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Oameni ai muncii din R.P.R. ! Intîmpinați cea de a
10-a aniversare a eliberării noastre naționale cu noi !i 
succese în muncă 1 Luptați pentru dezvoltarea continuă 
a industriei, pentru un puternic avînt al producției bunu- ii
rilor de larg consum, pentru creșterea buneistări materiale [ș
și culturale a poporului 1

{Din Chemările de 23 August 1954 ale G.(3. al P.M.R.).
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Chemârile Partidului nostru — 
îndemn spre noi victorii

Adunarea festivă a sportivilor cure au participat 
la a Xll-a ediție a J. M. U. V.

XT ESTĂVIL1T este entuziasmul 
cu care masele de oameni ai 

-1 juneți întîmpină în acest an ziua 
Iberării patriei noastre, eveniment 
■trecut la 23 August 1944. Acum 
iid au mai rămas puține zile 
nă la istorica dată, cînd între- 
rea socialistă este în plin avînt 

j cînd pregătirile In vederea mă- 
. Jței sărbători se desfășoară cu 

Luflețire, ziarele au publicat, la 
L' de cinste, Chemările de 23 Au- i 
ist ale C.C. al P.M.R.
Publicarea acestor Chemări a de
nii o tradiție scumpă celor ce 

.uncesc in patria noastră, sub 
nducerea înțeleaptă a partidului, 
otru construirea socialismului.
■ fiecare dată Chemările sînt aș- 
ptate cu interes și sînt intimpi- 
te cu bucurie de masele de mun- 
ori din Republica Populară Ro- 
'tiă, deoarece ele reprezintă cu
ltul partidului, linia politică a 
estuia, prin îndeplinirea căreia

asigură viitorul fericit al pa- 
ei noastre. In urina eliberării 
îe de către glorioasa Armată So- 
îtică, poporul nostru s-a înrolat 

frontul uriaș și de neînvins al, 
ărâtorilor păcii, în fruntea că- 
ia se află Marea Uniune Sovie- 
ă. De aceea, primul gînd al oa- 
«nilor muncii din țara noastră se 
treaptă, în aceste zile de sărbă- 
ire, către acei care i-au asigu- 
t libertatea, către ostașii sovie- 
■i, spre poporul sovietic al că- 
i măreț exemplu însuflețește efor- 
ile creatoare ale poporului nos- 

i și al cărui ajutor frățesc ne 
esnește drumul spre socialism, 
alutiil nostru fierbinte marelui 
por sovietic — ziditorul comu- 
«inului ! Trăiască și înflorească 
letenia de nezdruncinat și cola- 
rarea frățească dintre poporul 
jnîn și marele popor sovietic 1” 
Rolul conducător al Partidului

■ munist din Romînia, care a știut 
reunească forțele progresiste din 
ă și să folosească condițiile 
■ate de înaintarea victorioasă a 
ipelor sovietice pentru a răs- 
na dictatura fascistă din Romî- 
i, este, de asemenea, subliniat 
Chemările de 23 August: „Tră-

ică a X-a aniversare a eliberării 
briei noastre de către glorioasa 
mată Sovietică și a răsturnării 
laturii fasciste de către forțele 
țriotice populare, conduse de 
rtidul Comunist Romîn ! Tră- 
că poporul romîn stăpîn pe 
irta sa !”
auza nobilă a păcii este apă- 

â cu hotărîre de poporul nostru 
nic să siringă din ce în ce mai 

jlt relațiile sale dș prietenie cu 
•oarele lumii iubitoare de pace : 
i luptăm — ne cheamă partidul 
tru — pentru asigurarea secu- 

iții colective în Europa, pentru 
te între popoare, pentru dezvolta- 

legăturilor economice și cultu- 
între toate țările, pentru zdro- 

a oricăror uneltiri ale dușma- 
-ir păcii!”
• uccesele forțelor păcii din lu
ll întreagă au crescut considera- 

Faptul că în Indochina a înce- 
războiul, punîndu-se capăt var

ii de singe a celor care își do- 
u libertatea, este un pas însem- 

- pentru pacea lumii. Marea Chi- 
Populară luptă pentru menține- 
păcii in Asia și în lumea întrea- 

iar forțele democratice din R.P.D. 
eeană și poporul Vietnamez își 
•c, prin muncă neobosită, eco- 
îia, luptind totodată pentru uni
re națională ry baze democra- 

Iu Europa, poporul R. D. Ger

mane și cetățenii cinstiți din în
treaga Germanie urmăresc reali
zarea unei țări unite, iubitoare de 
pace luptînd necontenit pentru 
atingerea acestui țel. In lumea în
treagă, numărul partizanilor păcii 
a crescut considerabil, iar acțiunile 
lor în țările capitaliste și colo
niale vădesc dorința din ce în ce 
mai fierbinte a unor mase tot mai 
largi de oameni, de a avea un trai 
bun, o pace durabilă, de a se bu
cura de binefacerile civilizației, de 
a se ivi și pentru ei zorile liber
tății și independenței naționale. 
Cu multă căldură vor adresa oa
menii muncii din țara noastră în 
ziua aniversării eliberării Romîniei 
salutul lor nopoarelor din aceste 
țări.

In ziua de 23 August vor răsuna 
pretutindeni, în toate orașele 
țării, cuvinte care vor exprima uni
tatea dintre partid, guvern și po
por, făurită în munca de fiecare 
zi, dusă cu toată energia și forța 
creatoare a maselor largi popu
lare pentru construirea societății 
socialiste în Republica Populară 
Romînă. Oamenii muncii știu că 
Forțele Armate ale tării străjuiesc 
permanent cuceririle poporului 
muncitor. Chemarea partidului o- 
glindește aceasta, îndemnîndu-i, în 
același timp, pe ostașii și ofițerii 
armatei noastre să-și ridice necon
tenit nivelul pregătirii lor politice 
și militare.

Dar, în mîinile poporului stă 
bunăstarea sa viitoare și deaceea 
partidul ne cheamă să întîmpinăm 
cea de a X-a aniversare a elibe
rării cu noi succese în muncă, să 
luptăm pentru dezvoltarea continuă 
a industriei, pentru aplicarea în 
viață a Hotărîrilor privind dezvol
tarea agriculturii și a celor refe
ritoare la producția articolelor de 
larg consum.

Rîndurile compacte ale manifes- 
tanților își vor putea arăta recu
noștința fată de inovatori, de ra- 
ționalizatori și de fruntașii din 
producție al căror exemplu trebuie 
urmat de cît mai multi oameni ai 
muncii din țara noastră.

Cu prilejul celei de a X-a ani
versări a eliberării Romîniei, par
tidul cheamă țărănimea muncitoare 
la luptă neobosită pentru ridicarea 
producției agricole, pentru dezvol
tarea creșterii animalelor și a pro
duselor vegetale.

Fiecare din Chemările partidului 
cuprinde un aspect important din 
viața poporului nostru, oglindit fie 
pe plan intern, fie pe plan inter
național. Laolaltă, aceste chemări 
constituie o trecere în revistă a 
celor mai importante sarcini ale 
maselor de muncitori din R.P.R., 
îndemnuri puternice pentru reali
zarea acestor sarcini de care se 
leagă dezvoltarea și întărirea ne
contenită a scumpei noastre patrii. 
Și aceasta va fi cu putință pen
tru că pe noi ne conduce un partid 
de tip nou, un partid puternic, la 
baza politicii căruia stau princi
piile atotbiruitoare ale marxism- 
leninismului și exemplul măreț al 
U.R.S.S. lată de ce în ziua de 23 
August coloanele manifestanților 
vor striga din toată inima : „Tră
iască Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și guver
nul Republicii Populare Romîne I"

„Slavă marelui Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice I”

„Sub steagul lui Marx-Engels- 
Lenin și Stalin, sub conducerea 
partidului. înainte spre victoria 
socialismului I" *

Competiția cicliști 
„Cursa Eliberării” 
Miine se desfășoară prima etapă:

Cluj - Sibiu
Comitetul C.F.S. al regiunii I 

Cluj organizează între 15 și 22 i 
august „Cursa Eliberării", o com- ! 
petiție ciclistă de lung kilometraj : 
circuitul regiunii Cluj.

Această competiție — la care 
■participă cei mai buni cicliști din 
Capitală și din diferite centre ci
cliste din țară — măsoară 1.000 
km, împărțiți în 7 etape.

Prima etapă se desfășoară miine 
pe distanța Cluj — Alba Iulia — 
Sibiu. Traseul întrecerii va străbate 
— în continuare — următoarea 
rută: Făgăraș, Orașul Stalin,
Sighișoara, Bistrița, Zalău, Huedin, 
Cluj. După etapa a 4-a cicliștii vor 
avea o zi de odihnă în orașul Bis
trița.

Circuitul se va încheia în ziua 
de 22 august, la Cluj, într-un cadru 
festiv.

Un nou stadion ia Călărași
Vechiul -stadion din Călărași nu 

mai corespundea cerințelor mereu 
mal mari ale sportivilor. Asta era 
concluzia pe care au tras-o atît cei 
dornici de a practica sportul, cît 
și deputatul Gheorghe Flore seu. De 
curînd s-a luat hotărîrea de a se 
construi un nou stadion în Călă
rași, pe o întindere de 10 ha., care 
va cuprinde: un teren pentru fot
bal, terenuri de volei și baschet, 
o pistă de alergări, precum și tere
nuri pentru oină și gimnastică.

La construirea noului stadion 
muncesc voluntar sute de tineri 
din întreprinderile și școlile din 
Călărași.

Stadionul va fi terminat în cin
stea zilei de 23 August Acesta este 
angajamentul tinerilor sportivi din 
Călărași. Ei var primi, cu acest 
prilej, vizita unor sportivi bulgari 
cu care vor susține întreceri prie
tenești.

VICTOR IONESCU, corespondent

—

NE-AU REPREZENT AT CU CINSTE LA J.M.U.V.

Elena Leuștean a obținut cel 
mai bun rezultat in cadrul echipei 
noastre de gimnastică-fete, care a 
cucerit 24 medalii de bronz.

La Casa Prieteniei Romîno-Soyi- 
etice din Capitală a avut loc joi 
la amiază o adunare festivă a 
sportivilor care au reprezentat ti
neretul nostru studios la cea de a 
XII-a ediție a J.M.U.V. de la Bu
dapesta.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Manole Bodnăraș, președinte
le Comitetului pentru Cultură Fi
zică și Sport de pe lingă Consi
liul de Miniștri, care a dat cu- 
vîntul tov. Marcel Vlaicu, vice
președinte al C.C.F.S., pentru a 
face o dare de seamă asupra re
zultatelor obținute de sportivii ro- 
mîni la această mare competiție 
internațională.

Vorbitorul a arătat mai întîi că 
J.M.U. au devenit cea mai impor
tantă întrecere sportivă după Jocu
rile Olimpice prin numeroasele 
probe sportive pe care le cuprin
de, dar, mai ales, prin valoarea 
mereu crescîndă a performanțelor 
realizate de participant. Acest lu
cru a fost recunoscut de altfel și 
de o serie de conducători ai Fe
derațiilor sportive internaționale 
care au asistat la jocuri ca invi
tați ai comisiei de organizare.

Referindu-se la activitatea des
fășurată de delegația noastră la 
Budapesta, tov. M. Vlaicu a men
ționat că, în afară de participarea 
la majoritatea disciplinelor spor
tive, reprezentanții noștri au adus 
o contribuție însemnată la apro
pierea și cunoașterea sportivilor 
veniți din diferite părți ale lumii. 
In acest scop, au avut loc la că
minul unde au fost găzduiți repre
zentanții noștri, mai multe întil- 
niri cu delegații de tineri din 
U.R.S.S., R.P. Chineză, India, In
donezia, Egipt, etc.

In continuare, vorbitorul a făcut 
bilanțul succeselor dobîndite de 
sportivii noștri, succese concreti
zate în cele 106 medalii cucerite 
Ia diferite ramuri de sport și a- 
nume: atletism (2 aur. 4 argint, 
5 bronz); gimnastică (24 bronz); 
volei fete (12 argint): fotbal (18 
aur); box (1 aur, 4 argint, 3 
bronz), lupte clasice (1 argint, 6 
bronz), luple libere (2 bronz); 
haltere (2 bronz).; polo (9 bronz); 
tenis (2 argint, 2 bronz); tenis de 
masă (2 argint); scrimă (7 
bronz). Dar, buna comportare a 
sportivilor noștri s-a manifestat

Danie! Peretz. mijlocaș in echipa 
de fotbal, a alimentat mereu ata
cul cu mingi și a intervenit cu 
succes in apărare. 

și prin realizarea unor noi record 
duri republicane la atletism și 
haltere. Toate aceste succese sînt 
urmarea unor pregătiri temeinice, 
a dîrzeniei cu care au luptat 
sportivii noștri, a înaltului patrio
tism de care au fost însuflețiți. 
Pot fi date ca exemple în aceasta 
privința loturile de fotbal, box, vo
lei fete, scrimă, polo, iar indivi
dual pot fi citați: Zoltan Cray. 
Mircea Dobrescu, Sanda Grosu, 
Virgil Zăvădescu, Sorin Ion și 
alții. In mod deosebit a fost evi
dențiată echipa de fotbal.

Trecînd la analiza lipsurilor 
manifestate de unii sportivi, tov.
M. Vlaicu a scos în relief lipsa 
de combativitate a boxerului T. 
Niculescu și a lotului de ciclism 
în frunte eu Ion Ioniță. Sub aș
teptări s-au comportat de asemenea 
jucătorii de tenis de masă M. 
Gantner, M. Popescu, E. Zeller și 
atletul C. Dumitru. Echipele de 
volei, și în special cea de băieți, 
au avut fluctuații, dovedind că n>u 
au încă acea forță morală care să le 
permită să ducă în ritm susținut 
lupta pentru victorie. In încheierea 
vorbitorul a recomandat sportivi
lor să-și continue pregătirile, să-și 
ridice neîncetat nivelul tehnic.

In continuare, a luat cuvintul 
tov. Manole Bodnăraș președinte
le C.C.F.S., care a arătat că fru-, 
moașele rezultate obținute la Bu- 
dapesta trebuie să constituie un 
imbold în desăvîrșirea măiestriei 
sportivilor noștri fruntași, pentru 
ca ei să ridice cît mai sus gloria 
sportivă a patriei, In încheiere, 
președintele C. C. F. S. a înmînat 
inșigna „Merite în sport" următo
rilor antreiîori, tehnicieni și acti-s 
viști care au contribuit Ia succe
sele obținute de sportivii noștri la 
Budapesta: C. lovănescu, Șt. De- 
zideriu, 1. Arnăutu (atletism); A.- 
Stoian, 1. Popa, Marcu Spakov, G. 
Popescu, Z. Povazu (box); M. 
Marcu, A. Botescu, E. Mladirt 
(fotba!) ; P. Dungaciu, A. Szasz,
L. Costa, G. Fischer, M. Duncan,
M. Buzea (gimnastică); I. Tozser
(lupte); V. Daroczi (polo); M. Li- 
vian, A. Cipler, C. Panescu, A. 
Vilcea (scrimă); A. Roman, M: 
Bădin (tenis de cîmp); G. Con-, 
stantinescu, G. Petrescu (voleiul 
Al. Marius, G. Mitra și T. Vorni-, 
cu (activiști). i

Proaspăta maestră a sportului 
Doina Corbeanu ale cărei acțiuni, 
în special in atac, au fost deosebit 
de eficace aducind prețioase nunele 
echin-i noastre de volei



înfăptuite în cei zece ani care au trecut 
grijii părintești a partidului față de pro- 

înfăptuirilor din acest sector de activitate 
Revoluția culturală ce se înfăptuiește în

Sărbătoarea artei 
și culturii noastre

In rîndul marilor acțiuni sărbătorești prin care poporul nostru 
cinstește în acest an ziua de 23 August, un loc important îl 

ocupă „Decada manifestărilor culturale în cinstea celei de a zecea 
aniversări a eliberării patriei". începute ieri în întreaga țară, mani
festările Decadei se bucură de un mare interes din partea maselor 
largi de oameni ai muncii, constituind o nouă și puternică afir
mare a marelui avînt pe care l-au luat în anii regimului democrat- 
popular cultura; și arta din țara noastră. Decada reprezintă un fe
ricit prilej de trecere în revistă a marilor realizări din domeniul 
artei, științei, literaturii, 
de la eliberare. Datorită 
blemele culturii, bilanțul 
este deosebit de bogat.
patria noastră a lăsat și lasă urme adînci în conștiința oamenilor, 
în felul lor de a trăi. Cu zece ani în urmă, Romînia se bucura 
de o tristă „faimă". Aceea de a fi una din țările europene cu cel 
mai ridicat procentaj de 
pătrunde tot mai adine, 
acest deceniu de muncă 
nenumărate lăcașuri de 
peste 12.000 cărhine culturale și case i 
întreprinderi și instituții își desfășoară 
buri și colțuri roșii și peste 18.000 de 
11.670.000 volume. Zi cu zi prind viață 
stituția 
turii și 
tră au 
potriva 
și fră-mîntări, este faptul că astăzi cultura și arta au un conținut 
nou, își trag seva din viața de ; 
maleabilele realizări pe tărîmul 
sculptorilor, muzicienilor noștri, 
de dezvoltare pe care le asigură 
culturii și artei, sînt cunoscute și 
ga lor popularitate se datorește 
din viața poporului, că sînt închinate poporului. Creatorii noștri de > 

în operele lor aspecte dintre cele mai diferite ale 
muncii, preocupările și gîndurile lor. Unii dintre 
în operele lor artistice o temă pe cît de nouă, pe 

de caracteristică zilelor minunate pe care le trăiește 
viața plină de tumult a stadioanelor, bucuria cu 

de oameni ai muncii își oțelesc trupul, făcînd sport.

anailfabeți. 
pînă în cele 
și luptă pe 
cultură. In

lumina științei de carte 
îndepărtate cătune. In 
sărbătorim, au răsărit 

noastre funcționează

Astăzi,
mai 
care-l 
satele

de citit. Pe lingă diferitele 
activitatea 5.700 de olu- 

biblioteci care dispun de 
cuvintele înscrise în Con- 

dezvoltarea științei, litera-țării: „Statul se îngrijește de
artei*. In cei zece ani de la eliberare, cultura și arta noas- ' 
cunoscut un drum plin de frămîrttări, de lupte îndîrjite îm- - 
a tot ceea ce este vechi, putred. Rezultatul acestor lupte

zi cu zi a poporului muncitor. Re
creației ale scriitorilor, pictorilor, 
înfăptuite în condițiile minunate 

regimul de democrație populară 
i îndrăgite de oamenii muncii. Lar- 
! tocmai faptului că sînt inspirate

artă zugrăvesc 
vieții oamenilor 
ei nu au ocolit 
atît de actua’ă. 
poporul nostru: 
care mii și mii
Scriitorii Dan Deșliu, St. Iureș, Demostene Botez, sculptorii Alex. 
Benczedl, Nandor Batosko, Tudor Panait, Eugen Ciucă, Zoe 
Băicoianu, pictorii Octaviait-^Angheluță, Eremia Profeta, Trude 
Schullerus, compozitorii Paul Constantinescu, Ion Vasilescu, Edgar 
Cosma, Mansi Barberis, Emanoil Ionescu, Marius Mihail s-au apro
piat cu interes și cu dragoste de realitățile vieții noastre sportive, 
străduindu-se să înfățișeze chipul sportivului crescut în zilele noas
tre, să dea glas bucuriei tineretului nostru de a putea face sport 
în deplină libertate. întrecerile sportive, viața de zi cu zi a sta
dioanelor, isprăvile minunate aîe atîtor și atîtor sportivi, toate a 
cestea oferă creatorilor de artă un material nespus de bogat.

Pentru sportivii noștri, manifestările Decadei au o semnificație 
deosebită. Fie că sînt muncitori sau tineri țărani, elevi 
denți, fie că sînt din părțile Banatului sau a'e Oltului, 
sau Moldova, tinerii sportivi au simțit răsfrîngîrrdu-se 
tregii lor activități binefacerile culturii înflorite în țara
anii de Ia eliberare. Ei știu că dacă astăzi se poate vorbi despre 
cartea sportivă, dacă există preocupări tot mai accentuate pentru 
practicarea sportului pe baze științifice, toate acestea se 
grijii pe care statul nostru o poartă dezvoltării culturii, 
de toți oamenii muncii, sportivii iau parte la manifestările 
cu deplina bucurie a sărbătoririi unor realizări minunate, 
unui deceniu de viață liberă, de nestăvilit avînt creator.

sau stu- 
din Ardeal 
asupra în- 
noastră In

datoresc
Alături

Decadei
roadele

H n de an. competițiile sportive de masă adună la startul în trecerilor tot mai mulfi oameni ai 
muncii. Este suficient să arătăm că numai la crosurile organizate în cinstea zilelor de 1 Mai și 7 
Noiembrie din anul 1952 numărul participaniilor a fost de 1.200.000 iar la cele din anul 1953 de 
1.400.000.

Tineretul din satele patriei noa sire a avut prilejul să se întreacă in competiții anume organizate. 
La „Cupa satelor" din 1951 au luat parte 200.000 de tineri, în 1952 la campionatele sătești 250.000, iar 
la Spartachiada satelor din anul trecut 262.000.

La tir
Duminică, în Orașul Stalin s-au 

desfășurat întrecerile de tir din 
cadrul Spartachiadei sindicale a a- 
sociației Metalul.

Concursul s-a bucurat de o foar
te bună organizare și de partici
parea unui mare număr de concu- 
renți din toate regiunile țării, fapt 
care a dovedit preocuparea aso
ciației Metalul față de această 
mare competiție de masă. In orga
nizarea întrecerilor finale, asocia
ția s-a bucurat pe deplin de spri
jinul comitetului regional C.F.S. și 
al comisiei locale de tir.

Cu ocazia acestor întreceri s-au 
afirmat o serie de elemente talen
tate. Un exemplu îl constituie tî- 
năra Gabriela Foriș de la uzinele 
„Strungul" din Orașul Stalin care, 
deși practică tirul numai de cîteva 
luni, a reușit să ocupe locul I în 
clasamentul individual feminin. In 
general s-a observat o mai bună 
pregătire a trăgătorilor din Orașul 
Stalin, care au prezentat echipa 
cea mai omogenă.

. Clasament pe echipe: 1. 
Orașul Stalin 1136 p.; 2. Cluj 1066 
p.; 3. Oradea 917 p.; 4. București 
(fete) 891 p.; 5. București (băieți) 
830 puncte. .

La natație
„...Scopul acestei competiții este 

să angreneze masele largi de oa
meni ai muncii în practicarea re
gulată și sistematică a sportului, 
să contribuie la întărirea sănătății 
și la dezvoltarea disciplinei, voin
ței, curajului, simțului de răspun
dere, spiritului colectiv al oame
nilor muncii pentru a deveni cons
tructori activi ai socialismului în 
R.P.R. și luptători activi pentru 
apărarea păcii". Cu aceste cuvinte, 
tov. N. Cliba, din partea Consiliu
lui sindical regional București și-a 
încheiat cuvîntul de deschidere ți
nut în fața înotătorilor participanți 
la etapa a IlI-a a Spartachiadei 
sindicale. Din rîn-durile lor, tînărul 
înotător Cristu Lichiardopol s-a 
apropiat de microfon, aducînd sa
lutul înotătorilor. Apoi s-au auzit 
strigați la start primii înotători, 
concurenți în proba de 190 in. li
ber seniori. La semnalul starteru- 
lui, șase trupuri puternice, arcuin- 
du-se la aceeași comandă au sărit 
de pe bloc-starturi. Nici n-ai avut 
timp să te miri de noua înfățișaie 
a bazinului, ce pare acum un imens 
cazan a cărui apă. clocotește, tin- 
zînd să se reverse, cînd iată că

primii 50 m. au și fost parcu 
și voinicii noștri se întorc 
ultimii „50“, încurajările celor 
pe margini se întețesc, dînd Io 
noi în această luptă finală. Au n 
rămas 10 m..., 5 m... și, într-un 

4im efort, înotătorul de pe culoa 
3, Dumitru Gheorghe de la asoc 
ția Progresul, și-a întrecut cu pu 
col&guil We asociație, Filip A 
xandru. Timpul realizat de ci: 
gător : 1:09,8. Apoi timp de dc 
zile, apa din bazinul de la str, 
dul Tineretului nu și-a mai g; 
astîmpăr. Zeci și zeci i: tineri, 
luptă cu ea, cu metrii, seci 
dele, au contribuit la atmosf 
creată, specifică marilor întrec 
Dumitru Gheorghe, Bendu, Fi 
Alexandru, Mihăescu Octav, S. 
ca, Nicolae Ion, Dinu Ang , 
(Progresul); Borza, Călinescu, S 
ian, Popescu, Cătălin, Stelian 
liana (Locomotiva) ; Ionescu 1 
ginia, Ligner Luiza, Filip Gheorp 
(Constructorul); Nisior Nică 
(Știința), precum și săritorii G 
do:ici, Ohanian, Dezideriu, au a 
o comportare frumoasă, ridic 
această competiție la un înalt ni.

Unele amintiri din copilărie îți 
rămîn atît de puternic întipărite 
tn memorie îneît nu le poți uita 
nici la adinei bătrinețe. Cu zeci de 
ani în urmă, cînd, ca oricărui co
pil, îmi fugeau ochii după o minge, 
fie ea chiar de cîrpă, de cite ori 
treceam pe strada Dr. Siaicovici și 
auzeam pocnetul rachetei de tenis 
mă opream și mă uitam prin poar
tă să văd cum își omoară vremea 
feciorii de bani gata. Prin gard 
era greu de văzut, așa că noi, co
piii de pe stradă, ne zgiiam, pe 
rînd, pe una din găurile cioplite în 
poartă masivă de stejar. înăuntru 
erau oameni îmbrăcafi elegant, 
bine hrăniți, care loveau stîngaci 
mingile albe cu racheta și le tri
miteau peste plasa gudronată în
tinsă la mijlocul terenului. Nu pri
cepeam regulile acestui sport și 
nici vorba lor păsărească; dar în
țelegeam destul de bine puhoiul de 
înjurături spuse în romînește co
piilor desculți și goi cărora le sfî- 
rîiau culciiele ca să le aducă min
gile. Midie din mingile lovite ana
poda sburau peste zid, unde noi le 
așteptam nerăbdători. Cel care se 
afla mai aproape o înșfăca și o tu
lea. Ceilalți așteptam alta. Intre 
timp, plesniturile palmelor pe obra
zul supt al „copiator de mingi" în
soțite de înjurături se auzeau pînă 
la noi. De necaz, noi ,cei de afară, 
începeam să aruncăm cu pietre 
pînă se ivea polițistul în colț la 
Costache Negri. Ne împrăștiam o 
bucată de vreme, dar ne înapoiam 
In aștepta ea ailor minai. Era sin-

Zece ani de la eliberarea Patriei
Ieri și azi — pe terenurile de sport 

din str. Dr. Staicovici
gurul mijloc să ajungem să ne ju
căm și noi cu o minge pufoasă de 
tenis. In vremurile acelea, banii 
cîștigați de părinți cu multă trudă 
abia ajungeau pentru pîinea zil
nică.

„Băieții de mingi" erau de obi
cei copiii care acasă nu aveau cu 
ce trăi și pe care părinții îi dădeau 
ca „ajutoare" antrenorilor de te
nis, în schimbul bacșișului boieri
lor. Copiii de mingi, care fugeau 
toată ziua prin arșiță după mingile 
trimise anapoda, se mai ocupau 
seara și dimineața cu udatul, cu
rățatul și marcatul terenurilor. 
Apoi, mai 'dădeau o raită și pe la 
soția antrenorului, ca să-i ajute la 
gospodărie. De hrană, de îmbrăcă
minte, de educația lor, nici pome
neală. Tenisul îl învățau pe furate 
și-l jucau cu rachete de lemn...

...Deunăzi am trecut pe aceeași 
stradă liniștită. Pădurea neîngri
jită de odinioară a devenit parcul 
Progresul. Puieții da tei sînt mari 
și puternici. Zid nou, poartă nouă, 
iar înăuntru oameni noi. In locul 
puzderiei de copii care se jucau în 
praful de-o palmă, am văzut de 
astă dată pionieri îmbrăcați îngri
jit si cu cravate roșii la gît, îndrep-

tindu-se voioși spre poarta parcului, 
poarta pe care, altădată, cei de o 
seamă cu ei n-aveau voie nici să 
privească.

Minat de curiozitate, m-am uitat 
înăuntru, apoi am făcut primul pas 
pe poarta larg deschisă. Cită deo
sebire între ce vedeam cînd eram 
mic și ce văd acum!... Copii ai ace
luiași cartier ii văd acum învățind 
sistematic tenisul de cimp. M-am 
apropiat mai mult. Fiecare are 
mingea lui și este povățuit părin
tește de antrenor. Fetițe și băie
țași între 7 și 14 ani, avind în 
miini rachete mici confecționate din 
placaj, pe grupe de vîrstă și grad 
de pregătire, se inițiază temeinic în 
practicarea „sportului alb".

„Copii, pregăiiți-vă pentru 
ștrand", le spune antrenorul Pepi 
Ursan — cu care am stat apoi de 
vorbă. E un brăilean cu ochi vioi 
și grai blajin, fost și el „băiat de 
mingi". La angajare a cerut colec
tivului sportiv „Progresul Finanțe 
Bănci" să-i dea voie ca în timpul 
liber să învețe pe copiii din car
tier să joace tenis. Propunerea lui 
a fost sprijinita de consiliul spor
tiv. Dindu-i-se însărcinarea să se 
ocupe numai de tineret și. în spe
cial de copii, i s-au pus la dispo

ziție trei terenuri de tenis, „zidul" 
dublu, un teren de baschet și min
gi. După indicațiile antrenorului 
s-au confecționat din placaj rache
te mici. Dar colectivul sportiv 
„Progresul Finanțe Bănci" nu se 
interesează numai de activitatea 
sportivă a tinerelor vlăstare. Mem
brii consiliului, împreună cu antre
norul P. Ursan, se duc des pe la 
școlile unde învață copiii și se in
teresează de notele și purtarea lor. 
Apoi dau o raită și pe la casele 
lor și stau de vorbă cu părinții 
copiilor.

„Am aici 164 de copii din car
tier — ne spune tov. P. Ursan — 
care vin regulat la programul care 
este alcătuit în raport cu orele lor 
de școală. Acum, în vacanță, toți 
vin între orele 8—10,30. După 2-3 
zile de acomodare, copiilor li se 
face vizita medicală pentru a ști 
cum să le gradăm efortul. La în
ceputul antrenamentului fac zilnic 
cu ei programul de gimnastică 
F.G.M.A. la care adaug exerciții 
specifice jocului de tenis. Prin ro
tație, copiii joacă și baschet. Pen
tru dezvoltarea lor armonioasă în 
timpul verii copiii se duc după pro
gramul de tenis la bazinul de înot 
unde, timp de două ore. învață

I » 
acest sport cu antrenorii Ungai 
Dezideriu. Primăvara și toon, 
cînd nu se poate înota, copiii 
inițiali în atletism de către mi. 
trul sportului N. Gurău. Mulți t 
tre ei au îndrăgit fie înotul, i 
atletismul, dar nu-mi pare i 
pentr^ că oricum și ori unde at 
tot ai noștri sînt".

Aliniați, copiii sînt gata să . 
ce la ștrandul din incinta parei, ‘ 
Au corpuri zvelte, bronzate și 
obrajii lor se citesc săndtatec 
voia bună. Petrică Bame, de 11 
este copilul vinzătorului de la 
prozar, Cornetiu Rizoli de 9 1. 
este fiul mecanicului auto de 
cooperativa Arta Metalică. Dc 
Iliescu, de 8 ani, este fiul unui 
cotenent; gemenii Iurgen și 
gen Theuer sînt copiii unui ing 
de la C.F.R., Nicola Fihman, d 
ani, este fetița inginerului de. 
I.C.E.T.

Dar, iată că un prichindel seț 
dreaptă spre noi și se prezintă 
trenorului, spuntndu-i: „vleau 
joc tenis". După ce primești 
minge și rachetă, (incul o 
ghește fericit. In același timp, 
registru, la numărul 165, antr 
rul Pepi Ursan notează: ,.l 
Vătug, în etate de 4 jum. ani, 
de activist la Asociația pentru 
tură Fizică și Sport Flamura 
șie".

Cintînd. coloana de copii a , 
cat spre bazinul cu apa crista 
unde-i așteaptă răcoarea și eu 
de înot.

FLORIN BRAȚ/



Sportul,
prietenul muncitorului

‘ Majoritatea muncitorilor de 
frunte din {ara noastră, ca, de 
pildă, eroui muncii socialiste 
V. Vasu, Kopetin Gheza, Tiaidu 
luliu, Grigore Schiller, Marin 
Bobacea și alții sînt și ei la fel 
de pasionați ai sportului.

Lucrul acesta dovedește din 
plin că astăzi, în anii regimu
lui democrat-popular, sportul a 
devenit un bun prieten al 
muncitorilor. Zi de zi. pe sute 
de stadioane din toate colțu
rile țării se întrec astăzi peste 

im milion de muncitori din fa
brici, din uzine și de pe ogoare.

La 23 August se împlinesc zece ani de cînd glorioasele Armate Sovietice cu eliberat țara noastră. 
De atunci, din ziua aceea minunată, țara noastră a pășit mereu înainte pe drumul construirii socialis
mului, pe drumul belșugului și al fericirii.

In sport, totul a trebuit să fie luat de la început. Burghezia lăsase în urma ei o activitate spor
tivă de o sărăcie de nedescris.

Drumul a fost greu. Acum, după zece ani, sportul in țara noastră a devenit un bun al tutu
ror. Nu există fabrică, uzină, sat, școală sau unitate militară în care activitatea sportivă să nu se 
desfășoare din plin. Cu ajutorul Partidului și al Guvernului și, ins pirindu-se din luminoasa experi
ență a celui mai înaintat sport din lume, sportul sovietic, mișcarea de cultură fizică și sport din țara 
noastră s-a dezvoltat mereu. A crescut numărul sportivilor clasificați,tnumărul colectivelor și a crescut 
mai ales măiestria sportivă a celor mai buni sportivi.

Astăzi tineretul nostru crește mândru și viguros, Intr-o țară liberă și fericită.

In uzine și fabrici
Minunată este viața tineretului nostru muncitor 

din fabrici și din uzine 1 Viața clocotitoare 
a marilor centre muncitorești te cuprinde și te 
poartă prin toate colțurile uzinei, în bibliotecă, la 
club, în sala de spectacole și pe terenul de sport.

Da 1 Pe terenul de sport, unde vin astăzi mun
citorii, pentru ca, după o zi de muncă, să se des
tindă și să se oțelească în plăcutele partide de 
volei, fotbal, popice, șah sau tenis de masă.

Colectivele sportive sindicale cuprind într-o miș
care sportivă continuă și organizată sute de mii 
de muncitori, care zi de zi își ridică necontenit 
măjestria sportivă. Din uzină de la Reșița a plecat 
maestrul emerit al sportului Gh. Flat. Și tot din 
cite o fabrică sau uzină s-au ridicat majoritatea 
sportivilor noștri fruntași, care au pătruns, de cele 
mai multe ori tainele sportului pe terenul de sport 
al fabricii.

Aproaipe că nu există fabrică sau uzină în țara 
noastră care să nu aibă terenul ei de sport pe 
lingă care să nu funcționeze un colectiv sportiv, 
împletind minunat activiiatea de pe terenul de 
sport eu activitatea din producție, tineretul' nostru 
muncitor devine un tineret călit fizicește, gata pen
tru muncă și apărare.

Pe. ogoare
Hstăzi, spre mîndria mișcării de cultură fizică 

și sport din țara noastră, se poate vorbi 
despre o rodnică activitate sportivă în satele patriei 
noastre.

Marile competiții de mase, organizate pentru 
oamenii muncii de la sate s-au încheiat an de an 
cu strălucitoare succese de participare, fapt care 
dovedește clar că sportul pătrunde din ce în ce 
mai mult in rînduri'e celor ce muncesc pe ogoare.

Numai în anul 1953, la populara competiție de 
mase Spartachiada satelor au luat parte peste 
262.000 de concurenți, iar anul acesta numărul 
celor care s-au întrecut în cadrul acestei întreceri 
de mase se apropie de 300.000. Astăzi există în țara 
noastră 1.513 colective sportive sătești care înglo
bează 76.129 de membri. Mișcarea sportivă de 
la sate se poate mîndri cu multe din aceste colec
tive. Exemple în această privință pot fi date colec
tivele sportive Recolta Orțișoara (regiunea Timi
șoara), Recolta Tincăbești (regiunea București), 
Recolta S.M.T. Săcuieni (Regiunea Oradea) și alte 
multe colective sportive sătești care au înregistrat 
în activitatea lor succese însemnate.

Femeia în sport

Ar fi foarte greu să găsești 
un termen de comparație între 
numărul femeilor care făceau 
sport înainte de 23 August 
1944 și numărul femei'or care 
practică astăzi spqrtul.

Maestra emerită a sportului, 
campioana mondială Angelica 
Rozeanu, recenta campioană 
mondială universitară, lolanda 
Balaș, Elena Leuștean și R 
Sădeanu sînt numai cîteva e- 
xemple, din rîndul sutelor de 
mii de femei care practică vole
iul, handbalul, tirul, sau tenisul 
de masă, atletismul sau nata- 

ția, schiul sau baschetul.

Cabinetele medico -sportive
i e clădirea unde altădată se 

fia în București „Salvarea", a 
rut o firmă nouă. Pe fondul 
i se poate citi: CENTRUL 

- DICAL DE CULTURA FIZICA, 
iecare zi vei putea vedea mulți 
re sportivii noștri fruntași in
ii sau ieșind de aici.
i această clădire se ține o e- 
nță precisă a sportivilor frun- 

care sînt controlați periodic 
cei mai buni specialiști. Ase- 
ea Centre Medicale de Cultură 

• că au fost înființate în multe 
e ale țării. Sute de medici des- 
ară o rodnică activitate pentru 
griji sănătatea celor ce se întrec 
ecenurile de sport. Dar, chiar 
orice teren de sport. Ia orice 
petiție, se găsește un medic 

gata să dea imediat primul ajutor.
Acesta ar fi aspectul practic al 

problemei. Insă, medicii noștri 
sportivi, învățînd din experiența 
sportului sovietic, depun însemnate 
eforturi și pe tărîmul cercetărilor 
științifice, unde obțin frumoase suc- 
cese.In laboratoare și în sălile de 
curs viitorii medici studiază proble
mele medkinei sportive.

Astăzi, medicul este urmi din cei 
mai apropiați colaboratori ai an
trenorului. Din colaborarea lor, re
zultatele sportive cresc, numărul 
accidentelor se reduce simțitor^ iar 
efortul fizic pe care îl depun sutele 
de mii de sportivi este just îndru
mat, ceea ce contribuie la armo
nioasa dezvolt<we a tineretului 
patriei noastre.

Turismul, j 
un sport al maselor !
Frumoasă e patria noastră 1 

Crestele falnicilor munți, în
volburate în nori, nemărgini- ■’ 
tul albastru al mării, plaiurile 

■ însorite în care satefe-s prinse 
; în pripor de deal și mănoasele 

cîmpii unde holdele bogate un
duiesc în bătaia vîntului au în- 
cîntat ochii oricărui vizitator. 
Și parcă mai mult îți iubești 
țara cîr.d o cunoști, cînd o 
știi atît de • frumoasă...

Locurile acestea minunate te 
cheamă, iar chemarea lor a gă
sit ecou în inimile oamenilor 
muncii din țara noastră, care 
în ultimii ani au vizitat, sute 
de mii și chiar milioane, fru
moasa vale a Prahovei, mun
ții Bucegi, munții Făgărașului, 
litoralul însorit al Mării Ne
gre, pitoreștii munți ai Moldo- 

' vei, tumultoasa vale a Oltului 
și alte incintătoare locuri ale 
patriei noastre. Clipele petre
cute în mijlocul naturii după 
orele de muncă. încintarea pe 
care o simți cînd vezi frumoa
sele peisagii, aerul curat al 
munților te fac să muncești cu 
mai mult spor.

Adevărul acestor cuvinte îl 
dovedește dezvoltarea uriașă 
pe care a luat-o turismul în 
ultimii ani. Cabanele turistice 
primesc din ce în ce mai mulți 
oaspeți și turismul a devenit

...Unii sînt numai de-o șchioapă. 
Alții ceva mai-năltuți. Ii vezi 
alergînd cît e ziua de mare pe 
alei, jucînd volei sau apărînd poar
ta la fotbal, așa cum au văzut 
că face... Toma.

Cîte unii știu să și plonjeze în 
picioarele adversarului...

Lingă o masă de tenis de masă
> stau strînse roată o grămadă de 

fetițe, unele cu codițe aurii prinse 
cu fundă, altele cu păr negru, 
scurt. Privesc cu atenție la desfă
șurarea meciului. Din cînd în cînd 
auzi cîte un glas: „Așa trage și 
Angelica Rozeanu. Nu vă aduceți 
aminte cum ne-a arătat ea cină a 
venit aici la noi?" Alții stau aple
cați deasupra tablelor de șah și 
joacă cel puțin la fel de încordați 
și serioși ca... maestrul Bălanei,

Toate acestea poți să Ie vezi ca 
ochii tăi dacă ai vizita în orice 
zi palatul pionierilor din Bucu
rești. Și peste tot unde Se face 
sport ai să întîlnești o grămadă 
de copii. De la puștii care stau pe 
marginea terenului de joc la me
ciurile de fotbal și pîndesc mo
mentul cînd mingea iese afară, 
pentru a o aduce ei jucătorilor și 
pînă la loturile de juniori nu-i 
mult. Cei care au prilejul 
să asiste doar odată la o mare 
întrecere, doresc apoi din tot su-< 
fletul să devină sportivi. Și asta 
nu e deloc greu, cînd porțile sta
dioanelor, ale sălilor și ale 
ștrandurilor le stnt deschise și lor,' 
celor micuți, deopotrivă ca și tu-: 
turor celor mari care vor să prao 
tice sportul.

PESTE 6.000 DE BAZE SPORTIVE
Odată cu creșterea calitativă și cantitativă a mișcării noastre de cultură fizică și spori, a eres cut bineînțeles și baza ei materială. In ultimii zece ani numărul tere

nurilor de sport s-a mărit considerabil. Astăzi, există in țara noastră mii de terenuri de sport pe care zi de zi tineretul se întrece în nenu mărate competiții.
Mișcarea noastră de cultură fizică și sport se poate însă min dri și cu baze sportive uriașe, cu născute peste hotare și care au găzduit frumoase întreceri interna

ționale. O astfel de bază este stadionul „23 August". Iată, in ilustrația de mai sus, un aspect al stadionului „23 August" în timpul celui de al IV-lea, Festival al Tinere
tului și Studenților pentru Pace șl Prietenie.



Echipa chineză de baschet

„1 august” învingătoare 

la Tg. Mureș
' TG. MUREȘ, 13 (prin telefon 
de la subredacția noastră). — 

Intîlnirea dintre baschetbaliștii 
chinezi și echipa locală Progresul 
s-a bucurat de o găzduire exce
lentă. Terenul Voința a avut un 
aspect foarte frumos, care a com
pletat de minune atmosfera gene
rală de sărbătoare a acestei mani
festații sportive internaționale. 
După defilarea tuturor jucătorilor 
de baschet din oraș, sub lumina 
numeroaselor becuri care lumi
nau terenul, a început meciul care 
a fost de un ridicat nivel tehnic. 
Echipa Progresul Tg. Mureș a 
făcut cel mai frumos meci din 
acest an și a reușit ca în prima 
repriză, pînă în minutul 18, să 
conducă (scor: 21-18). Oaspeții au 
egalat cu 40 de secunde înainte 
de încheierea reprizei: 23-23. In 

partea a doua a partidei, jocul de
vine și mai spectaculos și echili
brat,' scorul- avînd fluctuații de 
două-trei puncte în favoarea uneia 
sau celeilalte echipe. Către sfîrșit, 
eliminarea lui Elek pentru cinci 
greșeli personale duce la scăderea 
randamentului atacului echipei 
mureșene. Victoria a revenit echi
pei „1 august" cu scorul de 53- 
46. Cel peste 3.000 de spectatori 
au aplaudat cu multă însuflețire 
frumoasa' demonstrație a celor do
uă echipe, care au făcut 0 bună 
propagandă acestui joc sportiv.

Cele 99 de puncte au fost în
scrise de Ju-Pang-Chi (9); Pang- 
Shih-Hau (3); Wu-Tzu-Pin (11); 
Vang-Chou-fu (2), CAow-CftHr»- 
Ling (10); Wang-Tan-Ju (18) 
pentru oaspeți și de Eiek (10) : 
Rettegi (11); Borbelg (10); Zoi- 
zon (5); Noble (2); Nary (5); 
Koos (3) pentru gazde. Au mai 
jucat Lean-Wen-Chin („1 Au
gust") și Bokor, Papp {Progre
sul). Meciul a fost condus de A. 
Kakucs și E. Zollan.

NERVA POPA
★

Următoarea partidă a oaspeților 
va avea loc mîirte la Oradea, unde 
vor tntîlni echipa locală Dinamo. 
Echipa Dinamo, participantă ia cam
pionatul categoriei A, prezintă 
următoarea formație de bază: Con- 
stantinescu, Vang.a, Angkel, - Mo- 
toș, Luțac. Partida este așteptată 
«a mult interes.

SFATURI PENTRU TINERII BOXERI
Noi, cei care în trecut ne-atn măsurat forjele în careul mărginit 

de corzile de cînepă, vedem azi cu dragoste cum. această ra
mură sportivă este studiată, dezvoltată și pusă la dispoziția tutu
ror tinerilor cu scopul de a-i întări. Cu toate puterile noastre, din 
țoală inima noastră încă tînără, noi sintem alături de ei și cău
tăm să-i ajutăm, risipind din belșug din experiența pe care noi 
am. căpătat-o hi sule de tniîlniri. E pentru noi o datorie, o cinste 
și, în același timp, o bucurie fără margini.

Boxul, prin varietatea acțiuni- j 
lor, prin complexitatea calită-

t’ilor pe care le cere și prin însuși 
caracterul său de întrecere între 
două forțe dornice de victorie, cre- 
ază în ring acțiuni ce se succed 
cu o viteză uimitoare, fără <să 
poată fi dinainte cunoscute. Toc
mai de aceea, sarcina boxerului 
este foarte dificilă. El trebuie sa 
facă față unor acțiuni mereu 
schimbătoare, neajutat de nimeni 
și cu forțele diminuate uneori de 
loviturile adversarului. Tocmai de 
aceea, pugilistul trebuie să fie în 
ring o mașină care acționează 
perfect ta toate compartimentele, 
dar condusă rațional și orientată 
cît mai conform cu situațiile. In 
ring trebuie să fii hotărît, să lupți 
pînă la ultima picătură de ener
gie. Este o încercare fizică supre
mă la care iau parte absolut toate 
aparatele și sistemele organismu
lui omenesc. Boxul nu iartă ni
mic. Fiecare exces e plătit imediat 
prin înfrîngere. Tocmai de aceea, 
trebuie să acordăm o grijă sporită 
pregătirii tehnice, tactice și fizi
ce a pugilistului. El trebuie^ să 
atbă o perfectă pregătire fizică, în 
care organismul să fie cît mai re
zistent, cît mai forte, să acțio
neze cu viteză și todemînare și să 
stSpînească la perfecție o tehnică 
atașată calităților Iui, cît mai bo
gată în variațiuni.

De aci, concluzia continuității 
^antrenamentului ta tot timpul a- 
nului, chiar și atunci cînd nu sînt 
întreceri în perspectivă. Numai o 
pregătire continuă și planificată

t
I I

; «oale educa și dezvolta la boxer 
Tenacitate, perseverența și conști
inciozitate. Neînțelegerea acestui 
alțcru are întotdeauna grave ur
mări.
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ACTIV ITATEA LÂ NATAȚIE
Finalele campionatului republican 

de natație, seniori, oare urmează să 
se desfășoare la sfîrșitul lunii au
gust, au început de fapt prin dis. 
puterea a trei probe, în cadrul fi
nalelor campionatelor de juniori, de 
la Lugoj : 800 tn. liber senioare. 
800 și 1.500 m. liber seniori.

In proba de 800 tn. liber senioare, 
Elisabeta flock (Voința Sibiu) a rea
lizat un nou record al probei, între- 
cînd cu aproape 3 secunde vechiul 
record pe care-1 stabilise tot ea, cu 
2 ani în urmă. Virginia lonescu 
(Constructorul București), cea de-a 
doua clasată, a dat dovadă de multă 
dîrzenie și voință de luptă, între- 
cînd-o pe Lucia Cucu (Știința Cluj) 
cu aproape 4 secunde.

In probele de seniori, Carol Me- 
der (Progresul Tg. Mureș) a învins 
detașat, reallzînd pe 800 m. liber 
seniori un valoros record de juniori 
cat. I-a cu 10:35.0. Gh. Cociuban și
N. Rujinschi (Dinamo București) 
■au reușit și ei timpuri bune, clasîn- 
du-so pe locul II și III în ambele

Turul Campionatului republican de polo pe apă a luat sfîrșit
Joi după-amiază s.au disputat la 

ștrandul Tineretului din Capitală 
două meciuri de polo pe apă con- • 
tînd pentru ultima etapă « turului 
campionatului republican. In primul 
j-oc s-au Tnttlr.it cele mai tinere 
formații «le campionatului : Tină- 
rul dlnamovist șl Progresul Cluj. 
Deși învinși la un scor categoric 
5—o (3—0) clujenii au lăsat o im
presie bună la prima ior apariție 
în Capitală. Compouenții echipei, 
tot attt de buni înotători ca și bucu- 
reștenii, s-au „ținut" două reprize 
de învingători, furnizînd un meci 
plin de dinamism și de teze spec, 
teculoase. Au. păcătuit însă, în pri
mul rînd, prin lipsa unui sistem 
de joc și au dovedit puține cunoș
tințe în mînuirea balonului. Ei au 
trimis pase fără adresă și au ratat 
ocazii clare de gol. Popescu și Za- 
1tan (Ttnărul dîtiamovist) care s-au 
reîntors de te Budapesta cu un joc 
mult îmbunătățit, au condus inteli
gent jocul echipei, Zahan fiind co
ordonatorul compartimentului defen
siv, ter Popescu creatorul șî reali
zatorul golurilor. Restul punctelor

un exemplu în Ion Zlăta- 
s-a stins din box ca o 
în noapte. De unde în

Avem
ru. care 
seînteie 
timpul Festivalului de anul trecut 
avea o formă excelentă, astăzi, 
după ce și-a neglijat timp înde
lungat antrenamentele, a ajuns de 
nerecunoscut.

Un boxer nu 
meci cu succes 
de cel puțin 20 
însă, el trebuie 
sportivă, care să-i asigure o să
nătate de fier.

Lupta din ring trebuie dusă ta 
așa fel incit să lovești precis, cu 
forță, la momentul oportun și fă
ră să fii lovit. Pentru aceasta va 
trebui să ghicești acțiunile adver
sarului, să le combați, mișeîndu-

poate susține un 
fără .o pregătire 
de zile Oricum 
să ducă o viață

Antrenorul A. Weintraub, in cursul unei ședințe de antrenament, 
fnpflaveghează o loviiwp it&tisă de D. Ciobotaru.

Goana după puncte
probe. Mai steb pregătiți s-au ară
tat Ovidiu lonescu și Șt. Patalo 
(Dinamo București), care au mers, 
în ambele probe, sub valoarea lor 
obișnuită.

Dar, noi am publicat aceste re. 
zultiaite la vremea lor. Revenirea de 
față ne-a fost prilejuită de o parti
cipare oarecum neașteptată 1a cele 
două probe de fond : maestrul spor
tului Iosif Novac (C.CtA.), binecu
noscut pentru rezultatele sale în 
probele de sprint. înscrierea și par-, 
ticiparea sa la două probe de fond 
ale campionatului republican ne-a 
făcut să presupunem că acest spor
tiv 'fruntaș s.a pregătit temeinic 
pentru probele respective și că orice 
surprize sînt pasibile. Din .păcate, 
însă, participarea sa a prilejuit o 
deziluzie tuturor celor care au asi
stat la desfășurarea probelor. Mer- 
gînd foarte lejer, fără a arăta că 
«re dorința de a se clasa cît mai 
bine, Iosif Novac s-a clasat pe lo
cul V în proba de 1.500 m. liber șî 
pe locul VI în cea de 800 m. cu

le-au înscris Cociuban (2) și Zahan 
(1). A. Szalmary (București) a con
dus corect următoarele echipe :

TÎNĂRUL DINAMOVIST : Sa- 
moilă, Mîndoiu, Zahan. Bordi, Ne- 
letnen, Popescu, Cociuban.

PROGRESUL CLUJ : Biro, Danciu, 
Cozma, Szatmary, Szabo, Tamaș, 
Gyulai.

In cel de al doilea joc, Progresul 
București—Flamura roșie Timișoara, 
bucureștenii au pierdut ocazia de a 
înregistra surpriza etapei. La sco
rul 2—2 (în cea de a doua repriză), 
cu un om în plus, n-au reușit nici 
măcar să mențină rezultatul. Ei au 
înghesuit jocul în fața porț i adver. 
se, acolo unde se afla masată în
treaga echipă timișoreană și, nor
mal, în acoste condiții acțiunile lor, 
lipsite de claritate, au fost mai u- 
șor de anihilat. In schimb, fa un 
contraatac, Torok a înscris cel de 
al treilea gol, aducînd astfel vic
tori® echipei sale. Progresul a gre
șit mal mult în acest joc și de a- 
cest lucru a profitat adversarul. 
(Golul înscris de Nines putea fi a. 
piteai dacă Precup ar fi fost ceva

te în așa fel incit să eviți lovitu
rile și să ajungi în poziția de a 
lovi cît mai eficace. Mișcările care 
constituie tehnica boxului trebuie 
bine aprofundate și însușite. Acest 
lucru nu se poate face' imediat. E 
nevoie de o pregătire perseveren
tă, dusă cu răbdare, o muncă în
cordată și îndelungată. De aceea, 
pugilistul nu trebuie urcat prea 
devreme în ring. El trebuie mai 
întîi format fizic, dezvoltat bine 
(mușchiulatura, rezistența și echi
librul organic) și, în același timp, 
învățat cu toate secretele ringului, 
De la zi la zi pugilistul va căuta 
să învețe permanent lucruri noi. 
In primul rînd el trebuie să dea 
o mare atenție lecțiilor la mănuși 
cu antrenorul. Aceste lecții au 
drept scop îndreptarea greșelilor 
și corijarea lor. Antrenorul sezi- 
sează defecțiunile și insistă pe 
loc asupra ior. La început, boxe
rul execută mișcarea încet, după 
indicație, apoi o repetă cît mai co
rect și mai atent. După ce ea a 
fost înțeleasă prin repetare lentă 
și atentă, mișcarea trebuie execu
tată din ce în ce mai iute. Apoi. 

timpuri mai mult decît slabe.
Este adevărat că participarea sa 

în probele respective a adus Casei 
Centrale a Armatei 3 puncte.

Dar acest lucru nu justifică ati
tudinea conducerii secției de trata
ție a C.C.A., care, pentru a cîștiga 
cele 3 puncte, a sacrificat prestigiul 
unui înotător fruntaș și, în plus, 
n-a adus nici un serviciu eforturilor 
pentru a se asigura campionatelor 
republicane un nivel cît mai ridicat. 
Dacă și alte secții de natație vor 
merge pe aceeași linie, goana pen. 
tru puncte în clasament va lua lo
cul efortului general de a se tran
sforma finalele, campionatelor repu
blicane într-wn prilej de stabilire de 
performanțe valoroase, care să ri
dice ediția din acest an a campio
natelor la un înalt nivel. Ceea ce nu 
ar fi deloc util notației noastre I

V. A.

mai atent). Superiori gazdelor tn 
ceea ce privește cunoștințele teh
nice. oaspeții au concretizat aproa
pe toate ocaziile. Punctele învingă
torilor au fost realizate de Nines, 
Stănescu și Torok, iar ale învinșilor 
de Bădiță (2). Cei mai buni oameni 
au fost Nines, Tor ok, Stănescu de 
ta Flamura roșie Timișoara și Bă
diță. Vasillu, Angelescu și Dumitru 
de la Progresul. N. Blidaru a arbi
trat corect șî autoritar următoarele 
echipe :

FLAMURA ROȘIE TIMIȘOARA : 
Norman. Weinreich, Gavrilă, Ret- 
scher, Torok, Stănescu, Nines.

PROGRESUL BUCUREȘTI : Pre
cup, Angelescu, Vasillu, Dima, Du. 
mitra. Bădiță, Popescu.

0. NICOLAF.SCU
★

In ultimul joc al etapei campionate - 
tai republican, Progresul Tg. Mureș, a 
întrecut joi cu 7—3 (3—1) Știința 
Cluj, după un meci de slabă factură 
tehnică. Au marcat: Meder (3), 
Bolit (2) A. Nelemen și Rigo pentru 
mureșeni și Maxim. Aranyossi și 
Negrea peniru siudenți.

se trece la repetarea mișcării la 
mănuși sau la. aparate, antrenorul 
fiind mereu atent Ia aplicarea ei 
cît mgj corectă. Antrenorul tre
buie să lucreze cu multă răbdare 
și să nu urmărească obținerea u- 
nor rezultate imediate.

Marea greșală a unor boxeri, 
chiar , avansați, e,ste aruncarea lo
viturilor la întimplare. Acest fapt 
duce la epuizarea energiei și con
tribuie direct la o luptă urîtă și 
confuză.

„Dacă vrei să pierzi un meci, 
enervează-te și nu te mai controla" 
spun de obicei boxerii mai vechi. 
'Și au dreptate. Lipsa de control 
în ring poate face din boxer o vic
timă sigură în 'fața adversarului 
calm, calculat, stăpîn pe sine. Pre
cizia loviturilor și a mișcărilor, 
aceasta este de multe ori cheia 
succeselor în ring, secretul rezis
tenței boxerului și argumentul lio- 
tăfîtor care face dintr-un meci de 
box o adevărată îneîntare a ochiu
lui. Pugilistul trebuie să fie preo
cupat în permanență de dezvol
tarea gîndirii și acest lucru e po
sibil cu ajutorul unei activități 
multilaterale. De aceea, activita
tea de sportiv se subordonează 
întru totul muncii din producție, 
muncii de culturalizare și apro
fundare a tot ce este folositor. 
Toate acestea la un loc formează 
caracterul de granit al omului 
nou. Un rol de mare răspundere 
îi revine deci antrenorului, care-1 
educă și-l formează pe sportiv în 
toate laturile de activitate. Antre
norul trebuie să fie în primul rînd 
un exemplu, în așa fel tacit elevii 
lui cei tineri să caute să-i urmeze 
pilda. Antrenorii sînt răspunză
tori nu numai de comportarea pu- 
giliștilor în ring, dar și de acțiu
nile »lor în viață, în muncă. Noi 
formăm cetățenii de mîine, spor
tivi de frunte. Acest lucru trebuie 
să ne preocupe în permanență, să 
ne insufle noi puteri în pregătirea 
de noi și noi cadre de sportivi, ca
dre tot mai sănătoase, tot mai bine 
orientate spre o viață sportivă, spre 
dorința de a cuceri noi victorii în 
muncă și în sport.

GH. POPESCU
antrenor de box

Campionatul de alpinist
ai K.r.K. începe iui»

alpin» 
șe 
npiorț.

Intre 16 și 21 august 
fruntași Uta țara noastră 
întrece pentru titlul de carr 
R.P.R.

Organizată de C.C.F.S., prin ' 
misia Centrală de Alpinism, 
ceasta a Il-a ediție a campio 
tulul R.P.R. va alinia la start t
mai bune echipe din țara noas 
reprezentînd marea majoritate! 
asociațiilor sportive. Grija cu c 
ele s-au pregătit in vederea a< 
tei întreceri, cantonamentele 
concursurile de verificare orgi, 
zate ta cadrul asociațiilor au d 
tribuit mult la ridicarea nivel; 
tehnic al participanților. As 
stînd lucrurile, concursul per . 
campionatul R.P.R. promite să 
nu numai o întrecere dîrză, ci ! 
adevărată demonstrație a mă 
triei alpiniștilor noștri.

Ca și ta anul trecut, titlul 
campion va fi acordat echipei c 
va escalada, fără greșeli, în ti.r. 
cel mai scurt, traseele stab 
dinainte și pe care s-au putut i’ 
antrenamente pînă în săptărr 
aceasta.

Ca loc de desfășurare, a 
ales tot Turnul Mare al Seci 
și Peretele Horoa’bei din a pro 
rea Peșterei lalomicioarei. Pri; 
traseu va fi traseul Central 
Tumul Mare al Seciului, iar 
doilea Fisura din Turnul Mie 
Seciului, cu coborîre în rapel 
escaladarea în continuare a F 
rei Șoimilor din Peretele Hoi 
bei. Ambele trasee sini clasifii 
la gradul V; ultimul, realizat ■ 
contopirea a două trasee d’fe 
fiind de mare dificultate.

întrecerea pentru titlul de c 
pion R.P.R. se face pe ech 
Fiecare asociație va prezenta 
echipă formată dta cinci alpin 
la efectuarea unei escalade 1: 
parte numai trei. Clasamentul 
va face pe baza timpilor tore 
frați în fiecare escaladă, la < 
se adaugă eventualele penali 
prevăzute de regulament pet 
greșelile tehnice săvîrș'te 
echipa.

Printre echipele participante 
află Voința, oampioana de < 
trecut, Dinatao, recenta cîștigăi,? 
re a Cupei „23 August", C.C. 
Progresul etc.

Probele din cadrul campton’ 
lui vor începe luni 16.augus 
vor dura toată săptămîna vii, 
re, echipele urrnînd să efecti 
traseele ta ordinea fixată prin 
gere la sorti.

In ziua de 20 august, fot în 
rețele Horoabei, dar pe traseu’ 
echipele feminine ale asociat 
sportive se vor întrece în ca 
Cupei „23 August”. Această c 
petiție este organizată tot de 
misia Centrală de Alpinism, 1 
prima întrecere feminină coi 
timp organizată în țara noaf

I Întrecerile cicliste de mii 
din Capitală

O parte din cicliștii bucure:' 
vor activa ta cadrul schimbului 
ciclism al ștafetei combinate 
cuitul orașului București”. Cei 
— marea majoritate a f-on-diștil 
vor lua parte ta întrecerile de 
șoseaua Pitești, organizate di 
lectivul sportiv Locomotiva P 
iar după-amiază, alergătorii a 
ror specialitate o constituie cui 
de pe pistă își vor disputa îr 
tatea în cadrul reuniunii pe 
comisia orășenească de ciclist 
organizează pe velodromul q 
mo, cu începere de la ora 16.

Pe șoseaua Pitești se vor d< 
șura probe pentru categoriile 
vansați, semicurse. fete și bir 
te de oraș. Programul este < 
pletat cu o întrecere inedita ș 
teresantă: alergare pe 10 km. 
tru postași. Adunarea particip 
lor Ia aceste alergări se va 
de la ora 7—7,30, în fața M' 
ferului Poștelor și Telecomu 
țlilor. De aci se va pTeca în 
pînă Ia borna kilometrică 8, d 
șoseaua Piteșfi, de unde se v 
plecarea separat pentru fiecar< 
tegorie.

Reuniunea de pe velodrom 
prinde alergări de viteză, senii 
australiană, tandem, elimf 
etc. și constituie un bun priit 
continuare a pregătirii cicli: 
pentru alergările pe pistă,

Tnttlr.it


Circuitul orașului București Vă prezentăm pe oaspeții noștri
Echipele de fotbal Rezervele de Muncă Leningrad și Selecționata orașului Sofia

Duminică 15 august a.c. ziarul 
Scînteia tineretului organizează ..în 
cinstea zilei de 23 August o com- 
petiție polisportivă denumită „Cir
cuitul orașului București", Probele 
din această competiție sportivă sînt 
următoarele: motociclism, ciclism, 
canotaj, înot și atletism (cros, 
alergări de fond și viteză).

Participanții vor lua startul la

In cinstea zilei de 23 August
S-au deschis cursurile uuei școli sportive 

de conducere auto-moto
Pentru a fi motociclist sau auto

mobilist, trebuie în primul rînd 
să devii posesorul unui carnet de 
conducere. Carnetul de conducere 
nu-1 poți insă căpăta pînă nu ur
mezi o școală specială care să te 
inițieze în problemele mecanicii, 
tehnicii și conducerii vehiculelor.

Pentru a veni in sprijinul tine
retului dornic să învețe conduce
rea motocicletei și automobilului, 
colectivul sportiv Voința, de pe 
lingă Uniunea Centrală a Coope
rativelor Meșteșugărești „Uniunea 
Metalo-Chimică" a deschis în cin
stea zilei de 23 August, o școală 
sportivă de conducere auto-moto. 
Această școală, care va avea un 
caracter permanent, este deschisă 
atît sportivilor . începători, cît și 
celor avansați, elevii căpătînd a 
sfîrșitul cursurilor (respectiv de o 
lună și dcuă luni), carnete de con
ducere gradul I. și II.

Școala sportivă de conducere 
auto-moto va contribui în mare mă
sură Ia îngroșarea numărului aler
gătorilor noștri și, totodată, va și 
ajuta unora dintre motocicliștii 
noștri să-și îmbogățească cunoș
tințele în vederea obținerii carne
tului de conducere gradul II. Așa, 
de pildă, în prjma serie de elevi 
ai școlii l-am găsit pregătindu-se 
pe Al. Roman, alergător de compe

Azi încep campionatele individuale 
de tir ale Capitalei pe anul 1954

Timp de patru zile se vor desfă
șura pe poligoanele Gh. Vasilichi și 
Dinamo, în organizarea comitetului 
pentru cultură fizică și sport al ora
șului București, prin comisia orășe
nească de tir, campionatele indivi
duale de tir ale Capitalei pe anul 
1954.

Cei mai buni trăgători și cele 
mai bune trăgătoare de categoria 
Il-a și a lil-a din Capitala își 
vor disputa întîietatea la pro
bele de armă sport (3x20 focuri), 
pistol precizie (30 focuri), pistol 
viteză (30 focuri)’, pistol pentatlon 
(20 focuri) și arma liberă (3x20 
focuri).

In cadrul acestui campionat se 
vor face clasamente masculine și fe
minine pentru fiecare probă în par
te. Trăgătorii și trăgătoarele care 
vor ocupa locul întîi în clasament 
în cadrul acestui concurs sau vor

Echipa Dinamo campioană de tir a Capitalei
Pentru desemnarea echipei cam

pioane de tir a Capitalei la proba 
de armă sport trei poziții cîte zece 
focuri, echipele Dinamo și Voința, 
clasate pe primul loc în cele două 
serii, și-au disputat titlul într-un 
meci tur și retur.

In primul meci, dinamoviștii au 
întrecut -echipa Voința cu scorul 
de 8-2. Cel mai bun rezultat indi
vidual l-a obținut în acest meci 
Geo Săvulescu (Voința), cu 265 
puncte.

In meciul din retur, victoria Ie-a 
revenit tot dinamoviștilor, cu același 
scor (8-2). In acest meci, cel mai 
bun rezu-ltat individual l-a realizat 

orele 9 dimineața din fața Combi
natului Poligrafic Casa Scînteii 
„I. V. Stalin" și se vor întoarce 
in același loc în jurul orei 11,30. 
Se vor întrece cu această ocazie 
sportivi de frunte din asociațiile 
sportive Dinamo, Progresul, C.CsA., 
Locomotiva, Avîntul, Metalul, Voin
ța, Flamura roșie, precum și elevii 
școlilor sportive de tineret din Ca
pitală.

tiție, care, avînd carnet de condu
cere gradul I, învață și se pre
gătește să obțină carnetul de con
ducere gradul 11.

Ștefan Turea, pasagerul din ataș 
al lui Murgu Șerbân, deși partici
pă la concursuri de aproape doi 
ani, nu are carnet de conducere. 
Și pe acest sportiv l-am ’găsit la 
cursuri alături de ceilalți elevi, as- 
cultînd explicațiile lectorilor.

Elevii sînt foarte bine îndrumați 
în problemele tehnice și de condu
cere a motocicletei și automobilu
lui. Lectorii sînt motocicliști și au- 
tomobiliști cu vechi state de ser
viciu și cu performanțe care au 
făcut ca numele lor să fie înscrise 
pe tabelele de onoare ale sportului 
nostru. Petre lonescu. Cristea, u- 
nul dintre cei mai buni automobi- 
liști 'ai țării, Victor Stănescu, fost 
campion și recordman R.P.R., Al. 
Prim, I. Măgirescu, N. Roznovea- 
nu. excelcnți alergători și meca
nici, Al. Huss, antrenor în sportu
rile mecanice și încă mulți alții a- 
sigură cursurilor multă seriozitate 
și competență.

Exemplul dat de colectivul spor
tiv Voința prin organizarea aces
tei școli, trebuie urmat de cit mai 
multe colective sportive cu secții 
moto din țară.

îndeplini standardurite (la armă li
beră 3x20 focuri: 530 puncte băieți 
și 510 puncte fete, armă sport 3x20 
focuai: 510 puncte băieți și 490 
puncte fete, pistol viteză 30 focuri, 
28 siluete băieți și 26 siluete fete; 
pistol precizie 210 puncte băieți și 
190 puncte fete) vor putea participa 
la campionatele Capitalei pentru 

Categoria întîia și maeștri care vor 
avea loc la începutul lunii septem
brie.

Iată programul campionatelor Ca
pitalei pentru categoria Il-a și a 
III-a: sîmbătă ora 13, poligonul Va
silichi: pistol viteză (30 focuri); 
duminică ora 9, poligonul Dinamo: 
armă sport (3x20 focuri); luni ora 
15, poligonul Vasilichi, pistol pen
tatlon" (20 focuri) ; ora 13 poligo
nul Dinamo: pistol precizie (30 
focuri); mărfi ora 15 poligonul Di
namo: armă litieră 13x20 focuri).

Hirta (Dinamo) cu 261 pct.
Astfel, echipa Dinamo a cucerit 

titlul de campioană a Capitalei pe 
anul 1954 la proba de armă sport 
3x10 focuri.

Echipei Voința i-a revenit lo
cul 2.

Pentru locurile 3 și 4 s-a dat 
un baraj între echipele clasate pe 
locurile 2 în fiecare serie, echipa 
Flamura roșie întîlnind echipa Pro
gresul. In primul meci. Flamura 
roșie a cîștigat întrecerea cu sco- 
ru-1 de 8-2, iar în retur cu 10-0, 
prin neprezentarea adversarului. 
Astfel, echipei Flamura roșie i-a 
revenit locul 3 în clasament, iar 
echipei Progresul locul 4,

Tinerii fotbaliști ai echipei „Re
zervele de Muncă" din Leningrad 
se prezintă cu o frumoasă carte 
de vizită: o serie de rezultate 
foarte bune reușite în compania 
celor, mai bune echipe din Uni
unea Sovietică. Astfel, în primul 
meci al .campionatului din acest 
an, echipa din Leningrad a fă
cut meci egal (2—2) cu puternica 
echipă Torpedo Moscova. In etapa 
următoare, Rezervele de Muncă a 
reușit de asemenea un valor&s rezul
tat de egalitate în deplasare cu 
..Aripile Sovietelor” din Kuibîșev. 
In meciul-derbi al orașului Lenin
grad, viitorii noștri oaspeți au în- 
tîlnit reputata formație Zenit 
(care a făcut meci egal cu Selec
ționata R.P.R. în 1953). Impetuo
sul atac al echipei Rezervele de 
Muncă a pus de multe ori în di
ficultate poarta echipei Zenit, oare 
a scos cu dificultate un meci egal 
(0-0). Excepțională a fost compor
tarea echipei din Leningrad ir» 
întîlnirea cu Lokomotiv Harkov, 
pe care a întrecut-o cu categoricul 
scor de 4-0. O săptămînă mai 
tîrziu, Rezervele de Muncă au 
întrecut și pe Lokomotiv Moscova 
(1-0). Campioana anului trecut, 
Spartak Moscova, a trebuit să se 
mulțumească cu ’ un rezultat nede- 
cis (0-0) în întîlnirea cu fotbaliș
tii din Leningrad. Pe stadionul 
..Stalinef' din Moscova echipa 
„Rezervele de Muncă” a întîlnit, 
într-un joc 'de mare importanță, 
cunoscuta echipă ȚDSA. La capă
tul unei întîlniri foarte disputate, 
în care spectatorii au aplaudat 
cu căldură acțiunile impetuoase 
ale atacanțflor din Leningrad, 
echipa „Rezervele de Muncă” a 
ieșit învingătoare cu 2-0. Șirul 
performanțelor valoroase reușite în

Record republican 
de valoare mondială 

la parașutism
Cu prilejul unui concurs de pa

rașutism, organizat de Aeroclubul 
Central al Aviației Sportive, ipa-ra- 
șutistul Gh. Plrvan a realizat o 
performanță de valoare mondială, 
la proba salt de la 1000 m. cu 
deschidere automată 'și aterizare la 
punct fix. El a aterizat la 8 m. ■* 
distanță de punctul fixat. Demn de 
remarcat este și rezultatul obținui 
de parașutistul Nicolae Velicu, la 
proba salt de la 1000 m. cu zece 
secunde cădere liberă și aterizare 
13 punct fix.

Ambele performanțe sînt recor
duri republicane.

Dinamoviada de fotbal 
in regiunea București

De curînd a luat sfîrșit faza re
gională București a Dinamoviadei 
de fotbal. La această întrecere, 
care a durat peste trei luni de 
zile, au participat 75 de echipe re
prezentative ale colectivelor Dina
mo alcătuite în majoritate din ju
cători începători. Pînă la desem
narea celor patru echipe care au 
participat-la turneul final, au fost 
necesare 530 de jocuri, desfășurate 
sistem turneu, în mai multe serii, 
fiecare de cîte 6— 8 echipe.

Pentru stabilirea campioanei pe 
regiunea București a fost organi
zat un turneu la care au participat 
cele mai bune patru echipe califi
cate din prima fază. Finala pe re
giune a fost organizată săptămînă 
trecută, într-un cadru festiv, pe 
stadionul Dinamo. La terminarea 
tuturor meciurilor, titlul de cam
pioană Dinamo pe regiunea Bucu
rești i-a revenit, pe merit, repre
zentativei colectivului Dinamo 9 
București. Clasamentul turneului 
tina! este următorul: 1. Dinamo 9: 5 
puncte, 2. Dinamo 1:4 puncte. 3. 
Dinamo 18: 2 puncte, 4 Dinamo 
6: 1 punct

In continuarea competiției pe a- 
sociație, reprezentativa Dinamo a 
regiunii București va participa la 
faza de zonă care va avea locala 
Craiova, 

actualul campionat a fost încheiat 
cu victoria asupra renumitei for
mații Dinamo Moscova, pe care 
sportivii din Leningrad au între
cut-o cu 3-2.

Echipa „Rezervele .de Muncă” 
(Leningrad) cuprinde o serie de 
fotbaliști tineri, care s-au dovedit 
elemente cu mari perspective.

Atacul este compartimentul nr. 1 
al echipei. Cei mai bun înaintaș este 
centrul atacant Soloviov, un excelent 
realizator. De asemenea, oameni 
de bază ai formației sînt Sociev, 
Kolobov, Țvetkov.

Echipa „Rezervele de Muncă” 
a cucerit un loc fruntaș în fotba
lul sovietic datorită elanului și 
dîrzeniei cu care joacă. Acțiunile 
înaintării se bazează în special 
pe viteza de execuție și pe rapi
ditatea jucătorilor, iar apărarea, 
care se lasă greu depășită, impre
sionează prin precizia interven
țiilor și prin excelentul ei plasa
ment.

SELECȚIONATA ORAȘULUI 
SOFIA

Anul acesta, fotbaliștii bulgari 
au susținut numeroase întîlniri in
ternaționale cu echipe de club 
străine, binecunoscute in lumea 
fotbalului. Pe rînd, Lausanne 
Sport Club (Elveția), St. Etienne 
(Franța), Hapoel (Israel), Kinizsi 
și Rosas (R. P. Ungară) au evo
luat pe terenurile de sport dm 
R. P. Bulgaria. In compania lor, 
echipele de fotbal bulgare au reu
șit o serie de performanțe frumoa
se, care dovedesc progresele pe 
care le-au realizat.

Una din echipele care s-au impus 
prin comportare și rezultate a fost 
setecționafa B a orașului Sofia,

începe returul campionatului categoriei B la fotbal
Au trecut două luni de cînd a 

încetat activitatea oficială a celor 
39 de echipe de fotbal de catego
rie B. An mai rămas puține ore 
și din nou va Începe frămîntarea 
in jurul stadioanelor din localită
țile unde sînt găzduite jocurile a- 
cestui campionat atît de popular. 
Mîine se reia campionatul catego
riei B, prin desfășurarea primei 
etape din cadrul returului în cele 
trei serii.

Meciurile, care vor începe în în
treaga țară la orele 17, vor avea 
ioc după următorul, program:

• SERIA I-a: Locomotiva Craio
va — Metalul uz. tr. Orașul Stakn; 
Progresul București — Flacăra Pi
tești (se dispută mîine pe stadionul 
Giulești); Flacăra Moreni — Con
structorul Craiova; Metalul Cîm- 
pina — Metalul Steagul roșu Ora
șul Stalin; Flamura roșie Sf. 
Gheorghe — Metalul București; 
Locomotiva Tr. Severin — Progre
sul Sibiu.

SERIA Il-a: Locomotiva Arad — 
Minerul Lupeni; Locomotiva Ora
dea — Metalul Reșița; Flamura 
roșie Cluj — Avîntul Reghin; Lo
comotiva Cluj — Flacăra Mediaș; 
Constructorul Arad — Metalul Baia 
Mare; Metalul Oradea — Dinamo 6 
București.

SERIA III-a: Flamura roșie 
Burdujeni — Locomotiva Iași; Fla
mura roșie Buhuși —. Flamura 
roșie Bacău; Locomotiva Constan
ța — Progresul Focșani; Știința 
Iași — Locomotiva Pașcani; Di
namo Bacău — Dinamo Bîrlad, 
Dinam» Galați — Metalul Brăila 
(se dispută la Buzău).

înaintea disputării, jocurilor din 
această primă etapă a returului, 
clasamentele în cele trei serii au 
următoarea înfățișare:

Au ajuns in optimile Cupei R.P.R. la fotbal...
Cunoaștem acum 15 din . cele 16 

echipe care se vor întrece în opti
mile Cupei R.P.R. la fotbal. Ele 
au fost desemnate după o etapă 
agitată, cu multe rezultate sur
prinzătoare, cu unele întreceri care 
au însemnat luptă din primul și 
pînă în ultimul moment.

Metalul București, Metalul Re
șița, Flacăra Ploești, Dinamo 
'București, C.C.A., Progresul Satu 
Mare, Progresul Oradea, Metalul 
Clmpia Turzii, Flamura roșie Arad, 
Locomotiva Timișoara, Flamura ro
șie Sf. Gheorghe, Locomotiva Tg. 
Mureș, Locomotiva Constanța, Lo
comotiva Grivila Roșie, Locomotiva 
Craiova' sînt ce'e 15 calificate in 
optimi. Lor li se va adăuga învrn- 
gătoarea din partidele Progresul 
Sibiu-Metalul Hunedoara, care se 
dispută miercuri 18 august.

O sumară statistică ne arată că 

în rîndurile carete au activat o 
serie de fotbaliști fruntași, unii 
de nenumărate ori internaționali. 
Cel mai bun rezultat reușit de 
această selecționată a fost victoria 
cu 4-2 asupra echipei Vasas Bu
dapesta, una dm fruntașele cam
pionatului din R. P. Ungară.

Mulți dintre jucătorii acestei 
selecționate vor face deplasarea 
și în R.P.R. cu prilejul turneului 
pe care îl va întreprinde reprezen
tativa orașului Sofia.

Lotul cuprinde jucători interna
ționali reputați, ca: maestrul spor
tului Enișeinov, fundașul stînga, 
de la ȚDNA; Anghel Milanov 
(II), ar>pa stingă a schipei ȚDNA; 
Apostolov (Dinamo Sofia), fun
daș; Panaiotov — stoperul echipe: 
Lokomotiv Sofia, care a dat echi
pei -naționale și pe mijlocașul 
Hristov și portarul Marinov, am
bii în lotul selecționatei orașulm 
Sofia. Din acest lot, fac parte 
șapte din jucătorii care au jucat 
în meciul cu echipa B a R. P. 
Polone, cîștigat de bulgari cu 2-1; 
fundașul Enișeinov. stoperul Pa
naiotov, mijlocașii Petkov (Udar 
nik Sofia) și Hristov, înaintașii 
Ignatov, Dimitrov și Milanov II.

De reținut că portarul de rezer
vă este Trifonov, titularul echipei 
naționale de juniori a R. P. Bul
garia, care, marți, la Varșovia, a 
întrecut echipa R. P. Polone cu 
2-1, iar centrul înaintaș Tașkov 
(Udamik Sofia) "este gal-geteru! 

campionatului (cu 20 puncte mar
cate).

In jocurile de la București șî 
.Ploești, spectatorii noștri vor pu
tea urmări și aprecia o echipă 
omogenă, tehnică, al cărei joc se 
bazează pe viteză, rezistență și o 
mare combativitate.

SERIA I-a
1. Progresul F. B. 12 8 3 1 27: 7 19
2. Progresul Sibiu 12 8 2 2 17; 6 18
3. Metalul St. roșu

Orașul Stalin 12 6 5 1 26:16 17
4. Flamura roșie

Sf. Gheorghe 12 6 4 2 17:12 16
5. Voința București 12 4 6 2 15:11 14
6. Flacăra Moreni 12 3 7 2 12; 7 13
». Metalul București 12 5 3 4 26.TS 13
3. Metalul Cîmplna 12 3 4 5 16:18 10
9 Metalul uz. tr.

Orașul Stalin 12 4 2 6 8:14 ie
19. Loc. Tr. Severin 12 1 6 i 12:20 8
11. Locom. Craiova 12 3 1L 11 14.21 7
12. Flacăra Pitești 12 2 3 7 Tîl7 7
18. Constr. Craiova 12 1 2 9 7*5 4

SERIA 11-a
1. Flacăra Mediaș 12 7 3 2 14: 6 17
2. Avîntul Reghin 12 7 2 3 15: 8 16
3. Metalul B. Mare 12 6 2 4 14:13 14
4. FI. roșie Cluj 12 5 3 4 18:11 13
5. Metalul Reșița 12 6 1 5 16:13 13
6. Minerul Lupeni 12 3 6 3 13:11 12
7. Locomotiva Cluj 12 5 2 5 16:14 12
8. Locomotiva Arad 12 5 2 5 11:11 12
9. Constr. Arad 12 4 2 6 11:14 10

10. Progresul S. Mare 12 3 4 5 9:13 10
11. Locom. Oradea. 12 5 0 7 13:19 10
12. Metalul Oradea 12 4 1 7 7:14 9
13. Dinamo 6 Buc. 12 4 0 8 13:23 3

SERIA III-a
1. Locom. Constanța 12 8 3 1 25: 9 19
2. Locom. Iași 12 7 3 2 30:12 J7
3. Dinamo Bacău 12 7 3 2 21:10 17
4. FI. roșie Bacău 12 6 3 3 17:13 15
5. Dinamo Galați 12 4 4 4 13:16 12
6. Metalul Ploeștf. 12 6 0 6 13:17 12
7. Fi. roșie Buhuși* 12 4 3 5 16:17 11
8. FI. roșie Burdujeni 12 2 7 3 11:13 11
9. Dinamo Bîrlad 12 3 5 4 19:23 11

10. știința Iași 12 2 7 3 14:20 11
11. Locom. Pașcani 12 3 3 6 14:23 9
12. Metalul Brăila 12 1 5 6 14:20 7
13. Progresul Focșani 12 0 4 8 W:24 4

prima categorie a țârii a rămas 
reprezentată în competiție de 9 
echipe, iar din categoria B de 6 echi
pe. Interesant este faptul că lotul 
echipelor din categoria A și-a 
pierdut, la prima intrare în „fo
cul" competiției, patru echipe. Este, 
de altfel, unu! din punctele de a- 
tracție ale jocurilor de capă, 
care oferă posibilități de a- 
firmare echipelor cu palmarese 
mai puțin impresionante, dar cu 
voința de a realiza jocuri bune și 
rezultate valoroase. Este căzui e- 
chipelor Progresul Satu More, 
Flamura roșie Sf. Gheorghe, Me
talul Reșița și Locomotiva Craiova, 
care au scos în șais>prezec'uni echipe 
de categoria A. Vor continua ele 
să facă „victime" și în optimi ? O 
vom vedea la 28 noiembrie, cînd 
se desfășoară viitoarea etapă a 
Cupei R.P.R.



importanța ginerii tactha în cursele c ciiste pe șosea Două întreceri ds tir în cinstea zilei de 23 August

In cele de mai jos, voi căuta să 
arăt însemnătatea gindirii tac

tice în probele cicliste, pentru ob
ținerea unor rezultate cit mai bune 
și ridicarea necontenită a măies
triei sportive.

Mai întîi însă, este, necesar să 
cunoaștem ce se înțelege prin no
țiunea de gindire tactică. Se poate 
spune că’ ea este capacitatea ci
clistului de a se orienta just în 
concurs, ținind seamă de posibili
tățile sale maxime, de eventiiala 
lui specializare (bun urcător, co- 
boritor experimentat, excelent pe- 
dalor de unul singur, alergător cu 
finiș remarcabil etc'.), de potenția
lul adversarilor săi, de condițiile 
de luptă (teren, vreme, material) 
și de a ști să se orienteze cit 
mai just și mai repede în momen
tele decisive dintr-Q cursă și să 
găsească totodată soluția cea mai 
favorai :’ă.

Voci :nd despre această proble
mă, apare firească întrebarea: cînd 
trebuie să înceapă pregătirea tac
tică și cum trebuie ea să fie tă
cută? Este, desigur, dificil să a- 
nalizez aci toate- principiile, amă
nuntele și părerile în legătură cu 
această întrebare.

Voi preciza însă un lucru de o 
importanță capitală : cunoștințele 
tactice trebuie să se dezvolte pa
ralel cu munca de pregătire fizică 
și tehnică, acumularea concepțiilor 
tactice urmînd să înceapă odată 
cu pregătirea metodică a ciclistu
lui. Dat fiind că posibilitățile fi
zice, tehnice și tactice sînt în ra
port cu vîrsta, gradul de pregă
tire și nivelul experienței, este na
tural ca atit conținutul lecțiilor, 
cit și metodele folosite să varieze, 
toate însă tinzînd spre atingerea 
unui nivel cit mai ridicat în acest 
sens.

Gîndirea tactică, începînd odată 
cu pregătirea fizică generală și 
multilaterală, mcesită o lungă pe
rioadă de inițiere și dezvoltare, 
ducind la obținerea unui impor
tant bagaj de cunoștințe tactice 
de-a lungul anilor de competiții. 
Datorită acestor' cunoștințe, aler
gătorul va ști să rezolve în mo
dul cel mai just toate schemele 
tactice concepute împreună cu an
trenorul, înainte de concurs, cum 
și pe cele create pe teren de des
fășurarea competiției. De felul în 
care va ști să aplice gîndirea tac- 
iică în orice împrejurare ivită pe 
parcursul unei competiții (și, de 
aceea, pregătirea tactică trebuie să 
fie cit mai variată în cursul an
trenamentelor, spre a preîntîmpina 
orice surpriză în concurs) depinde 
în cea mai mare măsură realiza
rea unei performanțe de frunte.

Să prezentăm aci cîteva aspecte 
ale problemei tactice.

După ce s-a făcut cu echipa o 
bună încălzire înaintea concursului, 
desigur că se va putea porni din 
start ctt maximum de iuțeală,

INFORMAȚII
CONCURSUL Nr. 19 

Programul etapei 15 august 1954
I. Locomotiva Cluj — Flacăra 

Mediaș.
II. Locomotiva Turnu Severin — 

Progresul Sibiu.
III. Locomotiva Arad — Mine

rul Lupeni.
IV. Locomotiva Oradea — Me

talul Reșița.
V. Constructorul Arad — Meta

lul Baia Mare.
VI. Știința Iași — Locomotiva 

Pașcani.
VII. Flamura roșie Buhuși — 

Flamura roșie Bacău
VIII. Dinamo Bacău — Dinamo 

B triad.
IX. Flamura roșie Sf. Gheorghe 

— Metalul București.
X. Locomotiva Craiova — Me- 

ta’ul Uzinele de tractoare.
XI. Metalul Cîmpina — Metalul

5 -agul roșu.
XII. Dinamo ' Galați — Metalul 

Brăila.
MECIURI DE REZERVA

A. Flamura roșie Burdujeni — 
Locomotiva Iași.

B. Metalul Oradea — Dinamo
6 București.

G. Flacăra Moreni — Construc
torul Craiova.

D._ Progresul F. B. București— 
F’acâra Pitești.

PROGRAMUL PRONOSPORT 
Nr. 20

Etapa din 22 august 1954
I Selecționata București — Re- 

z ele de Muncă din Leningrad.

45-46 pe oră, pe o distanță oare
care, pentru a reuși destrămarea 
plutonului. Dacă echipa a reușit 
să se detașeze (fie chiar împreună 

’cu alți cîțiva alergători de la alte 
colective), se va reveni la o medie 
constantă de 40 km. pe oră, fie
care din cei evadați urmînd să 
conducă cu schimbul, și să facă 
acest lucru cu aceeași însuflețire 
manifestată de ceilalți din grup.

Un alt aspect practic al con
cepției tactice este și următorul: 
pe porțiunile dificile (șosea dură, 
cu praf, pietre, piatră cubică dete
riorată, noroi etc.), este bine ca 
3 sau 4 cicliști să încerce o eva
dare.

Un alt aspect: tactica la urcu
șuri. Dacă urcușul nu este prea 
lung, atacul poate fi întreprins 
chiar de la început și, în special, 
efortul hotărîtor va fi desfășurat 
în coama dealului și o bună bu
cată de vreme după aceea. Aceasta, 
deoarece destrămarea plutonului se 
produce întotdeauna în vîrful urcu
șurilor și pe porțiunea de plat ime
diat următoare. In cazul unui ur
cuș mai lung (Posada, de pildă), 
atacul trebuie inițiat cu hotărîre 
de la jumătate.

Problema sprintului final. Dacă 
în grupul fruntaș se află unul sau 
mai mulți cicliști cu sprint final 
remarcabil, ceilalți cicliști, care nu 
sînt sprinteri, vor acționa în așa 
fel încît să-i obosească pe parcurs 
și să nu-i lase să ajungă la sprin
tul final. Dacă un ciclist are un 
bun sprint final, atunci, în preaj
ma sosirii, el se va plasa după a- 
lergătorul cu cel mai bun sprint 
Astfel, el va fi „scos din pluton" 
de către acesta și va avea posibi
litatea să-i iasă din spate pe linia 
de sosire.

Și, acum, un exemplu în care 
trebuie folosită și diferența de 
greutate a cicliștilor. In turul ci
clist din 1946, în etapa a Vll-a, 
doi cicliști străini au evadat, iar 
eu le-am prins roata. înainte de 
Lugoj, unul din ei se pierde, iar 
cel rămas cu mine refuză să mai 
conlucreze în „morișcă". Cu toate 
încercările de a-1 lăsa în urmă, nu 
am reușit. Mi-a venit însă în a- 
jutor o porțiune în care șoseaua se 
afla în reparație și avea mult pie
triș. Știindu-mi adversarul mult 
mai greu decît mine (75 kg.), am 
aplicat următoarea tactică : am 
sprintat puternic prin pietrele șo- 
selii, și adversarul meu, mult mai 
greu, potrivit așteptărilor mele a 
spart, iar eu am sosit la Caran
sebeș cu un avans de 7 minute.

Deseori, chiar și în cele mai 
lungi etape, evadarea din plecare 
are șanse vde reușită, mai ales că 
această evadare este socotită de 
către pluton prematură și riscantă. 
Totuși, în etapa a Vl-a din Cursa 
Păcii 1952, austriacul Deutsch, 
împreună cu echipierul său Czer- 
kovnic, au sprintat puternic chiar 
de la plecare, s-au distanțat și au 
terminat etapa cu un avans apre
ciabil.©onosport

II. Selecționata asoc. Știința — 
Motor Zwickau (R.D.G.).

III. Selecționata orașului Ploești 
— Selecționata orașului Sofia.

IV. Progresul Sibiu — Progre
sul F. B. București.

V. Metalul Reșița — Flamura 
roșie Cluj.

VI. Metalul București — Flacăra 
Moreni.

VII. Flamura roșie Bacău — 
Locomotiva Constanța.

VIII. Flacăra Mediaș — Loco
motiva Arad.

IX. Metalul Brăila — Știința 
Iași.

X. Constructorul Craiova — 
Flamura roșie Sf. Gheorghe.

XI. Progresul Satu Mare — 
Locomotiva Cluj.

XII. Metalul Uz. tractoare — 
Metalul Cîmpina.

MECIURI DE REZERVA
A. Metalul Ploești — Dinamo 

Galați.
B. Minerul Lupeni — Construc

torul Arad
C. Locomotiva Pașcani — Di

namo Bacău.
D. Metalul Baia Mare — Meta

lul Oradea.
★

Mîine apare Programul PRONO
SPORT nr. 18. Programul cuprin
de o prezentare a echipelor de fot
bal care vor evolua începînd de 
săptămîna viitoare în București, bu
letinul concursului de fa 22 august 
„Pronosticul meu", clasamentul 
„Cupei PRONOSPORT” etc.

In orice cursă de fond există 
un așa numit „punct mort", de 
obicei după parcurgerea a 100 km. 
In acest moment, în care majori
tatea cicliștilor se relaxează, este 
cel mai potrivit să ataci cu dîrze- 
nie. De asemenea, „punct mort" 
are orice alergător (oricît de va
loros ar fi el) și tocmai aci un 
ciclist bine pregătit tactic și cu 
un ochi ager poate aplica o tactică 
cu serioase perspective de reușită.

Cum performanța nu este numai 
rezultatul unei îndelungi și meto- 
d;ce pregătiri și al unei tactici 
I ine aplicate, ci și rezultanta unui 
material bine pus la punct, revi
zuirea atentă a bicicletei înainte 
de pi:care, este un capitol de mare 
importanță. Deseori, cei care se 
plîng de „ghinioane" materiale au 
neglijat tocmai acest factor im
portant: verificarea materialului.

Mulți alergători, lăsîndu-se an
trenați de. o bună dispoziție fizi
că pe care o au la un moment 
dat, neglijează să se alimenteze. 
Cînd însă „criza de foame" s-a 
produs, este prea tîrziu spre a mai 
evita pierderea din pluton. De a- 
ceea se recomandă ca, într-o etapa 
de 180—200 km., alergătorul,_ după 
ce a parcurs 70—80 km., să con
sume senviciurile, iar înainte cu 
40—50 km. de sosire dulciurile ce 
le are asupra lui. Este contraindi
cat să se bea apă multă. De_ pre
ferat e să se bea ceai cu lămîie 
sau o infuzie de cafea.

O influență hotărîtoare asupra 
gîndirii tactice o exercită factorul 
moral și de voință. Un ciclist în
zestrat cu o voință și o dîrzenie 
remarcabilă, la care se adaugă 
conștiința de a duce la victorie 
culorile pe care le poartă, va găsi 
întotdeauna mult mai repede re
zolvarea diferitelor scheme tactice 
de pe parcurs. De asemenea, sen
timentul de încredere a ciclistului 
în forțele sale îi mărește capaci
tatea tactică și el va ști cum sa 
răspundă atacurilor, inițiind la rîn- 
dul său, acțiuni care să-i servească 
lui și echipei sale.

Lipsa de încredere a ciclistului 
în propriile sale posibilități și lip
sa de conștiință a sarcinilor sale 
in marile probe au un efect nega
tiv și distrugător. Aci voi sublima 
că și eu am trecut prin asemenea 
momente în „Cursa Păcii", în care, 
din cauza unor defecțiuni mate
riale și a unor indispoziții fizice, 
m-am lăsat pradă demoralizării.

Lipsa de calm, nervozitatea și 
acțiunile pripite îl împiedică pe a- 
lergător să vadă în mod limpede 
situația și să gîndească just în di
ferite împrejurări hotărîtoare.

In consecință ciclistului îi este 
necesară o voință puternică pentru 
a putea învinge emoțiile și pa
nica din diferite momente grele ale 
cursei și pentru a-și păstra luci
ditatea în tot timpul alergării, 
chiar și în cele mai grele perioade 
ale ei.

NICOLAE CHICOMBAN 
antrenor ai secției de ciclism 

Dinamo Orașul Stalin

a
Faza regională 

campionatului republican 
de nata(ie-copii

Ieri după-atniază a început la 
ștrandul Tineretului faza regională 
a campionatului republican de na- 
lație-copii. In același timp, s-au 
disputat o serie de întreceri pentru 
seniori, la care au participat spor
tivi din secțiile de natație din Ca
pitală.

In probele rezervate copiilor, s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
50 m. fluture băieți: Al. Cogan 
(Flamura roșie) 45.4 sec.; 50 m. 
bras fetițe: Helga Justl (Știința)
50,8 sec.; 50 m. liber fetițe: Ingrid 
Josephi (Știința) 47,5 sec.; 50 m. 
spate băieți: Mircea Ursu (Con
structorul) 43,9 sec.

In restul probelor — desfășurate 
în cadrul unui concurs amical — 
s-au clasat pe primele locuri: 100 
m. liber femei: Mariana Filipescu 
(Voința) 1:23.3; 100 m. bras băr
bați: A. Oanță (Dinamo) 1:24.1; 
400 m. liber bărbați: N. Rujinschi 
(Dinamo) 5:24.7; 100 ni. bras fe
mei: Virginia lonescu (Constructo
rul) 1:41.4; 100 m. spate bărbați: 
Gh. Enache (Constructorul) 1:16.9.

Concursul continuă azi începînd 
de la ora 16. tot la ștrandul Tine
retului.

In organizarea colectivului spor
tiv Voința prestări servicii, zilele 
trecute a avut loc pe poligonul 
Gh. Vasilichi din Capitală un 
concurs de tir dotat cu „Cupa 23 
August". întrecerile s-au desfășu
rat la probele de pistol pentatlon 
(20 focuri) și pistol viteză (30 
focuri), la care s-au făcut clasa
mente pe echipe și individuale.

Cupa a revenit echipei asocia
ției Metalul care, în cele două 
clasamente pe echipe, a totalizat 
cel mai mic număr de puncte. 
Iată rezultatele tehnice: pistol pen
tatlon băieți: 1. I. Cărpineanu 
(C.C.A.) 20/192 pct.; 2. I. Piep- 
tea (Dinamo) 20/189 pct.; 3. Ște
fan Petrescu (Metalul) 20/87 pct.; 
Fete: 1. Elisabeta Mironescu (Con
structorul) 20/169 pct.: 2. Violeta 
Pădulescu (Voința) 20/162 pct.; 3. 
Denis Popa (Voința) 19/170 pct. 
Clasament pe echipe: 1. Metalul

SPORT
■ ATLETISM. — Azi și mîine 

după-ainiază, începînd de la ora 
17, vor avea loc pe Stadionul 
Tineretului din Capitală finalele 
campionatelor asociației Flamura 
roșie, iar pe Stadionul Republicii se 
va desfășura un concurs rezervat 
atleților și atletelor de toate cate
goriile din Capitală. Echipa care va 
totaliza cele mai multe puncte va 
primi cupa „23 August".

■ CICLISM., Cluj. (De la subre- 
dacția noastră).

In organ'zarea comitetului C.F.S. 
al orașului Cluj s-a desfășurat o 
■alergare ciclistă în trei etape :■ 
Cluj-Cîmpeni-Alba Iulia-Cluj. A în
vins ‘Vasile Kiss (Locomotiva), ur
mat de Vasile Vlăduț (Metalul) și 
Carol Szabo (Flamura roșie Ianoș 
Herbak).

■ ȘAH. — Duminică 15 august 
va avea loc în sala de festivități 
a Sfatului Popular al Capitalei (Ra
ionul Stalin) din Piața Amzei, un 
interesant concurs de deslegări de 
probleme de șah, organizat de co
misia orășenească. înscrierile se fac 
la orele 10 dimineața, înainte de 
începerea concursului. Pot participa 
toți iubitorii de șah, indiferent de 
clasficare.

■ FOTBAL. — Echipa de catego
rie A, Minerul Petroșani a fost eli
minată din Cupa R.P.R. de către 
formația de categorie B, Locomoti
va Craiova. Meciul a avut loc joi 
la Craiova și s-a terminat cu vie-

Din activitatea colectivului sportiv Progresul I.M.F.
Pînă astă toamnă, activitatea 

sportivă de la Institutul medico- 
farmaceutîc era ca și inexistentă. 
Din cei 300 de membri ai colec
tivului sportiv doar 26 își plăteau, 
mai mult sau mai puțin regulat, 
cotizațiile, iar dintre aceștia puțini 
erau aceia care activau. Terenurile 
de tenis și volei zăceau neîngrijite, 
echipamentul (compus din cîteva 
perechi de pantofi de tenis și cîteva 
tricouri) era rupt și murdar. Nu e- 
xista o sală de gimnastică, nu e- 
xista un sediu al colectivului, nu 
exista o magazie de materiale 
sportive.

O cotitură hotărîtoare a înregis
trat activitatea sportivă de Ia
I.M.F.  în toamna trecută. Noul con
siliu al colectivului sportiv, ajutat 
de conducerea Institutului, a por
nit serios la treabă și în scurt timp 
lucrurile s-au schimbat cu totul. 
Au fost amenajate un sediu și o 
magazie care avea acum de adă
postit materiale și echipamente noi 
și a fost asigurată o spațioasă sală 
de gimnastică. Un accent deosebit 
s-a pus pe munca organizatorică. 
Astfel, consiliul colectivului a or
ganizat șase cercuri sportive pe fa
cultăți și 11 secții pe ramură de 
sport, cu programe de Ittoru bine 
întocmite si bine controlate, s-a în
registrat de asemenea o sensibilă 
creștere a numărului de membri ai 
colectivului. In campionatele orășe
nesc și raional, echipele de volei 
băieți și fete, de baschet masculin, de 
rugbi, fotbal §i handbal masculin 
au ocupat locurile I, iar la șah 
locul II. Lotul de atletism, com
pus din 47 de sportivi, a obținut 
de asemenea rezultate remarcabile. 
In ceea ce privește competițiile de 
masă, colectivul sportiv, în cola
borare cu catedra de educație fi
zică și cu organizația U.T.M., a 
reușit să atragă tot mâi mulți stu- 
denți. Astfel, la crosul „Să intîm- 
pinăm 1 Mai”, Institutul medico- 
larmaCdutic a fost • reprezentat de 
1500 de participant, iar la concur
surile Spartachiadei sindicale sînt 
angrenați aproape 1700 de studenți 
și salariați ai Institutului. O grijă 
deosebită a fost acordată comple
xului sportiv G.M.A. S-a constituit 
o comisie, s-au făcut antrenamente

78/689 pct.; 2. Voința 76,671 pct.; 
3. Flamura roșie 75/631 pct.; 4. 
Constructorul 74/630 pct. Pistol 
viteză: 1. Ștefan Petrescu (Meta
lul) 30/281 pct.; 2. M. Cristovea- 
nu (Constructorul)' 30/268 pct.; 
3. P. Goretti 30/261 pct. Clasa
ment pe echipe : 1. Constructorul: 
118/1017 pct.; 2. Metalul 117/1040 
pct.; 3. Flamura roșie 107/912 pct. 
Clasament general: 1. Metalul 3 
pct.; 2. Constructorul 5 pct.; 3. 
Voința 6 pct.; 4. Flamura roșie 
6 pct.

Tot în cinstea zilei de 23 Au
gust, asociația Constructorul a 
organizat un concurs de tir la 
proba de pistol precizie 30 focuri. 
Iată rezultatele înregistrate: 1. N. 
Cristoveanu (Constructorul.) 244 
pct.; 2. I. Mirea (Progresul) 231 
pct.; 3. Geo Săvulescu (Voința) 
227 pct.

LA ZI
toria localnicilor la scorul de 2—1 
(1—1). Au înscris Capateș (min. 17) 
și Dilă (min. 80) pentru Locomotiva 
și Turcuș (min. 35) pentru Minerul. 
Ambele echipe au folosit formațiile 
obișnuite din campionatul republi
can. Jocul a fost arbitrat de Gh. 
Floruț (Reșița).

V. POPESCU, corespondent
— In fața a peste 2.000 de specta

tori s-a desfășurat — miercuri 11 
august — la Giurgiu întîlnirea ami
cală dintre Selecționata orașului 
Giurgiu și Flacăra Sovrom-Petrol 
București. Victoria a revenit echipei 
bucureștene cu scorul de 2—1 (1—1). 
Punctele au fost înscrise de Moi- 
sescu (2) pentru învingători și de 
Cazaca, pentru învinși.

■ TENIS.— Ieri după amiază, pe 
terenurile centrului de antrena
ment Nr. 2 au început primele 
jocuri din cadrul unui concurs de 
selecție la care participă urmă
torii jucători: Gh. Viziru, C. Ca- 
ralulis, Șt. Anghelescu. Gh. Cob- 
zuc, M. Viziru, T. Bădin, precum 
și jucătoarele: E. Stăncescu, 1. 
Portova, M. Glaft și R. Tavitian.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate ieri : Gh. Viziru-C. Caralulis 
6—3, 6—2, 8—6, T. Bădin-Gh.
Cobzuc 5—7, 6—2, 6—1, 6—2, M. 
Viziru—Șt. Anghelescu 6—4, 6—4, 
6—2, M. Glatt—R. Tavitian 4—6 
6—2 6—3,. Jocurile continuă as
tăzi și mîine pe aceleași terenuri 
de la ora 16.

și, astfel, în anul acesta au obținut 
insigna G.M.A. gr. I 423 de stu
denți și studente. Colectivul sportiv 
Progresul I.M.F. a organizat și o 
serie de competiții cu caracter in
tern, cum au fost, de pildă, turneul 
de volei inter-ani și inter-facultăți 
sau concursurile de șah și tenis de 
masă ; au avut loc, de asemenea, 
festivaluri sportive cu programe de 
gimnastică G.M.A. gr. I și II.

Toate aceste realizări, datorite în 
bună măsură președintelui consiliu
lui colectivului sportiv, D. Costă- 
chescu și tovarășelor Bacabas, 
Dvorsac și M. Cojocar» de la cate
dra de educație fizică, nu pot as
cunde însă unele lipsuri care se 
mai fac simțite în activitatea spor
tivă de la Institutul medico-farma- 
ceutic. Astfel, activitatea G.M.A. 
ar fi înregistrat succese și mai fru
moase dacă unii dintre membrii co
misiei (tov. Socoteanu și Lidia 
Roman) ar fi privit cu mai multă 
seriozitate sarcinile primite și X 
fi căutat să le dtăeă la îndeplinire. 
De asemenea, resoartele de agit i- 
ție-propagandă și administrativ- 
financiar ar fi putut avea mai 
multe realizări dacă responsabilii 
respectivi — tov. Eugen Cristea și 
Nicolae Antonescu — s-ar fi ocu
pat mai intens de munca lor. Și 
resortul de instruire sportivă are 
încă lipsuri din cauza tov. Con
stantin Florea, care muncind uni
lateral, se ocupă mai mult de sec
ția de volei.

Mai sînt apoi o serie de lipsuri 
care privesc amenajarea ferentari
lor de volei și tenis, a vestiarelor 
și aparatelor din sala de gimnas
tică, angrenarea în sport a cît mai 
multor studenți și, mai ales, sala
riați ai Institutului. Munca pentru 
lichidarea acestor lipsuri trebuie să 
constituie o preocupare imediată a 
conducerii colectivului Progresul
I.M:F.,  care, în colaborare cu cate
dra de educație fizică și cu organi
zația - U.T.M.,, trebuie să asigure o 
largă bază de mase pentru practi
carea sportului de către miite de 
studenți și salariați ai Institutului 
medico-farmaceutic.

TUDOR ȘERBAN 
corespondent



înaintea campionatelor europene de atletism
. Cele mai bune rezultate masculine ale anului

M e mai despart doar puține zile de data de 25 august, cînd 
va avea loc solemnitatea de deschidere a celei de a V-a ediții 

a campionatelor europene de atletism, pe stadionul Neufeld din 
Berna. După cum se știe, campionatele Europei se vor desfășura pe 
acest stadion din capitala Elveției între 25—29 august.

Elvețienii au luat din timp toate măsurile pentru a 
acestor importante întreceri atletice internaționale cadrul cel 
trivit unui asemenea eveniment. Pe de altă parte, atleții 
din cele 29 țări care vor lua parte la aceste campionate s-au 
cu multă meticulozitate, au concurat la numeroase întreceri _____
ționale și au realizat, pînă acum, performanțe dintre cele mai bune.

Pentru a vă putea da seama de lupta sportivă care se va desfă
șura în acele zile pe stadionul Neufeld, ziarul nostru va publica 
tabelele de rezultate ale atleților europeni pe anul 1954. Studierea 
mai amănunțită a coloanelor de cifre ale rezultatelor ne înfățișează 
înalta valoare la care au ajuns, în acest an, cei mai mulți dintre 
atleții europeni, între care se va da, desigur, și lupta pentru cuce
rirea medaliei de aur, de campion european (conform regulamentu
lui campionatelor europene, în acest an, țările participante au dreptul 
să înscrie cel mult doi concurenți și cel mult trei concurente la fie
care probă ț.

Din tabelele pe care le publicăm se poate vedea progresul înre
gistrat în acest an de atleții din Uniunea Sovietică și din țările de 
democrație populară, ei ocupînd numeroase locuri de frunte în cla
samentul fiecărei probe în parte. Astfel, din cele 19 probe masculine, 1 
atleții din Uniunea Sovietică și din țările de democrație populară ' 
ocupă primul loc în 14 din ele : iar la femei, din cele 9 probe clasice, i 
în 8 din ele supremația aparține sportivelor din Uniunea Sovietică, j

Iată acum rezultatele atleților 
pînă la data de 9 august.

BĂRBAȚI
100 metri

10,4 Heinz Futterer (Germania 
occ.)

10.4 Levan Sanadze (U.R.S.S.)
10.5 Ardalion Ignatiev (U.R.S.S.)
10,5 Theodorup Saat (Olanda)
10,5 Peter Kraus (Germania 

occ.)
10,5 Karl Friedrich Haas (Ger

mania occ.)
10,5 Anghel Kolev (R.P. Bulga

ria)
10,5 Barteniev (U.R.S.S.)

200 metri
21,3 Peter Kraus (Germania 

occ.)
21.3 Karl Friedrich Haas (Ger

mania occ.)
21.4 Heinz Futterer (Germania 

occ.)
21,4 Theodoras Saat (Olanda)
21,4 Z. Stawczyk (R.P. Polonă)
21,4 I. Senkei (R.P. Ungară)
21.4 Briand Shelton (Anglia)
21.5 Ardalion Ignatiev (U.R.S.S).
21,5 G. Ellis (Anglii)
21,5 Vaclav Janecek (R. Ceho

slovacă)
21.5 Angliei Kolev (R.P. Bulga

ria)
400 metri

46,9 Ardalion Ignatiev (U.R.S.S.)
47,3 Karl Friedrich Haas (Ger

mania occ.)
47.6 Heinz Ulzheimer (Germania 

occ.)
47,6 Zoltan Adamik (R.P. Un

gară)
47.6 G. Hegg (Elveția)
47.7 Voltto Hellsten (Finlanda)
47.7 G. Bromberger (R.D. Ger

mană)
47.8 Gosta Brănnstrom (Suedia)
48,0 Derek Johnson (Anglia)
48,0 Gerard Mach (R.P. Polonă)
48,0 Glist (Germania occ.)
48,0 Lombardo (Italia)

800 metri
1:48,0 Gunnar Nielsen (Dane

marca)
1:48,1 Audun Boysen (Norvegia)
1:49,0 Lajos Szentgali (R.P. Un

gară)
1:49,4 Oleg Avdeev (U.R.S.S.)
1:49,6 Friedel Stracke (Germa

nia occ.)
1:49,8 Stanislav Jungvirth (R. 

Cehoslovacă)
1:49,9 Heinz Ulzheimer (Germa

nia occ.)
1:49,9 Jen6 Bakos (R.P. Ungară)
1:50,2 Istvan Barkanyi (R.P. 

Ungară).
1:50,2 Derek Jobson (Anglia)
1:50,2 Rolf Larners (Germania 

occ.)
1:50,2 Olaf Lawrenz (Germania 

occ.)
1500 metri

3:42,4 Sandor Iharos (R.P. Un
gară)

3:43,0 Roger Bannister (Anglia)
3:44,2 Audun Boysen (Norvegia)
3:45,0 S. Erikson (Suedia)
3:45,2 Gunnar Nielsen (Dane

marca)
3:45,4 Chris Chataway (Anglia)
3:46,2 Stanislav Jungvirth (R. 

Geho6lovacă)
3:46,2 Denis Johanson (Finlanda)
3:46,6 Istvan Rozsavolgyi (R.P. 

Ungară)
3:47,4 Gunther Dobrov (Germa

nia occ.)
3:47,6 Zvolenscki (R. Ceho

slovacă)
3:47,8 Velisa Mugeea (Jugosla

via)

asigura 
mai po- 
fieeărei a 
pregătit 
interna-

europeni
Sovietică.

luate în evidentă de noi,

3000 metri
I

8:05,8 Vladimir Kuț (U.R.S.S.)
8:06,6 Sandor Garay (R.P. Un

gară)
8:06,8 E. Tabori (R.P. Ungară)
8:10,8 Jerzy Chromik (R.P. Po

lonă)
8:12,0 Miklos Szabo (R.P. Un

gară)
8:14,6 Zdzirlap Krzyskowiak (R. 

P. Polonă)
8:17,8 Herbert Schade (Germa

nia occ.)
8:18,8 Eero Tuon.inen (Finlanda) 
8:18,8 Bela Juhasz (R.P. Ungară) 
8:19,2 Eero Tuomala (Finlanda)

5000 metri
13:57,2 Emil Zatopek (R. Ceho

slovacă)
14:08,2 Jozsef Kovacs (R.P. Un

gară)
14:10,0 Helmuth Gude (Germania 

occ.)
I 14:11,0 Lucien Hans-wyck (Bel-
I gia)

14:11,6 Vladimir Kuț (U.R.S.S.)
14:13,4 Sandor Garay (R.P. Un

gară )
14:13,8 Ilmari Taipale (Finlanda)
14:14,2 Herbert Schade (Germa

nia occ.)
14:14,4 Miklos Szabo (R.P. Un

gară)
14:14,6 Jetzy Chromik (R.P. Po

lonă)
14:16,8 Alojzy Graj (R.P. Polonă)
14:17,2 Vladysl Plonka (R.P. Po

lonă)
10.000 metri

28:54,2 Emil Zatopek (R. Ceho
slovacă)

29:09,0 Jozsef Kovacs (R.P. Un-' 
gară)

29:37,6 Franjo Mihalic (Jugosla
via)

29:45,4 Grigcrii Basalaev
(U.R.S.S.)

29:45,6 Albert Ivanov (U.R.S.S.)
29:54,6 Saksvik (Norvegia)
30:01,4 Ozog (R.P. Polonă)
30:02,2 Bella Juhasz (R.P. Un

gară)
30:07,0 Miecznioowscki (R.P. Po

lonă)
30:09,6 Thomas Nilsson (Suedia)
30:09,8 Olavi Rinteenpăâ (Fin

landa)
110 m. garduri

14.3 Boris Stolearov (U.R.S.S.)
14.4 Evghenii Bulancik (U.R.S.S.)
14.5 Stanko Lorger (Jugoslavia)
14,5 Thor Olsen (Norvegia)
14.5 Bogatov (U.R.S.S.)
14.6 Eatnon Kinsella (Wanda)
14,6 Ion Opriș (R.P. Romînă)
14.6 Jean Kost (Elveția)
14.7 Edmound Roudniscka (Fran

ța)
14,7 Christ Higman (Anglia)
14,7 Milan Toșnar (R. Ceho

slovacă)
14,7 Jacques Dohen (Franța)
14,7 Peter Hildreth (Anglia)
14,7 Gerhard Schmolinschi (R.D. 

Germană)
14,7 Alois Krul (R. Cehoslovacă)
14,7 F. Parker (Anglia)
14,7 Imre Retezar (R. P. Un

gară)
14,7 Krușcov (U.R.S.S.)

400 m. garduri
50,9 larii Lituev (U.R.S.S.)
51,6 Anatolii lulin (U.R.S.S.)
52.1 Iliin (U.R.S.S.)
52.2 Guy Cury (Franța)
52.3 Hie Savel (R.P. Romînă)
52.5 Deszo Lcmbos (R.P. Un

gară)
52.6 Heinz Ulzheimer (Germa

nia oec.)

52,6 S. O. Erksson (Suedia)
52,8 Antal Lippay (R.P. Un

gară)
52,8 Jean Kcst (Elveția)
53,0 Harry Kane (Anglia)
53,0 Robert Bart (Fianța)
53,0 Armando Filiput (Italia) 

3000 m. obstacole
8:47,6 Olavi Rinteenpăâ (Fin

landa)
8:48,6 Pentti Karvolen (Fin

landa)
8:49,6 Victor Kurceavov (U.R.S.S.)
8:50,6 Laszlo Jeszenski (R.P. 

Ungară)
8:52,0 Feodor Marulin (U.R.S.S.)
8:52,4 Sandor Rosznoy (R.P. 

Ungară)
8:53,0 Soderberg (Suedia)
8:55,2 Mihail Saltikov (U.R.S.S.)
8:56,0 Jerzy Chromik (R.P. Po

lonă)
8:57,2 Larsen (Norvegia)
8:58,8 A." Soboliev (U.R.S.S.)

Lungime :
7,70 Odon Foldessi (R. P. Un

gară)
7,48 m. Valkama (Finlanda)
7,43 Vaclav Martinek (R. Ceho

slovacă)
7,40 Leonid Grigoriev (U.R.S.S.)
7,39 Ken Wilmahurst (Anglia)
7,38 Jaroslav Fikejz (R. Ceho

slovacă)
7.37 Dieter Richter (Germani* 

occ.)
7(36 Ratajcjak (R.P. Polonă)
7,34 Leonid Scerbakov (U.R.S.S.)
7.33 Ion Wiesenmayer (R. P. Ro

mînă)
7,32 Iwanski (R.P. Polonă)
7,31 Leskievici (U.R.S.S.)
7.30 Andrusenko (U.R.S.S.)
7,29 Suphi Ural (Turcia)
7,29 Paul Bieser (Germania occ.)
7.28 Lisenko (Franța)
7,27 Heinz Oberheck (Germania 

occ.)
7,27 Cepeka (R. Cehoslovacă)
7,27 Kropidlowski (R. P. Polonă)
7,25 Sorin Ioan (R. P. Romînă)

Triplu salt
15,53 Leonid Scerbakov (U.R.S.S.)
15.37 Martin Rehak (R. Ceho

slovacă)
15.33 Tapio Lehto (Finlanda)
15.30 Zygmitnd Weinberg (R. P. 

Polonă)
15.28 A. Terkel (U.R.S.S.)
F5,28 Ken Wilmshurst (Anglia)
15.10 Ivanov (U.R.S.S.)
15,08 Virgil Zăvădescu (R. P. 

Romînă)
15,07 Sorin Ioan (R. P. Romînă)
15,04 Norman (Suedia)
15,02 Gizelewski (R. P. Polonă)
14.98 Nicola Dagorov (R. P. 

Bulgaria)
înălțime

2.10 Bengt Nilsson (Suedia)
2,03 Ioan Șofer (R.P.R.)
2,01 Thiam Papa Gallo (Franța)
2,00 Jiri Lanski (R. Cehoslovacă)
1,99 Bertil Holmgren (Suedia)
1,99 Lewandowski (R. P. Polonă)
1,99 Jaroslav Kovar (R. Ceho

slovacă)
1.98 Weis (Anglia)
1,98 Vladimir Șavcinski (R. Ce

hoslovacă)
1,98 Jurii Stepanov (U.R.S.S.)
1,96 Jurgen Jenss (Germania 

Occidentală).
1,95 Brendan O’Reilly (Irlanda)
1,95 L. Kuznețov (U.R.S.S.)
f,95 G. Sithin (U.R.S.S.)
1,95 Hannu Rantala (Finlanda)
1,95 Kaarlo Virolainen (Finlan

da)
1,95 Gosta Svenson (Suedia)
1,95 Bjorn Thorkildsen (Norve

gia)
1,95 Fabrikowski (R. P. Polonă)

Recordmanul lumii Leonid 
fruntea săritorilor de triplu din 
la ultima ediție a Campionatelor

Scerbacov este și in freest an in 
Europa. El a ciștigat această probă 
europene din 1950.

Prăjină

4,37 Ragnar Lundberg (Suedia)
4,36 Aii Albov (U.R.S.S.)
4,35 Victor Kneazev (U.R.S.S.)
4.31 Eeles Landștrom (Finlanda)
4.33 Edward Adamczik (R. P. 

Polonă)
4,30 Vladimir Bulatov (U.R.S.S.)
4,30 Vitalii Cernobai (U.R.S.S.)
4,30 Vladimir Brajnik (U.R.S.S.)
4,30 George Ronrnbanis (Grecia)
4,30 Anatoli Petrov (U.R.S.S.)
4,27 Geoff Elliot (Anglia)
4.26 Tamaș Homonnay (R. P. 

Ungară)
Greutate

17,42 Jiri SkoMa (R. Ceho
slovacă)

17.20 Otto Grigalka (U.R.S.S.)
16.87 Roland Nilsson (Suedia)
16,86 John Savidge (Anglia)
16.56 Heino Lipp (U.R.S.S.)
16.39 Heine Heinaste (U.R.S.S.)
16.20 Vartan Ovsepi.w (U.R.S.S.)
16,07 Gabriel Georgescu (R.P.R.)
16.05 Gheorghi Feodorov 

(U.R.S.S.)
16,02 Feliks Pirts (U.R.S.S.)
15.88 Cestmir KaHna (R. Ceho

slovacă)
Disc

55,79* Ferenc KI ies (R. P. Un
gara)

55.26 Adolfo Consolini (Italia)
54.54 Poland Nilsson (Suedia)
53,7! Jozsef Szecsenyi (R. P. 

Ungară)
52,01 Karel Merta (R. Ceho

slovacă)
51,71 Heinz Rosendahl (Germa

nia occ.)
51.33 Otto Grigalka (U.R.S.S.)
50.75 R. Zupțov (U.R.S.S.)
50,65 Heino Heinaste (U.R.S.S.)
50.49 Mark Pharaoh (Anglia)
50,28 Jan Vrabel (R.Ceboslovacă)
50.27 Butenko (U.R.S.S.)

Suliță
79,03 Janus Sidlo-(R. P. Polonă)
78.98 Toivo Hyvtiainen (Finlan

da)
78.19 Vladimir Kuznețov 

(U.R.S.S)
77.50 Soini Nikkinen (Finlanda)
74,3." Egil Danielsen (Norvema)
73.98 Victor Tibulenko (U.R.S.S.)
73,32 Olavi Kauhanen (Finlanda)
73,12 Sjostrom (Suedia)
71,73 Charles Valiman (U.R.S.S.)
71.63 Knut Fredeiricsson (Sue

dia)
71,42 Eino Leppânen (Finlanda)
70.98 Herbert Koschei (Germania 

occ.)
70,97 Sandor Krasznai ’(R. P. 

Ungară)
Ciocan

61.39 Jozsef Csermak (R. P. Un
gară)

61.25 Mihail Krivonosov 
(U.R.S.S.)

60.80 Sverre Strandli (Norvegia)
59.75 N. Redkin (U.R.S.S.)
59.63 K. Storch (Germ, occ.)
59.50 Ivan Gubijan (Jugoslavia)
59.25 Stanislav Nenasev 

(U.R.S.S.)
58.31 Josef Malek (R. Ceho

slovacă)
58.20 Boris Popov (R. P. Bulga

ria)
58,16 Jiri Dadak (R. Cehoslova

că)
58,09 Valentin Morozov 

(U.R.S.S.)
57,59 Alesin (U.R.S.S.)
57,45 Milos Maca (R. Ceho

slovacă)
57,15 Constantin Dumitru (R P. 

Romînă) i

Acfirtatea fotbalistică 
internaționala

ECHIPA DE FOTBAL A R. P. 
BULGARIA A SOSIT LA 

MOSCOVA
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 11 august a sosit la Moscova 

echipa de fotbal a R. P. Bulgaria. 
Oaspeții vor susține,mai multe în- 
tîlniri prietenești cu fotbaliștii so- 
\ ietici.

SELECȚIONATA FEROVIARĂ 
CEHOSLOVACĂ ÎNVINGĂTOARE 

IN R. P. UNGARĂ

BUDAPESTA (Agerpres).— MTI 
transmite :

Cu prilejul „Zilei Feroviarului”, 
a avut loc recent la Budapesta în- 
tîlnirea internațională prietenească 
de fotbal dintre echipa selecționată 
a feroviarilor din R. Cehoslovacă 
și echipa Lokomotiv Szombathely. 
Fotbaliștii feroviari cehoslovaci au 
terminat învingători cu scorul de 
3-1 (2-1).
HONVED BUDAPESTA SI VASĂS 
IZZO PLEACĂ ÎN TURNEU PE 

CONTINENT
BUDAPESTA (Agerpres).— MTI 

transmite:
După plecarea echipei maghiare 

de fotbal Vasas Izzo pentru a în
treprinde un turneu în Luxemburg 
și Franța, o altă -echipă, „Honved” 
Budapesta, de mai multe ori cam
pioană a R.P. Ungare, se pregă
tește în vederea unui turneu în 
Danemarca și Suedia Va face de
plasarea următorul lot de jucători: 
Grosics Farago, Ralsoczi, Leant, 
Palicsko, Kovacs, Bozsik, Banyai, 
Macsali, Budai, Kocsis, Maebes, 
Puskas, Czibor, Szovjak, Tkhi și 
Babolcsai.

KOLE.JARZ (R. P. POLONĂ) 
JOACĂ IN R. P. BULGARIA

SOFIA (Agerpres). — BTA 
transmite :

Echipa poloneză de fotbal Kole- 
jarz (Poznan) care se găsește în 
prezent în R. P. Bulgaria a susți
nut zilele trecute primul joc din 
cadrul turneului pe care-l între
prinde în R. P. Bulgar ia. Fotba
liștii polonezi au întîlnit echipa 
„Lokomotiv” Plovdiv, meciul luSnd 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate 
1-1.

Fotbaliștii junion bulgari 
învingători în O. Polonă

STALINOGROD (prin telefon). — 
Intîlnirea dintre reprezentativele 

de juniori ale R.P. Polone și R.P. 
Bulgaria s-a desfășurat în orașul 
Bydgoszcz. Cei 15.000 de spectatori 
prezenți Ia această întîlntre au pu
tut urmări un joc aprig disputat. 
De la început, gazdele atacă puter
nic, însă apărarea juniorilor bul
gari face față cu succes tuturor 
atacurilor. La un contraatac prin 
surprindere, interul dreapta al bul. 

’ gărilor, Sotirov, reușește să deschi
dă scorul. La reluare, gazdele reu
șesc să egaleze în min. 47, eî»d 
Lewandowski trage din apropierea 
porții. Oaspeți' înscriu punctul vic
toriei prin același Sotirov, în min. 
78.

Au jucat următoarele formații :
R. P. POLONA : Manka (Gornik 

Bytoni), Radzim (Spojnia Okoctat). 
Chomiczuk (Kolejarz Varșovia), 
Pohl III (Urna Chorzow) — Maiarz 
(Ogniwo Krakow), Michel (Gwardia 
Krakow) — Slysz (Budowtane 
Opole), Ci upa (Ogniwo Bytom), 
Lewandowski (Gwarda Kalisz), 
Michalski (Unia Raclborz), Rajchel 
(Spojnia Krakow).

R. P. BULGARIA: Trifonov — 
Zahariev, Raikov, Stanoev — Kos
tov, Abadj’ev — Kristov I Sotirov, 
Gheorghiev. Kristov II, Iliev.

Meciul a fost condus de arb trul 
polonez Aleksandrowicz.

Un lot de atleți maghiari 
participă la concursul 

de la Londra
BUDAPESTA (Agerpres). —
Mai mulți atlețf maghiari vor par

ticipa sîmbătă la concursul inter
național de latlelism care va avea 
Icc pe stadionul Wh te C ty din 
Londra. In vederea acestui concurs, 
lotul atleților maghiari a părăsit jo> 
Budapesta, plecînd spre Londra. 
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A A Ill-A EDIȚIE A JOCURILOR . 
WMDNDIALE UNIVERSITARE DE VARA
Cînd echipa de fotbal învinge la Budapesta...
Instalația de radio-amplificare 

de pe „Nepstadion” este de-a 
dreptul excepțională. Am avut cu 
toții, tot timpul, impresia că vocea 
crainicilor nu este transmisă prin- 
tr-o rețea de fire legată prin di
fuzoare, ci că răsare din fiecare 
loc, în marginea pistei sau sus în 
ultimul rînd al tribunei, chiar din 
zgură, chiar din beton. Am întors 
de nenumărate ori capul, crezînd 
că vorbitorul se află chiar alături 
de mine, pe același rînd de bănci.

In momentul în care învingătorii 
utcau pe podium, această impresie 
era și mai puternică, de-a dreptul 
emoționantă. Cînd Mircea Dobre- 
scu, Haralambie Răcescu, lolanda 
Balaș sau, în ultima zi, jucătorii 
echipei noastre de fotbal au urcat 
pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului, imnul patriei părea că 
nu mai e cîntat de o fanfară înde
părtată, ci de întreg stadionul. Ca 
un suflu puternic creșteau din toa
te părțile sunetele care ne umpleau 
inimile de bucurie. Acum păstrăm 
cu toții amintirea acelor clipe de 
sărbătoare și mult, mult timp le 
vom purta în noi ca amintiri din 
cele mai dragi.

Dar, am trăit pe „Nepstadion,” 
un moment cu totul aparte, ale că- 
rui contraste izbitoare vin să a- 
rate fără comentarii că echipa noa
stră de fotbal ,a reușit la Buda
pesta o performanță deosebită. La 
sfîrșitul meciului, după ce și-au 
manifestat nemulțumirea pentru 
jocul echipei maghiare, pe care o 
văzuseră înaintea celor 90 de mi
nute de întrecere ca învingătoare, 
spectatorii budapestani, precum și 
ceilalți participant! la jocuri i-au 
aplaudat minute întregi pe, repre
zentanții noștri. Din clipa în care 
căpitanul echipei — Nicușor — a 
urcat pe podium, primind marea 
cupă a întrecerilor de fotbal, spec
tatorii n-au contenit să aplaude, 
pină cînd cel de-al 18-lea compo
nent al lotului nostru a primit me
dalia de aur. Iar cînd jucătorii ro- 
mîni și-au desfăcut buchetele de 
fiori, oferindu-le celor din tribune, 
entuziasmul spectatorilor a fost și 
mai mare.

Este firesc ca aceste momente 
să-ți stăruie în minte, ele fiind cea 
mai bună exprimare asupra jocu
lui prestat de tînăra noastră echipă 
de fotbal în întrecerile de la Bu
dapesta. Și nu trebuie să uităm 
că publicul budapestan este spe
cialist în materie...

Prima etapă 
a cursei cicliste de fond

Ploești-Brăila-Tulcea- 
Brăila - Ploești

Brăila 13 (prin telefon). — As
tăzi la ora 9 s-a dat plecarea din 
Ploești alergătorilor care participă 
in competiția ciclistă de fond Plo- 
ești-Brăila-Tulcea-Brăila - Ploești 
Prima etapă, desfășurată pe distan
ta Ploești-Brăila (170 km.), s-a 
terminat cu victoria lui Alexiu 
Mircea (Progresul Ploești), cu 
timpul de 5h5 min. — timp cu bo
nificație 5:01 medie orară 33,420 
km. Mircea Alexiu a evadat din 
grosul plutonului cu aproape 70 
km. înainte de sosire, făcînd o 
alergare de unul singur, în urma 
căreia și-a creat un avantaj de 
aproape 2 min. Pe locurile urmă
toare s-au clasat: 2 Ion Angele- 
scu. 3. Gh Dumitrescu, 4. Gr. Su
ciu, 5. I. Dolete. toți de la Progre
sul Ploești și toți sosiți în același 
timp: 5:06,30 Pe echipe, conduce
rea în întrecere a fost luată de 
Progresul Ploești cu I5hl4 min. 
urmată de Flacăra Ploești cu 
15:35.30; Voința Brăila 15:59,35 și 
Locomotiva Ploești cu 16:20.40. 
Mîine (n. r azi) se va da plecarea 
din Gfiecet în etapa a II-a Ghecet- 
Tulcea (165 km.)

M BEDROS1AN 
corespondent

Despre meciul din finală, ca și 
despre celelalte jocuri ale forma
ției romîne, care a înscris la Bu
dapesta 24 de goluri și n-a pri
mit nici unul, s-au scris multe rîn- 
duri. Au fost culese, pe de altă 
parte, multe declarații și păreri pe 
care majoritatea cititorilor le cu
nosc. O explicație în plus este 
însă necesară. Aceea că echipa noa
stră a luptat cu un avînt rar în- 
tîlnit, prezentîndu-se pe teren cu 
hotărîrea de a face cinste culorilor 
patriei. Am fost în vestiare înain
tea fiecărui meci și am înțeles din 
discuțiile care aveau loc că jucă
torii noștri, indiferent de adversari, 
se pregăteau să depună cele mai 
mari eforturi. Văzîndu-i apoi pe 
teren, înțelegeai de ce, avînd în 
fată jucători cu mai multe cu
noștințe tehnice, ei se prezentau 
cu elemente care echilibrau între
cerea, făcînd ca balanța să se în
cline în favoarea lor.

In finală, de pildă, jucătorii noș
tri ajungeau mai repede la minge, 
erau mai hotărîti în acțiuni, găseau 
cu preciziune (aplaudată de nenu
mărate ori de spectatori) momentul 
în care să iasă din dispozitivul de 
apărare pentru a intercepta balo
nul ce mergea la un adversar. In 
atac, ei i-au obligat pe apărătorii 
adverși la o continuă hărtuială, 
prin necontenite deplasări, printr-o 
permanentă demarcare. Astăzi, cînd 
analizezi aceste lucruri, ele ți se 
par elemente simple. Dar, cît de 
eficace au fost ele în timpul jo- 
cuiui I

Din aceste motive, chiar din 
punct de vedere tehnic, echipa R. 
P Ungară a fost depășită de ne
numărate ori. Csordas, Rajna, 
Machos, Szoika și Karpati n-au 
reușit decît rareori — cu toate 
eforturile depuse — să demon
streze valoarea lor tehnică ri
dicată. Bineînțeles că echipa 
noastră, cu un moral exce
lent, nu s-a mărginit să folosea
scă numai elementul lupță. ci dim
potrivă, ea a avut o tactică bună, 
pe care fiecare jucător a înțeles-o 
și a aplicat-o cu pricepere. Din 
acest punct de vedere, au merite 
deosebite antrenorii Ștefan Dobay, 
Augustin Botescu și Eugen Mladin. 
Ei s-au ocupat în mod amănunțit 
de pregătirea echipei, iar jucătorii 
le-au dat deplină ascultare.

Victoria aceasta este desigur ge- 
neratoarea a numeroase concluzii. 
Cea mai importantă (și este cu

„Cupa orașelor” la tir
Astăzi și mîine se desfășoară 

la Arad tradiționala competiție de 
tir „Cupa orașelor". La ediția din 
acest an au fost Invitate repre
zentativele orașelor București, 

Iași, Tg. Mureș, Orașul Stalin, 
Cluj, Timișoara și Arad (două 
echipe). Concurenții se vor în
trece în proba de armă sport cu I

Atlețiî sovietici concurează peste hotare
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

.transmite :
Un prim grup de atleți sovie

tici a părăsit Moscova la 11 au
gust. plecînd în Elveția, pentru a 
participa la campionatele europene 
de atletism, organizate între 24 și 
29 august la Berna.

Din echipa Uniunii Sovietice fac 
parte: Galina Zîbina, Nadejda Ko- 
niaeva, Maria Golubniciaia, Alexan
dra Ciudina, Nina Otkolenko. Ar
dă lion Ignatiev. Piotr Denisenko. 
Vladim’r Kut, Iurii Lituev și alții.

Turneul echipei franceze de baschet „Lyon” in Uniunea Sovietică

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite:

Echipa franceză de baschet 
„Lyon“. care întreprinde un tur
neu în Uniunea Sovietică, a sosit 

atît mai însemnată cu cît ne aflăm 
în ajunul unui bogat sezon inter
național fotbalistic) este aceea că 
jucătorii noștri pot reuși rezultate 
valoroase îmbinînd posibilitățile 
pe care le au cu energia pe care 
au dovedit-o în întîlnirea finală de 
la Budapesta. Și nu ne referm 
numai la jucătorii din apărare, ci 
la toți componenții echipei. Ene, 
Nicușor, Neagu, Gîrleanu și cei
lalți din atac ne-au dovedit cu pri
sosință aceasta în întrecerea de la 
Budapesta.

Și, dacă la începutul articolului 
pomeneam de aprecierea spectato
rilor budapestani, este firesc să 
încheiem articolul de față arătînd 
bucuria pe care au trăit-o iubitorii 
de sport din țara noastră, aflînd 
amănunte despre acest succes. Re
dacția noastră a primit pină acum 
multe scrisori din toate colțu- 
furile țării, scrisori care exprimă 
gîndurile de bucurie ale celor care 
au urmărit cu interes desfășurarea 
competiției de fotbal din cadrul Jo
curilor Mondiale Universitare de 
la Budapesta. Frumoase sînt cu
vintele cuprinse în ele, dar noi 
socotim ca de cel mai mare preț 
rîndurile cu care se încheie mai 
toate aceste scrisori și care arată 
că oamenii muncii din țara noa
stră așteaptă de la jucătorii noș
tri de fotbal alte succese asemă
nătoare. Iată, de pildă, cum își în
cheie rîndurile tînărul Ion Faur 
din Cluj: „Să luptați și mat de
parte pentru gloria sportivă a pa
triei noastre!"

Succesele acestea nu pot veni 
decît printr-o pregătire și mai se
rioasă, prin conștiinciozitate și, 
mai ales, printr-o atitudine de mo
destie, de permanentă apreciere a 
adversarului. Victoriile îi îmbată 
numai pe sportivii superficiali, pe 
cei care cred că un singur rezul
tat înseamnă totul. Fotbaliștii noș
tri din Selecționata Tineretului tre
buie să ne dovedească că nu sînt 
dintre aceștia din urmă. Și cele ce 
am văzut pe „Nepstadion”, pe ga
zonul căruia multi fotbaliști au pri
mit confirmarea valorii lor mon
diale, ne întăresc convingerea că ti
nerii care au reprezentat fotbalul 
nostru în întrecerile celei de a 
XH-a ediții a J.M.U.V. sînt în 
stare să continue prin muncă și 
atitudine corespunzătoare drumul 
început la Budapesta.

Este, de fapt, dorința tuturor...

TUDOR VORNICU

înălțător 3x40. In vederea acestei 
întîlniri, reprezentativa orașului 
București a fost alcătuită din To- 
mulescu (Dinamo), Antonescu 
(FI. roșie), Calomfirescu (Meta
lul), Florescu (Metalul) și Zazna- 
renski (Dinamo). Lotul Capitalei 
este condus de arbitrul Cornel 
Popovici.

PEKIN (Agerpres). Agenția China 
Nouă transnr'te :

La invitația Comitetului pentru 
cultură fizică și sport al R.P. Chi. 
neze, la 8 august a sosit la Pekin 
un lot de atleți sovetici care va 
participa la mai mulie întîlniri prie
tenești cu cei mai valoroși atleți chi
nezi. Delegația sportivilor sovietici 
este condusă de A. Gromadski.

Pe aeroport, sportivii sovietici au 
lost întâmpinați de reprezentanți ai 
cercurilor sportive din Pekin. în 
frunte cu Vei Șue, membru al Co
mitetului pentru cultură fizică și 
sport.

la 11 august la Moscova, venind de 
la Tbilisi

La 15 august, baschetbaliștii fran
cezi vor susține o nouă întîlnire la 
Moscova cu ech pa Casei Centrale 
a Armatei Sovietice.

Un nou gol ? După cele două înscrise de Ene (al doilea nefiind 
acordat de arbitru) Suciu a fost și el pe punctul să înscrie, în ulti* 
mele minute de joc. Incercind să treacă pe lingă portarul care-i plon
jase la picioare, el a lovit prea tare mingea și aceasta a depășit cu 
puțin limitele porfii.

Trei noi recorduri in concursul 
atletic de la Orașul Stalin

Orașul Stalin 13 (prin telefon 
de la trimisul nostru) Pe stadio
nul „Tractorul’’ din localitate s-a 
desfășurat, în zilele de 12 și 13 
august, un important concurs at
letic. La startul diferitelor probe 
au fost prezenți o parte dintre at- 
leții noștri de frunte precum și o 
serie de tineri atleți, evidențiați cu 
prilejul competițiilor din ultimul 
timp.

In fruntea rezultatelor înregis 
trate se situează noul record la 
aruncarea greutății, junioare și 
senioare, realizat de Melania Ve
licu. In formă deosebit de bună, 
tînăra atletă a reușit să întreacă 
vechea cifră a recordului (12,69 
m. Olimpia Deutsch). Cele 6 arun
cări au măsurat: dep., 12,68 m.,
12,75 m„ 11,52 m„ 12,52 m.. 12.52 
m. In afară de concurs, în alte 
două încercări, Melania Velicu a 
reușit 12,85 m. și 12,89 m. In ca
drul aceleiași probe, o comportare 
frumoasă au avut-o și tinerele 
atlete Maria Roth și Erika Sche
rer. Astfel, după ce Erika Scherer 
a realizat un nou record de ju
nioare, cat. 15—16 ani. cu per
formanța de 11,76 m., Maria Roth 
a reușit să corecteze acest record 
cu aproape 80 cm., aruncînd 12,53 
m. Se cuvine a fi remarcată, de 
asemenea, comportarea următori
lor atleti •’ Constantin Spiridon, 
Daniel Grafenstein, W. lacoveanu, 
Aurel Moarcăș, Mircea Ursac, 
Constantin Farkaș, Petre Vintile
scu, Ștefan Mihaly, Ion Voroven- 
ciu. Constantin Crețu, Paul Deme
ter, Bizin. Iordan, R. Coveianu pre
cum și a atletelor Ileana Marks și 
Al Bernațchi.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate în cele două zile de între
ceri :

BARBAȚI : 100 m : 1. Gh. Ra
dulescu 11.1 sec. 2. St. Prisiceanu
11,3 sec. 400 m g.: 1. Gh. Steria- 
de 55,5 sec. 2. E. Solyom 58,2 sec. 
3. Ion Ehedi 59,6 sec. 800 m.: 
D. Birdău 1:54,0; 2. Paul Po
pescu 1:55,4; 3 St Mihaly 1:55,8. 
Greutate: Gabriel Georgescu 15,60 
m. 10 km marș: 1 Nic. Liga
47:01,8; 2. Eduard Pinke 47:52,6. 
Lungime: Cristian Țuțuianu 6,67 
m. 10.000 m.: L. Grecescu 32:12.0
2. Nicu Niculae 32:43,7.

Suliță: 1. Paul Demeter 57,54 m.
2. Dumitru Zamfir 57,17 m. 3. Bi
zin 57,12 m. 4. Iordan 55,55 m.

Concursul international de aeromodeiism de Ia Moscova
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite :
Pe aeroportul Tușino din Moscova 

va începe la 29 august un mare con
curs internațional de aeromodelism, 
la care vor participa ech pfle 

U.R.S.S., R.S.S Ucraineană, R.P. 
Albania. R.P. Bulgaria R.P. Unga
ră. R.P Polonă. R.P.R. R. Ceho-

înălțime: 1.- St. Radar 1,75 m. 2. 
X. Boboc 1,75 m. Disc: 1. Mihai 
Ratca 45,67 m. 2. Romeo Coveianu 
45,00 (record personal). 3. Vîlsan 
Eugen 40,09 m. 400 m.: 1. Ion Boi- 
toș 50,3 sec. 2. V. Grobei 51 sec.
3. Dumitrache 51,2 sec. 4. L. Deak
51,3 sec. 5. Șt. Mihaly 51,4 sec. 
5000 m.: 1—2. Victor Pop și Ferdi
nand Moscovici 15:25,6. Ciocan: 1.
C. Spiridon 54,48 m. 2. Dumitru 
Constantin 53,98 m. 3. Daniel 
Grafenstein 53,89 m. 4. N Rășcă- 
nescu 53,78 m. 5. W. lacoveanu
52.34 m. 110 mg.: 1. Ion Opriș
15,2 sec. 2. Aurel Moarcăș 16,3 sec.
3. Mircea Ursac 16,3 sec. 1500 m.:
1. D Birdău 3:57,2; 2. V. Pop
3:59,8; 3. Moscovici 4:00,6. 3000 m. 
obst.: I. C. Aioanei 9:22,8; 2. N. 
Bunea 9:26,0. Juniori: 100 m.: 1.
Constantin Farkaș 11,1 sec: 2. Pe
tre Vintilescu 11,1 sec. Greutate:
1. Ion Vorovenciu 13,98 m.: 2. Con
stantin Crețu 13,94 m. 1500 m.: 1. 
Grozescu Emil 4:15,0: 2. Titus Spî- 
nu 4:16,0. 200 m.: 1. Vintilescu 23,7 
sec.; 2. Ursac 24,1 sec. 400 m.: 1. 
Iuliu Karandi 51.6 sec.: 2. Ghidu
52,6 sec.

FEMEI
100 m.: 1. Ileana Marks 12,5 sec.;

2. Claudia Dumitrescu 12,6 sec.; 
3 Sofia Moțiu 12.8 sec. înălțime:
1. Eva Mayer 1,45 m.; 2. El. Kar
bach 1,40 m. Suliță: 1. A. Reimesch 
40,66 m.; 2. M. Bernațchi 39,34 m. 
Disc: 1. Lia Manoliu 42,99 m.;
2. Paraschiva Lucaci 36,88 m.; 3.
Emilia Dumitru 33,43 m. Greutate: 
1. Melania Velicu (antrenor Irina 
Tacorian) 12,75 m. Record junioare 
și senioare al R.P.R.; 2. A. Roth 
12,53 m. Record R.P.R. junioare 
cat. 15—16 ani.; 3. Olimpia Deutsch 
12,05 m.; 4. Erika Scherer 11,76 m. 
800 m.: 1. Ana Popa 2:21,8; 2. Ma
ria Anghelache 2:24.5; 3. Georgeta 
Mogoș 2:24,7. Lungime: 1. Elisa- 
beta Nemetz 5,34 m.; 2. Maria Ma- 
riș 5,16 m.; 3. Viorica Cauciuc
4,86 m. 80 m.g.: 1. L'a Jung 12,2 
sec.; 2. Ungur Maria 13,2 sec.

ROMEO VILARA

★

Stadionul Republicii din Capitală 
va găzdui în zilele de 20, 21 și 22 
august finalele campionatelor de 
atletism ale R.P.R. pentru juniori 
și junioare.

I slovacă, R.D. Germană. De aseme
nea, este așteptată sosirea delega
țiilor de sportivi din R.P. Chineză 
și R.P.D. Coreeană care vor parti
cipa ca oaspeți și observatori. •

Concursul Internațional de aero
modelism de la Moscova se va des
fășura timp de mai multe zilei
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