-ucvic uiLUi-puia 
cea mai mare dificultate în trece
rea combinațiilor de la „larg" la 
„drept” și de la „drept” la „târg”. 
Trecerea unei astiel de combinații 
cere din partea calului o gimnas- 
ticare deosebită, 
tea „strînge" și 
lință de la un 
In plus, trebuie 
calmui impulsia, 
generală și în special, 
minarea, elasticitatea 
rea.

Mai sînt și călăreți, 
tre cei cu mai multă 
care nu studiază cu atenție par
cursul pentru a memora bine suc- 
cesivitatea obstacolelor și pentru 
a-și fixa în amănunt felul cum 
vor conduce calul. Din această 
cauză, ei fac greșeli din cele mai 
grave: eroare de parcurs (care a- 
trage eliminarea), turnante luate 
greșit (venind cu calul aproape 
paralel cu obstacolul, ceea ce duce 
ușor la derobare și, în cel mai 
bun caz, la o săritură neregulată), 
conducerea greșită a calului, fără 
a ține seama de forma și dimen
siunile obstacolului.

Parcursul oricărei probe de ob
stacole trebuie bine stud/at, por
țiune cu porțiune, obstacol cu Ob
stacol, astfel îneît călărețul să 
aibă bine conturat traseul pe care 
și-l propune. Este recomandr’':lă 
folosirea anumitor puncte de reper, 
stabilirea obstacolelor unde tre
buie să se vină cu calul mai încet, 
mai „adunat" sau mai „întins”. 
Pot și trebuie temeinic -tudiate și 
porțiunile de parcurs unde, pentru 
a obține un timp mai bun, se 
poate mări viteza calului fără ris
cul unor greșeli la trecerea obsta
colelor următoare. Intr-un cuvînt, 
călărețul trebuie să-și întocmească 
un plan amănunțit și precis al în
tregului parcurs. Odată realizat 
acest lucru, este însă necesară și 
o continuă dezvoltare a atenției și 
a concentrării în momentul star
tului, cunoașterea exactă a regu
lamentului, însușirea temeinică a 
condițiilor tehnice speciale ale pro
belor șf a noțiunilor de tactică în 
concurs.

O sumară recapitulare a măsu
rilor ce trebuie luate în vederea 
cît mai bunei pregătiri a călăre
ților și a cailor, pentru probele de 
obstacole ar avea următoarea înfă
țișare:
IN PREGĂTIREA CĂLĂREȚILOR

— Perfecționarea tehnicii con
ducerii calului: întrebuințarea aju
toarelor și acordul între aiutoare 
?î acordul cu mișcările calului, 
dependența ajutoarelor, refle

xele. formarea ocHiului și dezvol
tarea simțului calului. Trebuie dez
voltată. în special acțiunea ușoară 
șl elastică a mîinîlor în acord cu 
acțiunea pulpelor aceasta din

pentru a se pu- 
destinde cu ușu- 

obstacol la altul, 
să i se dezvolte 
pregătirea fizica 

forța, înde- 
și mlădie-

chiar din- 
experiență,

I

urma trebuind sa ne u.ai puternică 
și nu invers, cum se întîmplă de 
multe ori.

— dezvoltarea continuă a stabi
lității în șea și perfecționarea po
ziției călărețului ;

— periecționarea tehnicii sări
turilor: formarea unei reprezentări 
clare a săriturii calului și a miș
cărilor călărețului, în acord cu cele 
ale calului; studierea felului cum 
se suprapune centrul de greutate 
al călărețului peste cel al calului 
și cum ajută călărețul, prin depla
sarea părții de sus a corpului, e- 
chilibrul calului în diferitele faze 
ale săriturii;

— dezvoltarea calităților morale 
și de voință : curajul, dîrzenia, 
simțul de răspundere față de co
lectivul respectiv, atenția și con
centrarea.

— cunoașterea regulamentului 
general și a condițiilor tehnice ale 
fiecărui concurs în parte : dezvolta
rea cunoștințelor tactice;

— acomodarea călăreților cu 
acei cai care pot da rezultate mai 
bune Pentru pregătirea în vederea 
concursurilor internaționale este 
bine să se treacă cu curaj Ia rea
lizarea elementului hotărîtor: cel 
mai 
cal;

bun călăreț cu cel mai bun

— individualizarea antrenamen
tului pentru dezvoltarea Calităților 

. și înlăturarea celor mai mici gre
șeli.

IN PREGĂTIREA CAILOR

Perfectionarea continuă a 
dresajului, pentru a obține mlădie
rea calului, liniștea, o conducere 
ușoară, o cadență constantă;

— dezvoltarea tehnicii săriturii 
prin exerciții pregătitoare pe bare 
joase, prin trecerea de obstacole 
variate în teren, prin gimnastica- 
rea pe obstacole, combinate la 3. 
4, 5, 6, 7 metri, prîn exersarea pe 
obstacole de forme diferite și pe 
combinații îndeosebi de la larg la 
drept și invers ;

— dezvoltarea pregătirii fizice 
generale prin dezvoltarea calități
lor fizice de bază: forța, rezisten
ța, viteza. înderninarea. elastici
tatea;

— individualizarea antrenamen
tului și cunoașterea particularită
ților fiecărui cal în starea 
gătoare startului, pentru a

i potrivitprocedeul cel mai 
călzire.

premer
se găsi 
de în-
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★
Muncindu-se cu 

aplicarea acestor 
dintre lipsurile manifestate 
gătirea călăreților noștri de dre
saj și obstacole vor fi lichidate 
și. firește, cei care ne vor repre
zenta în concursurile interna
ționale vor putea obține re
zultate care să dovedească pe de
plin progresul înregistrat de spor
tul nostru călare

GH. NICULFSGU 
antrenor

hotărîre 
măsuri.

pentru 
multe 

în pre-

După concursul de tenis 
de masă din Capitala 

, iCompeupa ae tenis uc masă 
orgamzata acum cîteva zile în 
Oapitaiă de colectivul 
Știința Invățămînt s-a 
de o bună organizare.

întrecerile masculine 
sfîrșit cu victoria, pe 
meritată, a lui Otto 
(Constructorul) care î 
meciurile susținute, a arătat’o 
buna pregătire fizică, un satis
făcător nivel tehnic și o mare 
putere^ de luptă.

Tînărul Dan Cireșianu (Con
structorul) a lăsat o bună im
presie prin dîrzenia cu care 
joaca, prin puterea sa de con
centrare, precum și prin faptul 
ca el sezisează prompt momen
tele cele mai favorabile de a- 
tac, cîștigînd astfel numeioase 
puncte _ importante. Nu putem 
spune însă același lucru despre 
anumite atitudini vedetiste ale 
acestui jucător care, în unele 
partide, face exhibiții de circ, 
care nu au nici un rost.

Dintre ceilalți jucători, com
portări meritorii au mai avut: 
Nazarbeghian (Voința), Jeney 
(Progresul Satu Mare) și Șt. 
Burciu (Știința Invățămînt) în 
vîrstă de 12 ani.

Sub nivelul posibilităților lor i 
s-au comportat Zaharia Bujor 1 
(Metalul Brăila) și Alexandru 
Șirlincan (Dinamo). Deși au 
realizat unele progrese tehnice 
ei ș-au dovedit lipsiți de com
bativitate și de vigoare De 
altfel, această observație se 
Ppaje face asupra compor
tării altor participant la acest 
concurs ca, de pildă. Mana Go- 
lopența și Mariana Barasch.

Tinerii noștri jucători și ju- J 
cătoare^ de tenis de masă tre- | 
buie șă fie îndrumați de an- ) 
trenori spre practicarea 
joc modern, ’ 
care, tendință 
general, de cei mai buni 
tori din lume cu prilejul 
mului campionat mondial 
sigur că nu este cazul ca 
torii noștri să cadă în 
laltă extremă, făcînd mișcări 1 
inutile și risipă de energie fi- ' 
zică. Totuși ei vor trebui, și an- i 
trenorii sînt datori -să i în- ! 
drume în acest sens, să prac
tice un joc mai dinamic. să 
aibă un mai ^accentuat joc de 
picioare și să-și sporească vi
teza în executarea loviturilor.

La fete, în afara cîștigă- 
toarei, Anita Babichian, atît 
Maria Golopența cît și Ma
riana Barasch au arătat o îm
bunătățire în loviturile de atac 
și apărare și, mai mult decît 
pînă acum, regularitate în exe
cutarea acestor lovituri Elimi- 
nînd lipsurile semnalate cu pri
vire la concepția lor de joc a- 
ceste două jucătoare au fru
moase perspective șl pot as 
pira la rezultate superioare

1

sportiv 
bucurat

au luat 
: deplin 

Botner 
în toate

unui
de continuă miș- 

manifestată, în 
jucă- 
ulti- 
De- 

jucă- 
cea-

Rupă trierea și omologarea rezul
tatelor de la concursul nr. 18 (etapa 
din 8 august) au fost stabilite ur
mătoarele rezultate: •

Buletine participante: 134.317.
Premiul I: 3 buletine cu cîte 11 

pronosticuri exacte a cîte 15.000 lei 
fiecare. Premiul I a fost obținut de 
dr. Mureșanu Justin str. împăratul 
Traian 6 — Lugoj, Schwartz De- 
siderlu str. Hori a nr. 47 — Cluj și 
Darida Maria str. Vasile Roaită nr. 
10 — Satu Mare.

Premiul II:
10 pronosticuri 
lei fiecare.

Premiul III:
9 pronosticuri 
lei fiecare.

Lista oficială a premiilor apare 
duminică 15 august în ~ 
PRONOSPORT nr. 18.

★
închide
nr. 19

67 buletine eu cîte 
exacte a cîte 601,40

546 buletine cu cite 
exacte a cite 73,80

PRONOSPORT
Programul'

Duminică se
PRONOSPORT .. _...
15 august). Acest concurs cuprinde 
meciuri din prima etapă a returu
lui categoriei B.

conc tușul 
(etapa din

■ o parte din meciurile prevăzute 
în acest concurs au fost incluse și

I în programul concursului special 
din 11 ; ugust.

In cor: ecință, rezultatele con
cursului special nu vor putea fi cu
noscute decît după disputarea me- 
liurilor de campionat de duminică. 
Meciurile din Cupa R.P.R. și me
ciul internațional disputat ieri au 
dat următoarele pronosticuri e- 
xacte :

I. Metalul Hunedoara — Tata-
banyai Banyasz X

II. Metalul Brăila — Locomotiva
Const rnța 2

III. Știința Graiova — Locomoti
va Timișoara 2

IV. Metalul Reșița — Știința Ti.
mișoara 1

V. Progresul Satu Mare — Ști
ința Gluj 1

VI. Flamura roșie Sf. Gheorghe
— Dinamo Orașul Stalin 1

VIL Metalul Steagul roșu — Lo
comotiva Tg. Mureș

X. Locomotiva Pașcani 
căra Ploești

campionatului 
care se desfășoară 
august vor începe

Etapa campionatului ca-_) 
tegoriei A la fotbal de dumini- i 
că 15 august a fost aminată. ' 

— Toate jocurile primei eta- i 
pe a returului 
categoriei B 
duminică 15 
la ora 17.

I____
— Duminică 15 au-• FOTBAL. ________

gust va începe returul competiției 
de echipe-pitici organizată de Con
siliul Sindical Regional București, 
prin secția sa de cultură fizică și 
sport. In această etapă sînt pro
gramate următoarele jocuri: T. Di- 
namovist I—Avîntul (teren Dina
mo, ora 9); Constructorul-Rez.de 
muncă I (teren C.A.M. ora 8) ; 
Locomotiva-Metalul (teren Giu
lești, ora 9.15); Voința I-C.C.A. 1 
(teren Locomotiva P.T.T. ora 8); 
T Dinamovist II-Flacăra (teren 
Dinamo II, ora 9.15); Flamura ro- 
șie-Rez. 
C.A.M., 
motiva 
Voința 
motiva

— Meciul

de muncă II (teren 
ora 9.15); Progresul-Loco- 
II (teren Giulești, ora 8); 
II-C.C.A. II (teren Loco- 
P.T.T.. ora 9.15).

dintre J)inamo Ga
lați — Metalul Brăila din 
prima etapă a returului campiona
tului categoriei B va avea loc du
minică, la Buzău. Jocurile urmă
toare, în care Dinamo Galați este 
organizator, se vor disputa la Bră
ila, deoarece stadionul din orașul 
Galați nu este încă, practicabil.

• VOLEI. — Duminică 8 au
gust s-au desfășurat pe terenul 
Progresul Finanțe Bănci primele 
întîlniri de volei din cadrul „Cu
pei 23 August'S competiție orga
nizată de Comitetul orășenesc 
C.F.S. ~

Iată rezultatele tehnice înregi
strate: Băieți: raionul 23 August 
— raionul I Mai 2-0; raionul Gri- 
vița Roșie — raionul N. Bălcescu 
2-0; raionul T. Vladiini’rescu — ra
ionul Gh. Gheorghiu-Dej 2-0; raio
nul Lenin — raionul Stalin 2-1. 
Fete: raionul 23 August — raionul 
Stalin 2-1; raionul Lenin — raio
nul T. Vladimirescu 2-0; raionul
1 Mal — raionul Grivița Roșie

2 0.
Cea de a doua etapă se va des

fășura azi, de la ora 17,45, pe ace-

de Comitetul 
București.

lași teren, după următorul pro-’ 
gram: raionul 23 August — raio
nul Lenin (f); raionul Grivița Ro
șie — raionul 23 August (b); ra
ionul Ț. Vladimirescu — raionul 
Lenin (b).
• CICLISM. — In organizarea 

colectivului sportiv Locomotiva 
P.T.T., duminică se vor desfășura 
alergări cicliste pe șoseaua Pi
tești. Adunarea participanților la

* ora 7,30 în fața Ministerului Poș
telor și Telecomunicațiilor, Pleca
rea efectivă se va da la ora 8,30, 
din dreptul bornei kilometrice 8, 
de pe șoseaua Pitești. Se vor dis
puta întreceri pentrh categoriile 
avansați, semicurse, biciclete de ■ 
oraș, fete precum și o probă rezer
vată factorilor poștali.
• NATAȚIE. — Duminică 15 au

gust, începînd de la ora 8, se va 
desfășura la ștrandul „Steaua ro
șie" un concurs popular de înot, 
organizat de colectivul sportiv Pro- 
gresul-Colecfări, în cinstea zilei de 
23 August. Colectivul cheamă la 
întrecere toate colectivele sportive 
din raionul Stalin pentru a realiza
o mobilizare cit mai bună, un cît • 
mai mare număr de norme G.M.A. 
gr. I și II trecute cu acest prilej 
precum și un număr cît mai mare 
de fete participante.

— Vineri 13, sîmbătă 14 și dumi
nică 15 august se va desfășura la 
Ștrandul Tineretului faza regio
nală a campionatelor republicane 
de natație pentru senipri și copii, 

întrecerile vor începe vineri și 
sîmbătă la ora 17 iar duminică 
dimineața la ora 9.
• POLO. — Etapa a I-a a re

turului, programează duminică 15 
august următoarele meciuri: Bucu
rești: C.C.A. — Știința Cluj; Bucu
rești: ’ Progresul — Progresul Tg. 
Mureș; București: Dinamo Tg. 
Mureș — Tînărul Dinamovist; 
Cluj: Progresul — Metalul Cluj; O- 
radea: Constructorul — Flamura 
roșie Timișoara.

■ ATLETISM. - Consiliul regio
nal al asociației Recolta

15’
pe.

nai al asociației 
nizează duminică 
ora 9 dimineața, 
nu! Dinamo din Capitală faza de 
zonă a Spartachiadei satelor la 
arletism. Participă regiunile Bucu
rești, Constanța, Ploești, Galați ți 
Pitești

orga- 
august; 
stadio-

Rez.de


O profesoară neobosită; Nina Dumbadze

Două bune prietene — Lia Manoliu și Nina Dumbadze — stau ală
turi in mijlocul altor prieteni mai micuți, pionieri și pioniere din Ca
pitala patriei noastre. Fotografia datează din 1950, cînd marea cam
pioană sovietică ne-a vizitat țara pentru prima oară.
P ăceam „turul” de întrebări 

care se pun de obicei spor
tivilor oaspeți ce vin să concureze 
pe stadionul Republicii. In fața 
noastră se afla blonda atletă din 
Basel, Gretel Bolliger, multipla 
campioană și recordmană a El
veției. Interlocutoarea noastră nu 
mai contenea cu laudele pentru 

s^tot ce vedea aci, în inima spor- 
**tivă a Bucureștiului. In căutarea 

unui subiect de discuție mai ori
ginal, i-am pus o întrebare oare
cum categorică :

— Ce v-a plăcut mai mult pe 
stadionul nostru ?

Gretel Bolliger a privit o clipă 
în sus, gîndind pyțin apoi s-a 
întors către noi cu o expresie de 
hotărîre.

— Cel mai. mult mi-a plăcut cum 
aruncă discul atletele voastre...

Și atleta din Basel ne-a mărtu
risit apoi revelația pe Care a a- 
vut-o la Olimpiada din 1952, cînd 
a văzut pentru prima oară pe 
Dumbadze, Romașkova și Bagre- 
anțeva. „Așa ceva nu se uită 1”

Da, Gretel Bolliger avea drep
tate. In stilul aruncătoarelor noas
tre fruntașe, Lia Manoliu și Geta 
Georgescu, în capacitatea lor . de 
performanță, stă ascuns ceva din 
marea artă a Ninei Dumbadze. 
Fiindcă doar Nina Dumbadze este 
„ profesoara “ tinerelor noastre 
atlete. De la ea a învățat record
mana noastră Lia Manoliu „se
cretele" acestei dificile probe. Căci 
Nina Dumbadze. ca orice cam- 

* pioană sovietică, nu are secrete 
față de tovarășele ei de întrecere.

„Asta este poziția corpului, la 
începutul pornirii în piruetă” — 
îi spunea Liei Manoliu, în 1950, 
pe stadionul Republicii record
mana lumii, privind cu drag pe 
aruncătoarea de 19 ani, modesta 
ei adversară din Meciul Priete
niei. In zilele acelea de neuitat, 
care au precedat prima întîlnire 
dintre atleții romîni și sovietici, 

pe stadion au fost făcute multe 
ore de antrenament în comun. 
Atunci a învățat Ion Opriș din 
tehnica inegalabilă a alergătoru
lui de garduri Evghenii Bulancik, 
atunci au cunoscut' sprinterii noș
tri valoarea unui finiș corect, ca 
acela al lui Karakulov, atunci s-a 
inițiat Aneliese Reimesch în teh
nica elanului la suliță, așa cum 
îl făcea Galina Zîbina, tot' atunci 
Lia Manoliu a primit primele lec
ții de la buna ei profesoară și 
prietenă Nina Dumbadze.

Rezultatele acestor lecții n-au 
întîrziat să apară. Chiar la pri
mul concurs după Meciul Priete
niei, Lia Manoliu a aruncat 41,44 
m„ iar astăzi recordul ei, care 
este și cel al țării, echivalează 
cu 44,80 m. (față de 35,63 m. cit 
era acum zece ani). In această 
creștere a aruncătoarelor noastre 
de disc, stă cuprinsă și munca 
recordmanei mondiale Nina Dum
badze.

Nina Dumbadze! -Acest nume a 
făcut ocolul întregii lumi, a de
venit aproape legendar pentru iu
bitorii de sport de pretutindeni. 
Prima femeie din lume care a 
aruncat discul peste 50 metri ! 
Viața ei este descrisă în cărți și 
broșuri, evoluția carierei sale o 
cunosc largi mase de sportivi. Sînt 
mulți ani de cînd numele Ninei 
Dumbadze figurează în fruntea 

•clasamentului celor mai bune a- 
runcătoare de disc de pe glob. 
Cînd te gîndești că de la prima 
veste anunțînd apariția acestui 
prodigios talent, unic în istoria 
atletismului, au trecut mai mult 
de 17 ani...

In cartea ei „Drumul spre re
cord", Nina Dumbadze a povestit 
primele ei încercări în atletism. 
Poate mai sînt cititori care nu 
știu că Dumbadze a început prin 
a fi săritoare în lungime 1 Trece
rea ei la disc a fost determinată 
de un .accident: o luxație la 
genunchiul drept.

Debutul ei ca arunca.oaie de 
disc a constituit o senzație din 
două puncte de vedere: prin lun
gimea aruncărilor, dar mai ales 
prin faptul că tînăra georgiană fo
losea un procedeu tehnic neobiș
nuit pe atunci. Ea se așeza cu 
spatele față de direcția de arun
care (în timp ce ceilalți discoboli 
se așezau lateral) și începea pi
rueta îndoind mult genunchii des
criind, în același timp cu brațul o 
amplă mișcare ondulatorie. Ves
tita mișcare frumoasă a Ninei 
Dumbadze, celebră în toată lu
mea... In 1937 nimeni nu mai vă
zuse .așa ceva. Este interesant de 
amintit că mulți tehnicieni voiau 
să „corecteze” pe Dumbadze, cău- 
tînd să o aducă la stilul clasic 
de aruncare. Dar Nina Dumbadze 
a perseverat în folosirea stilului 
ei propriu, care încă în 1939 i-a 
adus un record mondial (49,11 m.), 
iar șapte ani măi tirziu a făcut 
ca granița celor 50 m., conside
rată „utopică” de specialiștii apu
seni, să fie întrecută.

Nin-a Dumbadze și-a îmbunătă
țit mereu recordul, care în 1952 
era 53,25 m. Ea împlinea atunci 
15 ani de atletism, o „vîrstă” 
sportivă la care mulți se grndesc 
să se retragă. Mai ales că succe
soarea ei cea mai autorizată, Ni
na Romașkova, progresa văzînd 
cu ochii. In primăvara anului olim
pic, Romașkova reușește să ocupe 
locul suprem în această probă : 
54,91 m. — nou record mondial. 
Apoi, la Helsinki, tot Romașkova 
este cea care cucerește medalia de 
aur. Dumbadze este a treia...

Toți socoteau acum că Nina 
Dumbadze și-a încheiat cariera. 
Dar iată că în toamna aceluiași 
an, Dumbadze „renaște” din nou 
și discul ei cade la 57,04 m.; un 
record cu adevărat de necrezut.

Trecută explozia de superlative 
care au însoțit această performan
ță uluitoare, toți specialiștii au 
rămas la părerea că acesta a fost 
„cîntecul de lebădă" al Ninei. Și 
într-adevăr, anul 1953 n-a mai 
adus aceleași performanțe înalte 
în palmaresul încercatei aruncă
toare.

E timpul ca Nina Dumbadze să 
se retragă ? Nicidecum 1 In sezo
nul 1954, cînd nimeni nu se mai 
aștepta, Dumbadze a și obținut o 
performanță excepțională : 52,26
m„ cel mai bun rezultat mondial 
al anului.

Nina Dumbadze, maestra ne
contestată a aruncării discului, 
este mereu neobosită. Discul ei 
zboară mereu peste granița celor 
50 metri. Să nu vă mire 1 Cam
pionatele europene bat la ușă și, 
bineințeles, Nina vrea să-și apere 
cu cinste titlurile cucerite in 1946 
la Oslo și în 1950 la Bruxelles. 
O asemenea mare campioană merită 
cu prisosință un buchet de trei 
medalii de aur la întrecerea celor 
mai buni atleți din Europa.

R. VILARA 
V. RADU

Am învățat 
<!e Sa campionii sovietici

linii sportivi, și îndeosebi halte- 
rofilii, sînt întrebați adesea : 

cum ai ajuns să faci sport ? Sau 
mai exact, cum ai ajuns să practici 
acest sport ? Iată, în această pri
vință, cum s-au petrecut lucrurile 
cu mine.

In 1943, pe cînd eram u- 
cenic la Reșița și lucram în sec
ția de sculărie nouă, m-am împrie
tenit cu 1. Fironda, un tînăr care 
se ocupa cu luptele clasice, dar că
ruia îi plăcea să ridice haltere. 
Auzind că și eu făceam, uneori, 
același lucru, el a venit într-o zi la ✓ 
mine și mi-a spus: „Ce-ar fi să ne 
luăm la întrecere ? Sau mai bine, 
dacă vrei, hai să ne antrenăm îm
preună...

Cîțiva ani după aceea, în 
1948, eu am participat la campio
natele republicane de haltere de la 
Timișoara, unde m-am clasat pe 
locul doi. Lucrul nu era greu, 
fiindcă nu au participat cu totul 
decît vreo zece concurenți, la toate 
cele șapte categorii... Intr-adevăr, 
pe atunci, (cu toată lupta dusă de 
echipa muncitorilor de la „Buleti
nul Oficial”, sub îndrumarea antre
norului Ștefan Petrescu) sportul 
halterelor era încă puțin dezvoltat. 
Noi, concurenții, mai ales cei din 
provincie, nu aveam decît cunoștin
țe tehnice extrem de reduse și tot 
ce realizam, era mai mult empiric. 
In 1949 insă, am avut pentru pri
ma oară prilejul să începem an
trenamentele, studiind metodele so
vietice de antrenament și, îndeosebi 
să cunoaștem tehnica excepțională 
aplicată de antrenorul sovietic Lu- 
cikin. Studiind aceste metode, am 
văzut că mulți dintre noi nu cu
noșteam în materie de haltere nici 
măcar lucrurile cele mai elemen
tare : de exemplu, noi cei de la 
Reșița nu auzisem niciodată pînă 
atunci că se dă „plecare” la stilul 
împins. De asemenea, deși se cu
noștea la noi în țară metoda de 
ridicare a halterei în stilul „foar
feci”, nu se auzise despre stilul 
„hochei”; despre acest stil aflam 
pentru prima oară, tot studiind in
teresantul material documentar so
vietic.

In 1951, la Festivalul de la 
Berlin, o bună parte dintre haltero
filii R.P.R., printre care mă numă

ram și eu, au avut pentru prima 
oară fericitul prilej să vadă cum 
lucrează efectiv, pe podium, halte
rofilii sovietici. Acest prilej s-a mai 
repetat și în 1952 la Olimpiada ae 
la Helsinki și în 1953 la Festivalul 
de la București. In toate aceste 
întîlniri internaționale am văzut 
lucrînd sportivi sovietici excepțio
nali, sportivi de talie mondială. De 
pildă, pe actualii campioni men- • 
diali Udodov și Vorobiov i-am vă
zut la Helsinki, pe campionul mon
dial Saxonov am avut prilejul să-I 
urmărim la Berlin, Helsinki și . Bu
curești, pe Cimișkian l-am văzut a 
Berlin și la Helsinki, pe Ivanov ia 
București.

De fiecare dată, contactul cu 
sportivii sovietici ne-a dat prilejui 
să învățăm cîte ceva nou. Astfel, 
am studiat atent stilul „hochei’ ne 
care-1 practică cu atîta succes Uco- 
dov și Saxonov. am privit cu m.e- 
res „smulsul prin sprijin în bază", 
pe care îl folosesc nenuinărați hal
terofili sovietici și pe care astăzi 
îl exersează și unii sportivi de la 
noi (Ion Segal, de pildă).

De asemenea, am primit de ia 
sportivii sovietici prețioase îndru
mări, cu privire la metodele de an
trenament înainte de concurs s. 
metodele de antrenament în re
priză. Intr-un cuvînt sportivii noș
tri au învățat, în decursul ultimii..: 
ani, foarte miilt de la sportivii so
vietici, Antrenorii noștri cei mai 
apreciați (de pildă, Ștefan Petres u 
precum și toți halterofilii își dre 
munca în condițiuni promițătoare, 
datorită în bună măsură expe
rienței sovietice și metodelor știin
țifice de antrenament practicare 
astăzi în țara noastră pe o scară 
din ce în ce mai largă. De aceea 
halterofilii din R.P.R., recunoscă
tori sportivilor sovietici pentru toa
tă experiența dobîndită, așteaptă 
cu bucurie și nădăjduiesc să aiiâ
* 
prilejul să participe cit mai cu- 
rînd la competiții în care vor fi 
din nou împreună.

ALEXANDRU COSMA
antrenor al secției de haltere 
a consiliului regional Dinamo 
București și campion repu
blican de haltere la catego

ria cea mai ușoară

Îmi amintesc totul atît de bine, 
de parcă s-ar fi întimplat ieri. Și 
doar, au trecut doi ani de atunci... 
Erau zile de august, ca acum. Zile 
calde, cu soare harnic, care făcea 
griul de pe cîmpiile Finlandei au
riu ca părul fetelor din țara aceea. 
Jocurile Olimpice de vară aduna
seră la Helsinki floarea tineretului 
sportiv din toată lumea. Unii se 
întreceau pe stadionul olimpic, 
alții la bazinul de înot sau pe te
renurile de sport din Turku și 
Tampere, iar noi, . gimnaștii, în 
sala Messuhalli.

Prima zi de concurs. In tribune, 
mii de spectatori. In sală, gim
naștii cei mai buni din lume: so
vietici, elvețieni, cehoslovaci, ger
mani, finlandezi și alții. Cînd au 
apărut gimnaștii sovietici în cos
tumele lor albe, impecabile, toate 
privirile s-au îndreptat spre ei. 
Mulți spectatori erau curioși să 
vadă cum se va termina această 
mare întrecere, prima la care luau 
parte ginn,aștii sovietici.
Și, iată că începe concursul! 

Prima probă a gimnaștilor sovie
tici, săritura peste cal. II urmăresc 
pe Ciukarin. Se îndreaptă spre lo
cul de unde își va începe avîntul, 
se oprește pentru o clipă în pozi
ție de drepți. Inspiră adine, apoi, 
cu pași repezi, se îndreaptă spre 
cal. Cu trunchiul aplecat înainte, 
cu picioarele formînd o linie ne
închipuit de perfectă, el zboară 
peste aparat pentru ca îh momen
tul aterizării să rămînă increme-

CU AJUTORUL PRIETENILOR
nit în poziție de dr-p(i, de parcă 
ar fi fost lipit acolo. Săritura este 
cea mai scurtă dintre probele gim
nasticii sportive dar, cu toate a- 
cestea, nu-i deloc mai ușoară de
cît celelalte. Și totuși, Ciukarin a 
executat-o cu atîta siguranță și 
ușurință incit a lăsat impresia 
că nu-i mare lucru ceea ce făcuse.

Siguranță și ușurință I Dar a- 
cestea sînt chiar semnele înaltei 
măiestrii! Au dovedit-o cele trei 
medalii de aur și două de argint, 
cucerite de acest gimnast, ca și 
victoria echipei sovietice, ca și una
nimele aprecieri elogioase ale spe
cialiștilor. Toți spectatorii au ad
mirat aceste calități nu numai la 
Ciukarin, dar și la ceilalți compo- 
nenți ai echipei sovietice. Le-am 
admirat și eu, dar mi-am amintit 
cuvintele ’ lui Ciukarin cînd vorbea 
despre anii lui de „ucenicie" spor
tivă: „Una e să privești și să ad
miri măiestria cuiva și alta e să 
lucrezi ca el".

Am simțit atunci, mai puternic 
ca niciodată, dorința de a mă a- 
propia de măiestria gimnaș'ilcr so
vietici. întreaga noastră gimnasti
că sportivă progresase mult în 
anii care au urmat eliberării țării. 
De la clteva zeci de gimnaști și 
gimnaste elfi existau în toată (ara, 

înainte de 23 August 1944, am a- 
juns să ne numărăm cu miile. 
Avem săli noi, bine înzestrate. Se 
organizează competiții și campio
nate. Unele pentru masele de în
cepători — campionate școlare, 
universitare, spartachiade sindicale 
și sătești — altele pentru gim
naștii fruntași. Aveam deci datoria 
să răspundem minunatelor condi
ții create în anii puterii populare, 
cu înzecite strădanii din partea 
noastră de a ne ridica măiestria. 
Și acest lucru nu ar fi fost posi
bil fără folosirea bogatei experiențe 
a școlii sovietice de gimnastică, 
fără a urma, pas cu pas, exemplul 
viu al celor ce reprezintă cu cin
ste această școală: Ciukarin, Mu
ratov, Azarian și alții.

Pot spune că în ultimii ani, da
torită manualelor traduse din lim
ba rusă, dar mai ales îndrumări
lor pe care ni le-au dat direct, cu 
multă dragoste, antrenorii și frun
tașii gimnasticii sovietice, pregă
tirea noastră s-a îmbunătățit sim
țitor. Astfel, am început să folo
sim principiile efortului maxim și 
al individualizării antrenamentului. 
Primul jire un rol hotărîtor in for
marea rezistenței, care, la rîndul 
ei, duce la siguranță și ușurință 
în executarea exercițiilor. Cel de 
al doilea, bazlndu-se pe datele ob

ținute printr-un riguros control me
dical și finind totodată seama de 
particularitățile și lipsurile fiecărui 
gimnast, ajută la formarea unor 
elemente cu o pregătire completă, 
cît mai constantă.

Călăuzindu-ne după îndrumările 
pe care ni le-au dat maeștrii gim

Viktor Ciukarin execută cu o ținută impecabilă un exercițiu la paralele

nasticii sovietice Ciukarin, Mura
tov și alții, ca și antrenorii aces
tora, folosind lucrările sovietice 
de specialitate, gimnaștii și gim
nastele noastre au progresat mult 
de la Jocurile Olimpice încoace. 
Aceasta s-a văzut mai ales la 
campionatele mondiale de la Roma, 
dar și la recentele Jocuri Mondiale 
Universitare de la Budapesta.

FREDERIC ORENDI 
maestru al sportului
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Intîlniri sportive internaționale in cinstea zilei 
de 23 August

In Budapesta,
Budapesta pastret-ză încă sem

nele marii întreceri sportive. Pe 
înaltul clădirilor, deasupra străzi
lor, flutură steagurile națiunilor 
participante iar în oraș stăruie s- 
ce ași însuflețire deosebită. Pretu
tindeni poți întîlni pe cei care ieri 
s-au întrecut*pe Stadionul Popular 
sau pe cei ca«e cu cîteva zile în 
urmă își disputau întîietatea în 
bazinul de înot de pe insula Mar
gareta, pe terenurile de volei de la 
Csepel, sau pe planșa de scrimă din 
sala Honved.

Azi e ziua excursiilor, a vizite
lor făcute celorlalte delegații, 
î cercetării muzeelor și chiar a 
unei scurte „expediții” la grădina 
zoologică. Mulți dintre. participant 
la Jocuri, ziariști și cei din tabăra 
internațională se plimbă în după 
amiaza aceasta cu volele pe lacul 

’ Balaton sau vizitează fabrimle din 
Sztalinovăros. ★

împreuna cu sportivii romîni _ațn 
dat astăzi o raită prin oraș. Cînd 
să trecem unul din podurile de 
peste Dunăre auzim chemarea pu
ternică și repetată a sirenei unui 
vapor. Privim intr-acolo. La pupă, 
flutură tricolorul nostru. Sirena 
cheamă mereu. Oamenii par mici 
pe coverta vasului ce urcă în șu- 
sul apei, dar nu e greu să rje dăm 
seama că cei de pe .emorclier ne 
felicită în acest fed pentru succesul 
obținut aici, îi felicită mai ales pe 
fotbaliști. Cînd remorcherul se a- 
propie de pod, se au 1 vocile puter
nice ale marinarilor: „Haide
R.P.R." I Poate ieri cei de pe remor
cherul „Bega” au fost spectatori 
în tribunele Stadionului Popular...

Succesul fotbaliștilor e comentat 
pe larg aici. Jucătorii noștri au 
fost felicitați și aplaudați pe sta
dion atunci cînd 311 primit meda
liile de aur ; tocită lumea voia să 
vorbească cu ei aseară la carnaval, 
iar astăzi ziarele scriu cu litere 
mari despre victoria lor. „Șzabad 
Nep”, organul Partidului celor ce 
muncesc din R.P Ungară «publică 
sub titlul .,80 000 oameni a:t rsistat 
la închiderea celei de a XlI-a e- 
diții a J.M.U. ” clasamentul prime
lor trei echipe de fotbal: 1. R.P.R., 
2. R.P.U., 3. R. Cehoslovacă. In ar
ticolul care urmează, victoria fot
baliștilor noștri este comentată 
astfel: „Romînii au atacat de la 
început și în m>n. 7 au luat condu
cerea... Echipa romînă a meritat a- 
ccastă victorie, deoarece a avut o 
linie de apărare foarte bună și în 
general a făcut un joc frumos”.

Iată ce scrie și ziarul de specia
litate „Nepspart” în numărul său 
de duminică noaptea : „Cu cît elan, 
cu cită forță au jucat romîrii ! E- 
chipa romînă a luptat cu foarte
multă forță. înaintașii au avut
multă fantezie în organizarea a-
tacurilor. Apărarea a fost tot tim
pul la post, respingînd orice atac 
al maghiarilor și, tocmai de aceea, 
cel mai periculos om din echipa 
maghiară a fost mijlocașul Szojka. 
Dacă luăm in considerație toate 
dementele jocului și situațiile ivite, 
putem spune că echipa romînă a

a doua zi duț
meritat vicmria. To.iia a pizst cu 
multă siguranță poarta. Pe de 
altă parte și linia fundașilor a 
stăvilit prompt atacurile maghiari
lor. Cei doi fundași și mijlocașul 
centru au arătat o foarte bună pre
gătire. Hidișan și Peretz au ini
țiat foarte multe atacuri, iar după 
pauză au fost foarte buni în apă
rare. Rapidul Gîrleanu a sprintat 
cu repeziciune pe extremă, centrînd 
de multe ori. Cei doi interi au 
fost folositori, iar în apărare Neagu 
s-a dovedit a fi mai bun. Ene a 
fost cel mai bun înaintaș. El a 
schimbat de multe ori locul, a ju
cat in forță și a făcut tot posibilul 
în fața porții”. ,

Desigur și la căminul Ebtvos 
unde locuim victoria a fost frumos 
sărbătorită. La sosirea de pe sta
dion, cei 18 jucători care au cucerit 
medalii de aur au fost aplaudați și 
felicitați călduros de component 
celorlalte loturi. ★

Delegația noastră a primit în ul
timele zile vizita . multor sportivi 
din alte țări. Astăzi dimineața au 
fost la căminul Edtvos gimnaștii 
și gimnastele din echipa sovietică, 
voleibaliștii și voleibalistele din 
R. P. Chineză.

Albert Azarian, cel care nici nu 
■ clipește cînd execută crucea la 
inele, a povestit lui Carol Bedo 
mtilte amănunte din viața lui, i-a 
explicat cum se antrenează (pentru 
a scrie aceasta ne-ar trebui multe 
rînduri fiindcă Azarian face un an
trenament extraordinar) și a rîs 
cu poftă aflînd că Elena Leuștean 
plînge ori de cîte ori nu-i reu
șește un exercițiu.

Apoi, gimnaștii și gimnastele 
noastre l-au ascultat pe Șerghei 
Djarian și toți s-au mieunat cînd 
Zaven Matevopian s-a așezat în 
fața pianului și a început să cînte 
o horă oltenească.

Campioana mondială universitară 
Tamara Manina e o fată blondă și 
tăcută. Dar ‘ auzindu-i pe ceilalți 
povestind cu atîta însuflețire, și-a 
amintit și ea despre Institutul Ra- 
diotehnic din Leningrad, unde e 
studentă, de cursurile grele dar 
atît de interesante, de plimbările pe 
malul Nevei, de antrenamente și 
chiar de un iubit care fără îndoială 
a stat aseară lîngă radio ca să afle 
rezultatele ei de la Budapesta.

La altă masă s-au strîns antre
norii. Ce-i drept, au stat puțin pe 
scaune, deoarece discuțiile despre 
problemele tehnice ale gimnasticei 
au trebuit să fie și exemplificate. 
Așa, de pildă, Alexandir Afanasie- 
vici Jirov, antrenorul echipei femi
nine, a făcut o exemplificare folo
sind o bîrnă imaginară pentru a 
arăta noutățile ivite în exercițiile 
la acest aparat.

Mai tăcuți s-au arătat sportivii 
chinezi. Ma Jen Hua, studentă la 
Institutul de navigație din Pekin, 
vorbește foarte bine limba rusă, 
așa că celelalte tovarășe ale ei din 
echipa de volei au putut par
ticipa la discuțiile purtate cu Doina 
Carbeanu, Adriana Honet, Rodica 
Sădeanu și altele. Așa- a aflat A-

ă întreceri...
drijna lîonct că și Cijian Li Pin 
este studentă ca și ea la un insti
tut de cultură fizică. Li Pin învață 
în orașul Cintzun. Apoi, sportivele 
din China Populară au scos din 
niște săculețe brodate cu migală 
de mîini măiestre de femeie, mici 
gravuri chineze. 'Pe hârtie de mă
tase, în cele mai minunate culori, 
sînt zugrăvite de alte Datini de 
meșter povești despre un fluviu, 
despre munca din răsărit și despre 
o pasăre de aur.

Jucătoarele noastre de volei au 
primit în dar aceste gravuri de la 
fetișcanele cu ochi negri și oblici, 
cu zîmbet veșnic pe buze, iar ele, 
la rîndul lor, le-au dăruit batiste 
frumos brodate cu motive romînești.

In colțul gravurilor, Ma Jen Hua 
a scris cu complicate litere chine
zești, salutul de prietenie al tova
rășelor ei de echipă. La plecare,* ea 
a făgăduit emoționată :

— Intr-o zi am să viu în țara 
voastră... ★

Studenții din Ecuador se pregă
tesc de drum. Și sînt grele aceste 
pregătiri, pentru că ei trebuie să 
facă pînă acolo un drum de aproa
pe 20.000 km. De aceea, azi dimi
neață au desfășurat în holul hote
lului Bebe o mare hartă, căutînd 
cel mai scurt drum pentru a ajunge 
la Quito. Ei vor duce în țara lor 
îndepărtată multe amintiri frumoa
se, multe impresii de neuitat Acest 
lucru ni l-a mărturisit și conducă
torul delegației Carlos Garcia, stu
dent în drept la Quito. El spune că 
organizarea întrecerilor la 14 dis
cipline sportive în același timp a 
Ret posibilă la Budapesta numai 
datorită numeroaselor baze din a- 
cest oraș, a priceperii celor ce s-au 
ocuțpat de această problemă, ca și 
sprijinului pe care îl acordă statul 
sportului. Despre toate acestea nu 
se poate vorbi în Ecuador și toc
mai de aceea și sportul universitar 
este foarte puțin “dezvoltat în acea
stă țară.

Performantele — ne-a spus 
Garcia — sînt de-a dreptul extraor
dinare. N-am crezut că baschetul 
european este atît de dezvoltat. 
Unele echipe au o pregătire fizică 
de neînchipuit Turneul a fost de 
toată frumusețea. O să am ce po
vesti în America. Și pentru că sîn- 
teți ziarist romîn, v-aș ruga să 
transmiteți sportivilor din tara 
dumneavoastră salutul nostru, al 
sportivilor din Ecuador. Am cunos
cut o parte din ei aci, — de trei 
ari bravo pentru echipa de fotbal 
— și vrem să le rămînem prieteni. 
Știam despre partea aceasta a lu
mii puține lucruri și mai ales pu
ține adevăruri. Acum, cunoaștem 
multe și adevărul adevărat. Pe a- 
cesta îl vom duce acasă, pe drumul 
lung pe care-1 căutăm pe hartă”.

La noi în țară vor îngălbeni 
frunzele, strugurii se vor preface în 
vin, atunci cînd Carlos Garcia și 
colegii lui vor fi iarăși la Quito. 
Pentru a veni la Budapesta ei au 
călătorit 38 de zile..

Budapesta, 9 august.
TUDOR VORNICU

In cinstea zilei de 23 August. în- 
ccpînd de săptămîna viitoare, vor 
avea loc la București o serie de 
manifestări sportive internaționale 
de o deosebită importanță. Astfel, 
în cadrul acestor manifestări spor
tive va avea loc un mare turneu 
de fotbal la care vor participa pu
ternicele echipe „Rezervele de 
Muncă” din Leningrad, ,.Banik“ 
Ostrava (R. Cehoslovacă), ..Motor” 
Zwickau (R. D. Germană), repre
zentativa de tineret a R.P.R, se
lecționata orașului Sofia, selecțio
nata orașului București și selecțio
nata asociației „Știința”.

De asemenea, vor mai evolua la Bu
curești echipa de haltere a U.R.S.S., 
echipa de baschet ..1 august” din

Va prezentăm pe oaspeții noștri
Echipa de fotbal Banik Ostrava (R. Cehoslovacă)
Pentru ca cititorii noștri să cu

noască mai bine echipele care vor 
evolua în campania fotbaliștilor 
noștri vom prezenta pe rînd per
formanțele și caracteristicile aces
tor echipe.

Printre formațiile participante la 
manifestațiile sportive pe care le 
va găzdui capitala patriei noastre 
este și echipa cehoslovacă de fotbal 
Banik Ostrava. Echipa minerilor din 
Ostrava se bucură de un bun re
nume în rîndurile amatorilor de 
sport din R. Cehoslovacă. In actua
lul campionat, fotbaliștii mineri au 
înregistrat o serie de performanțe 
valoroase care le-au adus locul doi 
în clasamentul turului campionatu
lui de fotbal. Primul meci al cam
pionatului nu a fost favorabil fot
baliștilor din Ostrava, prin faptul 
că pregătirile pentru începerea com
petiției au fost de scurtă durată.

Pe măsură ce campionatul avan
sa. Banik Ostrava și a revenit și 
a început să înregistreze victorii 
care au adus echipa pe primele 
locuri ale clasamentului. Astfel, 
Banik a dispus în deplasare de 
Spartak Stalingrad Praga, de Tan- 
kista Praga, pentru ca în etapa ur
mătoare să surclaseze pe teren pro
priu echipa Tatran Preșov cu sCo- 
ru' de 9-0. Tot*în deplasare, la

Echipa de baschet „1 august” din R. P. Chineză 
joacă azi la Tg. Mureș

Sportivii din Tg. Mureș vor a- 
vea prilejul să urmărească evolu
ția baschetbaliștilor echipei „h au
gust” din R. P. Chineză, care își 
continuă turneul în țara noastră. 
Evoluția oaspeților în cele trei me
ciuri susținute pînă acum, în care 
au obținut tot atîtea victorii, a 
stîrnit un mare interes în rîndul 
mureșenilor, despre care se știe 
că au o deosebită preocupare pen
tru acest joc sportiv. De altfel, in
teresul, este elocvent ilustrat de 
pregătirile organizatorice făcute în 
vederea acestei partide. In cinstea 
meciului cu oasneții din R. P. Chi
neză. sportivii din Tg. Mureș au 
definitivat lucrările de amenajare 
a unui teren central (Voința), care

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

R P. Chineză, echipa de rugbi 
„Swansea” (Anglia) și reprezenta
tiva de lupte clasice a Egiptului.

Iubitorii sportului din București 
vor avea prilejul să asiste la între
ceri sportive de o înaltă valoare. 
De pildă, la turneul de fotbal vor 
lua parte cei mai buni jucători din 
Sofia, în majoritate componenți ai 
reprezentativelor naționale A și B 
ale R. P. Bulgaria.

Puternica formație „Banik” Os
trava, ocupă locul doi în clasamen
tul primei categorii al R. Ceho
slovace, iar „Rezervele de Muncă” 
din Leningrad, locul patru in pri
ma categorie a campionatului Uni
unii Sovietice.

(Agerpres)

Bratislava, ea a reușit să întreacă 
puternica formație Steaua Roșie 
(Ruda Hvezda). Ultimul meci al 
turului campionatului s-a desfășu
rat la Olofflouc unde Banik Ostra
va întîlnea Aripile Patriei (Kridla 
Vlasti). Meciul era deosebit de im
portant. In cazul unei victorii a 
minerilor aceștia' treceau pe locul 
întîi. Jocul s-a terminat la egalitate 
astfel că minerii au trebuit să se 
mulțumească cu locul secund.

Lotul echipei Banik cuprinde nu
meroși jucători experimentați, care 
au fost selecționați și 'în repre
zentativa R. Cehoslovace de. fotbal. 
Printre acești jucători îi găsim pe 
portarul Koiecky, în apărare pe 
Sousedik, în lin:a de mijlocași pe 
Crlik, iar la înaintare pe Siuda 
care a jucat în echipa^„Puii de Lei” 
care a evoluat cu prilejul Jocurilor 
Sportive din cadrul celui de al IV- 
lea Festival Mond:al. Tot la înain
tare se mai fac remarcați Jiri Kri- 
zak și Vencek.

Echipa minerilor din Ostrava 
practică un fotbal tehnic, jucătorii 
au o bună pregătire fizică și știu 
să treacă ușor din apărare în atac 
și invers, fiind un adversar dificil 
pentru orice formație de prima ca
tegorie.

are instalație pentru jocuri în noc
turnă.

Intî'.nirea dintre echipele „I au
gust” din R.P. Chineză și selecțio
nata Tg. Mureș se prezintă cea 
mai echilibrată din cele susținute 
de oaspeți pînă acum. Orașul Tg. 
Mureș are o veche tradiție în bas
chet și numeroși sînt jucătorii va
loroși care s-au ridicat din a- 
cest centru. Lotul- baschetbaliștilor 
mureșeni este următorul: Elek, 
Rettegy, Borbely, Zoizon, Kari, K6- 
ble. Bokor, Albert, Koos, Papp.

Fără îndoială că meciul de bas
chet de la Tg. Mureș, care se des
fășoară în nocturnă pe terenul Vo
ința, va oferi un spectacol frumos 
și de bună calitate.
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★
* *

Reprezentanții noștri au avut 
o frumoasă comportare în ca
drul turneului de box, reușind 
să ocupe locuri fruntașe în 
clasament. Iată-1, în clișeu, pe 
tînărul boxer de categorie se- 
miușoară Dănilă Done pe po
diumul învingătorilor. El s-a 
clasat pe locul II, în urma re
numitului campion maghiar 
Juhasz

★ ★
★

MOSCOVA 11 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Campionatul unional de fotbal a 
continuat cu desfășurarea a două 
partide interesante. Echipa „Dina
mo” din Moscova s-a întîlnit cu 
echipa „Lokomotiv”. Moscova. Fot
baliștii de la „Lokomotiv” au ju
cat excepțional, obținînd victoria 
cu scorul de 1—0, prin punctul 
marcat de interul stînga Korotkov.

Echipa franceză de baschet „Lyon” din nou învinsă la Tbilisi
liTLiSl 11 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Echipa franceză de baschet 

„Lyon”, care vizitează Uniunea 
Sovietică, a susținut la 10 august 
la Tbilisi o nouă întîlnire. Bas-

Fotbaliștii polonezi vor juca in Uniunea Sovietică
STALINOGROD 11 (prin tele

fon). — O selecționată de fotbal 
a asociației „Ogniwo”. în care 
joacă o serie de componenți ai re
prezentativei R. P Polone, va ple
ca la sfîrșitul acestei săptămîni 
la Moscova. Fotbaliștii polonezi 
vor susține în Uniunea Sovietică

intr Poligrafiei 
întreprinderi.

Cel de al doilea ioc a ax ut loc la 
Minsk între eclfpa locală „Spar
tak” și echipa „Torpedo” din Gor
ki. Jocul s-a încheiat la egalitate: 
0—0.

In fruntea clasamentului se află 
„Dinamo” Moscova cu 29 puncte, 
urmată de echipa ,,Spartak” Minsk 
cu 26 puncte. Echipa „Spartak” 
din Moscova ocupă locul trei cu 
2-4 de puncte 

chetbaliștii francezi au întîlnit e- 
chipa „Dinamo” din localitate. 
Peste 10.000 de spectatori au fost 
prezenți la acest joc. care s-a în
cheiat cu scorul de 75—41 în fa
voarea dinamovișt i'dr

4 întîlniri. Primul meci va avea 
loc la 17 august la Moscova, cînd 
fotbaliștii polonezi vor întîlni re
prezentativa de tin ret a Uniunii 
Sovietice. Apoi, selecționata „Og
niwo” va mai juca în compania 
echipelor „Spartak” Moscova, „Di
namo”. Kiev și „Dinamo” Tbilisi.
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