
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚl-VAJ

ORGAN Al COMITETULUI PENTRU CULTURA FIZICĂ Șl SPORT OE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
Șl Al CONSILIULUI CENTRAI AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

Oameni ai muncii! Să contribuim 
prin munca noastră creatoare la 
apărarea păcii! jj

(Din Chemările de 23 August 1954
* ale C.C. ai P.M.R.)

1 * . , _ ___ _ _________________•  ’ *

ANUL X Nr. 2477 * Marți 17 august 1954 *
a

8 pagini 25 bani

Cum trebuia să muncească instructorul sportiv de ia sate
ÎN ANII regimului democrat 

popular viața satelor din pa
tria noastră s-a transformat total. 

Jâu pătruns din ce in ce mai adine 
în rîndurile oamenilor muncii de 
pe ogoare binefacerile culturii și 
ale științei, fapt care a contribuit 

Jîti mare măsură la ridicarea nive
lului de trai al acestora. Și tot în 

Jan i regimului democrat popular 
Țsportul a căpătat o largă răspîn- 
jdire Ia sate. Asigurarea condițiilor 
imateriale și organizarea competiții
lor de mase au dus în mod firesc 
11a răspîndirea pe o scară cît mai 
•largă a sportului în rîndurile oa
menilor muncii de la sate.
j Succesele pe care le înregistrea
ză astăzi mișcarea de cultură fi
zică și sport la sate sînt conse
cința grijii permanente manifestată 
de regimul nostru democrat-popu
lar față de această problemă. Dar 
Iste tot atit de adevărat că un aport 
nsemnat în munca de cultură fizică 
a sate l-au avut și instructorii 

.pbștești, acei tineri țărani munci
tori care au urmat diferite cursuri 
sportive. Lor le-a revenit înalta 
nisiune de a contribui din plin la 
lezvoltarea și întărirea activității 
sportive la sate.

Sînt numeroase exemplele de in
structori obștești, care nu au pre
cupețit nici un efort pentru a aduce 
te stadioane cit mai multi tineri ță- 
•ani muncitori. Astfel, instructorii 
•bștești Gh. Oprea din comuna Or- 
lițoara (regiunea Timișoara), Ion 
iheorghe din comuna Pitulați (ra- 
onul Brăila), Nicolae Pricop de la 
J.A.C. .Mărtinești (raionul Liești) 
•i Traian Petre din comuna Ru- 

, ețu (regiunea Galați) au sprijinit 
desfășurarea tuturor concursurilor 
portive care au avut loc în cornu
tele lor, muncind cu elan pentru o 
ît mai largă răspîndire a spor
ului. De asemenea, instructorul 
•bștesc Alexandru Tacheș din co- 
ituna Mirăslău (raionul Aiud) a 
leușit să activizeze cele șase secții 
ie ramură de sport ale colectivu- 
ui sportiv.

Mai concludent este însă exem- 
lul instructorului obștesc Ion Trifu 
iin comuna Ciugudul de jos (re- 
' iunea Cluj) din a cărui frumoasă 
îițiativă a fost amenajat un teren 

Jportiv în această comună.
Din exemplele de mai sus reiese 

Iar că, în general, cea mai mare 
arte a instructorilor obștești au 
ițeles importanța rolului pe cărei 
u în dezvoltarea activității sportive 
in sa tul lor. Dar, așa după cum 
e învață luminoasa experiență a 
portului sovietic, un instructor 
bștesc are sarcini multiple și de 

oare importanță. Astfel, în munca 
ii, un instructor obștesc trebuie 
î țină seama de citeva probleme

La Varșovia 
se construiește .

un mare stadion

VARȘOVIA. (Agerpres) — TASS 
j'ansmite:

După cum anunță ziarele polo- 
;ze, guvernul R. P. Polone a ho- 
trit construirea unui nou stadion 
i Varșovia cu o capacitate de 
3.000-70.000 locuri.
Construcția noului stadion va fi 

- trminată în a doua jumătate a a- 
iului 1955. 

principale cum sînt : planificarea și 
organizarea muncii de instruire 
sportivă, organizarea muncii din 
cadrul secțiilor pe ramură de sport, 
organizarea de manifestații sporti
ve, amenajarea bazelor sportive 
simple, asigurarea unei strînse co
laborări cu organizația U.T.M., cu 
căminul cultural, cu organele sfa
tului popular etc.

Desigur că pe primul plan în 
activitatea unui instructor obștesc 
trebuie situată munca de organi
zare a sectorului de instruire spor
tivă din colectivul sportiv.. In aceas
tă privință, un instructor sportiv nu 
trebuie să uite niciodată că el este 
tehnicianul colectivului respectiv și 
Că, deci, lui ii revine sarcina de a 
asigura și controla procesul de în
vățare a diferitelor discipline spor
tive. Pentru a munci cît mai bine, 
el trebuie să-și întocmească un 
plan de muncă anual, defalcat pe 
trimestre, ținînd cont de calendarul 
sportiv, de specificul muncii în re
giunea respectivă și de aptitudinile 
fizice ale membrilor colectivului 
sportiv. La baza muncii de instrui
re sportivă un instructor obștesc 
trebuie să așeze complexul G.M.A., 
cu ajutorul căruia va putea să mo
bilizeze, cu mai mult succes, ma
sele de tineret în practicarea dife
ritelor discipline sportive.

Atunci cînd activitatea colecti
vului sportiv este bine închegată, 
instructorul obștesc poate trece cu 
tot curajul la munca de organizare 
a secțiilor pe ramură de sport, că
rora el trebuie să le asigure un 
program de antrenament precum și 
o rodnică activitate prin organiza
rea de manifestații sportive.

lin capitol important în munca 
unui instructor obștesc va trebui 
să fie și acela al amenajării baze
lor sportive simple. Este știut fap
tul că fără o bază sportivă, fie ea 
cît de simplă, nu poate fi concepu
tă o activitate sportivă rodnică. 
De aceea, atenția instructorului ob
ștesc trebuie să fie îndreptată asu
pra acestui. important obiectiv. 
Pentru amenajarea unei baze spor
tive simple nu sînt necesare fon
duri mari sau materiale speciale.

In concluzie trebuie arătat faptul 
că un instructor obștesc are datoria 
de a cunoaște și de a lupta pentru 
realizarea inițiativelor pornite din 
masă, de a munci cu perseverență, 
folosind importantul sprijin pe ca- 
re-l poate primi din partea organi
zațiilor U.T.M. pentru mobilizarea 
tineretului în activitatea sportivă, 
pentru cît mai buna lor pregătire 
și, firește, pentru crearea de condi
ții cît mai bune pentru continua 
dezvoltare a sportului în satele pa
triei noastre.

Un excepțional record 
republican la atletism

Maestrul sportului Nicolae Liga 
(Locomotiva P.T.T.) a corectat 
recordul țării noastre la proba de 
5 km. marș, realizînd o perfor
manță excepțională: 21:20,6.

Recordul lui Nicolae Liga se 
adaogă șirului de succese închi
nate de sportivii noștri zilei de 
23 August.

Crește avîntul întrecerii socialiste
Răspunzînd chemării la întrecerea 

socia'islă lansată în cinstea zilei 
de 23 August, muncitorii din sec
torul prelucrător al uzinei mecani
ce din Bacău duc o intensă luptă 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
lua-te în cinstea măreței aniversări. 
Muncitorii acestui , sector folosesc 
din plin capacitatea mașinilor, fac 
economii Ia materiile prime și or
ganizează munca în așa fel îneît 
să elimine timpii morți. Handbalis
tul llie Gh., strungar, și-a tradus 
în viață angajamentul luat, depă- 
șindu-și norma cu 36 la sută. La 
fel, frezorul Mihai Lareș care lu
crează la două mașini și care este 
antrenor al echipei de fotbal și-a 
depășit norma cu 124 la sută.. Acești 
sportivi sînt cunoscuți, iubiți de în
treaga fabrică și citați ca exem
plu. datorită punctualității, discipli
nei și seriozității de oare dau do
vadă în muncă.

La secția sculărie, sportivii Eugen 
Uricaru, Petcu Brutaru și Constan
tin Bejan lucrează intens la con

La Budapesta, în zilele Jocu
rilor Mondiale Universitare de 
Vară, sportivii din țara noastră 
s-au întîlnit iarăși cu cei din 
Uniunea Sovietică. A fost un 
nou prilej pentru tinerii noștri 
sportivi de a întări prieteniile 
care-i leagă de fiii marelui și 
bravului popor care ne-a eli
berat patria.

Iată-i fotografiați împreună 
pe luptătorii sovietici Lenț, 
Ulaev, Nicolaev și pe cei ro- 

mîni Onoiu și Corneunu.

fecționarea unor modele de larg 
consum. Printre produse se află, 
bucșe pentru căruțe, grătare pentru 
sobe, ceaune, cuțite pentru mașini 
de tocat, precum și piese de schimb 
necesare mașinilor agricole.

întrecerile sînt în plină desfă
șurare si în cadrul S.M.T.-urilor 
și G.A.S.-urilor. La S.M.T. Bacău, 
sportivii acestei stațiuni și-au luat 
numeroase angajamente în bătălia 
pentru strîngerea recoltei (secerat 
și dezmirișiit). Utemiștii Gh. Bă
laii și N. Vida, șefi de brigăzi și 
buni jucători ai echipei de volei, 
și-au luat angajamentul .să depă
șească planul cu 10 la sută. La fel, 
tractoristul Roman Stelian, fotba
list, va face economii de carburanți 
și piese în valoare de 25 la sută. 
Batoziera Elena Munteanu, purtă
toare a insignei F.G.M.A. și frun
tașă în întrecerea socialistă și-a 
luat angajamentul să califice o altă 
tînără dornică să devină batozieră.

(De la subredacția noas
tră din Bacău)

MARI ÎNTRECERI SPORTIVE INTERNATIONALE
Azi sosesc primii oaspeți —

După cum s-a mai anunțat, în 
curînd vor avea loc în țara noastră 
mari întreceri sportive internațio
nale, la care vor participa echipe 
din mai multe țări. Competițiile se 
vor desfășura la mai multe ramuri 
de sport: fotbal, lupte, haltere, 
rugbi, baschet, etc.

Seria manifestațiilor va fi des
chisă de partida de baschet dintre 
echipele „1 augusV' (R.P. Chineză) 
și formația noastră fruntașă Casa 
Centrală a Armatei, care se dispută 
joi în nocturnă, pe terenul din in
cinta velodromului Dinamo.

Astăzi vor sosi în Capitală două 
delegații sportive străine. Este 
vorba de renumita echipă de rugbi 
Swansea (Țara Galilor) și de pu
ternica echipă reprezentativă de 
lupte a Egiptului.

Rugbiștii din Țara Galilor, care 
vor susține primul meci în ziua de 
21 august, cînd vor întîlni selecțio
nata asociației Locomotiva, se 
bucură de un mare prestigiu inter
național. In palmaresul echipei 
Swansea figurează o serie de per
formanțe răsunătoare, printre care 
victorii asupra echipelor din Aus
tralia, Noua Zeelandă și Africa de 
Sud. Dintre jucători, cei mai cu- 
noscuți sînt: T. J. Davies, R.C.C. 
Thomas, W. O. Williams, etc., re- 
numiți internaționali ai reprezenta
tivei Țării Galilor, care se numără 
printre cele mai bune echipe din

Țesătoarea 
Elisabeta Cocoș*

Elisabeta Cocoș a absolv’t nu de* 
mult școala profesională textilă 
nr. 1 din București. Azi lucrează ca 
țesătoare la Industria Bumbacului1 
B din Capitală.

,, Elisabeta Cocoș, din secția I-at 
care aspiră la titlul de cea mai buna, 
țesătoare, a obținut în cinstea zi
lei de 23 August o depășire de plan 
de 130 la sută", scrie sub fotogratief 
ei pe panoul de onoare al fabricHă 
încă din școală se gtndea și dorea’ 
să ajungă o bună țesătoare. Și a- 
cum ?... N-a trecut multă vreme de 
cînd a pășit pentru prima oară pra-= 
gul secției și toate acestea au 
prins viață : lucrează la 8 războa
ie de țesut și reușește să întreacă 
cu mult sarcinile ce-i revin tn ca
drul planului de producție.

Sportul l-a îndrăgit încă din tim
pul școlii. O atrăgea în mod deo
sebit g'mnestlca și voleiul. Cînd a 
devenit membră a colectivului spor-’ 
tiv al fabricii a început să se pre-, 
gătească cu seriozitate. De două, 
ori pe săptămîna în sala de sport 
a școlii medii tehnice mixte alimen
tare nr. I aveau loc antrenamente 
la oare participa în mod regulat și 
Elisabeta Cocoș. Și rezultatele pu 
fost bune. Un loc de frunte în 
cadrul fazei nalGnaie a crosului „Să 
întâmpinăm 7 Noiembrie", iar mai 
apoi, împreună cu echipa de vo
lei, a cîștigat cupa oferită în cins
tea conferinței raionale P.M.R. a 
raionului 23 August...

In anul 1954, Elisabeta Cocoș, a 
trăit un eveniment de seamă. Iri 
ședința organizației U.T.M., Eti- 
sabeta Cocoș a fost aleasă în comb 
teiul U.T.M. al întreprinderii

IOANA VOICU corespondeșitî

lume. Ambele partide ale echipei 
Swansea (cea de a doua va avea 
loc la 25 august, cînd Swansea va’ 
întîlni Constructorul) vor fi condu
se de unul dintre cei mai buni art 
bitri francezi, Roger Taddei, care 
va veni și el zilele acestea la 
București.

Cît privește echipa de lupte a 
Egiptului, ea a obținut în cadrul 
Olimpiadei de la Helsinki frumoase 
succese, care o indică de asemenea 
ca o formație de valoare. Luptăt 
torii egipteni vor întîlni în ziua 
de 24 august, în nocturnă pe tere
nul de la Centrul de Antrenament’ 
Nr. 2, echipa reprezentativă de 
lupte a R.P. Romîne.

Halterele vor fi reprezentate prin-- 
tr-o întrecere de seamă. Vom putea 
admira evoluția minunaților halte
rofili sovietici, care se vor întîlni 
cu cei mai buni halterofili din 
țara noastră.

Iubitorii de fotbal vor putea ur-> 
mări mai multe echipe străine. Ast-t 
fel, la 22 august, echipa Rezervele 
de Muncă din Leningrad va întîlni 
Selecționata Bucureștiului. Echipa 
Motor Zwickau din R.D. Germană 
va susține meciuri în zilele de 22 
și 28 august. Echipa Bantjk Ostra
va din R. Cehoslovacă va susține 
două sau trei jocuri în țara noastră1, 
iar Selecționata orașului Sofia 
juca la 25 august cu Selecționata! 
orașului București.



Din nou marea de flamuri, un
duită in mingîierea viatului 

'de august, s-a înălțat deasupra sta
dionului. Din nou răsună pină de
parte dat tineresc, ctnt de viață 
liber ă...

Au venit pe stadion sule de ti
neri muncitori ai uzinelor „23 Au
gust" Au venit ca și in zilele de 
august ale anului trecut, ca în fie
care august din anii liberi, lumi
noși. pe care-i cuprinde istoria vie
ții noastre noi.

Cu fețele arse de soare, cu tru
purile puternice, purtind tinerească 
bucurie in priviri, sportivii marii 
uzine pășesc dîrz, cu f'untea sus... 
Jn fiecare din anii care au țesut 
acest minunat deceniu ei s-au în- 
tîlnit aici pe stadion, și-au strins 
puternic rîndurile și au pornit ală
turi, In prietenie.

Și tabloul acesta al pregătirilor 
pentru defilarea închinată marii 
sărbători capătă in fiece an o în
fățișare mai frumoasă, mereu mai 
frumoasă...

★
De anii aceia, insă, in care zi

lele lui august nu fremătau de via
ță, de tinerețe și de bucurie, mulți 
dintre tinerii sportivi, in costume al
be, ce poartă mîndri steagurile cu 
culorile asociației lor dragi, nu-și 
mai amintesc. Unii poate nici nu
i-au  cunoscut. De zilele triste și 
întunecoase își amintesc însă toți cei 
care poartă întipărit pe fețe semnul 
acelor ani grei.

Și, mai totdeauna cînd la uzinele 
„23 August" prind a fi istorisite 
fapte și întîmplări din trecut, dar 
mai ales din „sportul" acelor 
vremi, ești îndrumat către Dumitru 
Bacaloianu, normaforul tehnolog, 
care cunoaște și uzina, și oamenii, 
și întîmplările, aproape mai bine 
decît oricare altul. Asemenea mul
tora dintre tinerii care nu odată 
'i-au cerut lui „nea Dumitru" să le 
spună cum era..... prin 1936—37...“,
am zăbovit și noi, vreme îndelun
gată, ascultind povestirile lui. Po
vestiri în care simți amărăciuni 
și-ți stringi pumnii chiar atunci 
cînd vorba povestitorului parcă să- 
guiește. Așa sînt toate povestirile 
adevărate, pe care le-au cunoscut și 
le-au trăit oamenii, în vremurile a- 
celea.

★
...Mai tntîl au fost cîțiva oameni 

inimoși, cu dragoste de sport. E- 
rau doar cîțiva. Apoi, tot mai 
mulți. Sport, nici vorbă să poți 
practica. Atunci, măcar o echipă de 
fotbal să aibă și muncitorii I In 
prima săptămîriă oamenii au dat 
cite un leu, crezînd c-or ajunge să 
aibă cîteva tricouri. N-au ajuns. 
'Au trecut alte săptămîni, luni de 
zile, și cu banii strînși atit de greu 
s-au putut cumpăra cîteva ghete, 
’tricouri...

Așa a luat ființă echipa „Titan”, 
echipa muncitorilor de la uzinele 
lui Malaxa. Peste vreun an-doi. au 
încropit oamenii și un teren cu o 
Ibaracă sărăcăcioasă, dar ...însflrșit 
era... un teren de fotbal. Au venit

In rîndurile coloanelor de sportivi, tinerii muncitori metalurgiști 
salută fiecare nou 23 August cu bucuria ce au străbătut o nouă 

etapă a drumului spre socialism.
însă oamenii fabricantului Coșea 
Ferdinand și au făcut peste tot nu
mai gropi. Așa, în dușmănie I S-au 
dus și terenul, și baraca de lemn, 
și butoiașul proptit pe patru stilpi, 
chipurile ca instalație de... duș..., 
și gardul..., și tot. Au luat-o oa
menii de la capăt pentru că, totuși, 
tare drag le era fotbalul. A mai 
adus unul de acasă vreun tricou 
mai vechi, altul o gheată, au în
ceput să dea oamenii cite un leu șl, 
din cînd în cînd se mai disputa cite 
un joc de fofilai Altceva, nimic.

S-au dus cițiva mai curajoși la 
direcție. La direcția administrativă, 
căci la Malaxa nu puteai pătrunde 
cu astfel de „fleacuri". Nici chiar 
altfel. S-au dus însă numai odată. 
De la început au înțeles că bat 
drumurile degeaba.

Pe vremea aceea, cînd, pentril în
drăzneala de a fi aprins o țigară 
în poarta uzinei, un muncitor a fost 
bătut cu capul de toate firmele din 
uzină, după dispozițiile lui Mitu 
Popescu și ale lui Ispravnîcu (care 
parcă-și alesese înadins numele a- 
cesta), cînd vătaful ucenicilor, Co
cor, nu simțea satisfacție nici a- 
fund cînd trupul firav al vreunuia 
dintre ei îi apărea schingiuit, plin 
de singe, cînd sute de muncitori 
erau lăsați să muncească o lună în
treagă pentru a primi apoi... con
cedierea, ce vorbă ar fi putut să 
fie despre sport?

Așa au trecut anii. Dar, lucrurile 
au continuat să meargă tot astfel 
și după 23 August, cîtăva vreme, 
pină cînd pe poarta marii uzine a 
apărut un nume nou: „23 August".

De atunci, au dispărut zilele tn 
care muncitorii vedeau tn sport 
doar un vis frumos. Au dispărut 
și zilele cînd sportivi ca Apolzan 
și alții nu aveau dreptul să folo
sească dușul instalat pentru „spor
tivii" din clica conducătorilor de pe 
atunci ai uzinei. Au dispărut de 
mult acele zile. Și au venit altele, 
așa cum sălășluiau In gîndurile și 
năzuințele muncitorilor...

...Cînd îi privești pe tinerii a- 
ceștia, mergînd în rt riduri st rinse, 
cu piepturile și frunțile avintate îna

inte, cu brațele viguroase mișetn- 
du-șe ritmic, ridicate pină la piept, 
îți dai seama că pregătirile lor din 
zilele acestea de august au o sem
nificație deosebită. Pentru ca vre, 
mile vechi să nu se mai întoarcă 
niciodată! Pentru ca ziua luminoa
să de miine, să vină mai curind! 
Cam așa îți explică ei sîrguința 
cu care muncesc, cu care între
prind și duc la capăt fiecare lucru, 
mare sau mic. Și printre cei care 
trec, în pas tineresc, recunoști spor
tivii din echipa de fotbal din cate
goria B a campionatului republican 
și fetele din echipa de handbal și 
volei, fruntașe în clasamentul cam
pionatului raional și recunoști pe 
tinerii care s-au avîntat în între
cere în cinstea celei de-a X-a ani
versări, constituiți în brigadă spor
tivă, sau pe boxerul Dănilă Done, 
care a cucerit medalia de argint la 
J. M. U. V. de la Budapesta. Pri
vind coloana de tineri îmbrăcați în 
alb, vezi întreaga mîndrie sportivă 
a uzinei; peste o mie de membri în 
colectivul sportiv, sute de sportivi 
activi, zeci de iubitori și animatori 
ai sportului, ca rectificatorul Ion 
Culdan, „tatăl" celor trei echipe de 
fotbal de la „Forja Tineretului", 
„Motoare" și „Sculărie", ti vezi 
parcă pe cei 650 de tineri și 100 
de tinere care au alergat tn crosul 
„1 Mai" din acest an...

„.In viața lor de azi, există eve
nimente mari și lucruri mici. Și 
chiar cînd intri ca „musafir" In u- 
zină, cînd trăiești doar cîteva clipe 
alături de acești inimoși construc
tori ai zilelor de miine, înțelegi u- 
șor însuflețirea care domnește în în
treaga uzină, tn zilele lui august 
1954. Atunci îți dai seama că deli
mitarea dintre un mare eveniment 
și un fapt mărunt, atunci cînd este 
vorba de un om cu tot ce intră în 
viața lui, nu se prea poate face. U

zina, în totalitatea ei. a trăit multe 
evenimente mari de l<: izgonirea 
lui Malaxa și pină azi. Și toate a- 
ceste evnimente, fie că era vorba 
de prototipul tractorului greu „23 
August", de primele autocamioane 
rominești, de construcția strungului 
carusel de 6000 mm. diametru său 
de produsele secției de larg consum, 
au reprezentat o treaptă mai înaltă, 
un pas înainte, de care este mîndru 
fiecare muncitor. Dacă colectivul, 
în frunte cu inginerul I. Birsu — 
un mare iubitor ol sportului — a 
luat Premiul de Stat pentru con
strucția strungului carusel, bucuria 
n-a fost doar a celor cinci premiați, 
ci a tuturor celor care au înțeles 
semnificația acestui eveniment, a 
tuturor celor care ap văzut că 
tn statul nostru democrat-popular 
cele mai înalte distincții stau la 
îndemina tuluror celor care mun
cesc cu sîrg. De aceea, despre acest 
eveniment mare iți va vorbi oricine, 
la uzinele „23 August".

Dar iată șl evenimente mici, Im
portante, în aparență, doar pentru 
cei direct interesați. Un tinăr a că
pătat locuință tntr-unul din blocu
rile care au luat locul bojdeucilor 
amărite ce-și plecau, pină de curind, 

streașinile spre pămtnt, tn Balta 
Albă sau pe strada Coravu. O tî- 
nără mamă și-a terminat concediul 
de naștere. Acum, ea are program 
de muncă redus, iar copilul i se 
bucură de cea mai bună îngrijire, 
la creșă. Un bătrîn muncitor și-a 
recăpătat sănătatea măcinată în 
anii de cruntă exploatare, tratin- 
du-se in unitățile de asistență me
dicală de pe lingă uzină. Doi tineri 
căsătoriți și-au cumpărat mobilă 
prin cooperativa - uzinei...

Evenimente mici, importante, în 
aparență, doar pentru cei ce le tră
iesc, fapte obișnuite, de fiecare zi. 
Dar cită importanță, ce adîncă 
semnificație au ele, cînd le compa
răm cu fapte petrecute abia acum 
10 anii

★
Cînd ieșeam din uzină, privirea 

ne-a fost atrasă de un afiș: Munci
torii sînt invitați la discuția orga
nizată cu scriitorul V. Em. Galan, 
autorul romanului „Bărăgan". Afi
șul era tipărit, doar numele scriitoru
lui și cel al cărții erau scrise pe locu
rile anume lăsate libere, cu creion 
roșu. Și în cadrul Decadei culturii 
vor fi numeroase aceste manifesta- 
(iuni, în care creatorii din dome
niul artei vin printre cei despre 
care și pentru care ei creează. Și 
poate că mulți dintre acești oaspeți 
ai uzinei vor ști să toarne în tipa
rul versurilor, să plăsmuiască în 
piatră sau să exprime în culori, pe 
pînză, minunatul freamăt al uzinei, 
al oamenilor, în acest de neuitat 
august 1954.

D. GIRLEȘTEANU 
V. ARNĂUTU

lii cinstea
zilei de 23 August .

IN LUPTĂ PENTRU RECOLTE^ 
BOGATE

Treierișul a început și în satuB 
Secara, raionul Tr. Măgurele. P 
arie, tineri și vîrstnici, muncesc d< 
zor bucuroși de roadele bogate obr ; 
ținute în acest an. Sus, pe batoziț ' 
Constantin Ceapă, unul din ec‘, 
mai buni fotbaliști ai satului, dez 
leagă cu îndemînare snopii pi, 
care-i aruncă în gura flămindă ; 
mașinii. Boabele de grîu, galben; 
ca aurul, se revarsă ca un torenj 
nestăvilit. Ceva mai la o parte, ui 
bătrînel s-a înțepat la un degef 
și încearcă să oprească sîngele ci 
batista. Fotbalistul Ion Micu, c> 
trusa cu medicamente la git, l-i 
observat imediat. S-a îndreptat sprf 
el și, după ce i-a spălat frumo 
degetul lovit, i-a făcut un pansa: 
ment. Așa înțeleg sportivii să mun 
ceașcă și să ajute la nevoie p; 
tovarășii lor.

O NOUĂ SECȚIE PENTRU CON 
FECȚ1ONAREA DE MATERIALE 

SPORTIVE

Cu patru luni în urmă, la uni. 
talea Nr. 4 „Măgura Codlei" i 
luat ființă o secție de conîecționa! 
piese de șah. In acest timp, harmeț 
muncitori au reușit să dea sport? 
vilor din patria noastră peste 670f 
garnituri de șah. Materialele dil 
care sînt confecționate piesele erai 
considerate pînă acum deșeur: 
Harnicele muncitoare Rozsi Etta 
Iola Gross și Margareta Reime 
se străduiesc să dea piese de ca 
litate cît mai bună.

P. CAPAȚINA 
corespondent '

AU DEVENIT PURTĂTORI AI IN
SIGNEI G.M.A.

Străduindu-se să cinstească așj; 
cum se cuvine ziua de 23 Augus; 
71 de tineri și tinere de la colec 
tivul Știința S.M.T.C.F. din Capi' 
tală au devenit purtători ai insitf 
nei G.M.A. Dintre aceștia, un nu 
măr de 41 au cucerit insign 
G.M.A. gr. I iar 30 gr. II. Printr 
e: se află fruntașii la învățător 
N. Waldinger, C. Brevoiescu, Eire' 
nora Chițilovscki, Emil Radu ș 
alții.

B. IMBRESCU 
corespondent

SPORTIVII SE ÎNTREC PENTRI 
TITLUL DE CEL MAI BUN INGRI 

JITOR DE ANIMALE

Muncitorii și tehnicienii de 1 
ferma I C Z. Popăuți, raionul Br 
toșani, obțin importante succese i, 
sporirea producției de animali 
Datorită îngrijirii și hrănirii rr 
ționale a animalelor, a crescut, i 
același timp, producția de iapti 
Astfel, planul la lapte de vacă 
fost depășit cu 9.000 de litri, ia 
la lapte de oaie cu 2000 litri. Prir 
tre fritrrtașii în această întrecer 
se numără și sportivii Vasile L^ 
ontescu, Dumitru Budeanu, Cor. 
stanța Buzuc, Mihai Văcăreanu : 
alții. L

BENU ZUMER 
corespondent

Aniversarea a 10 ani de la eliberarea patriei noastre
In fiecare zi crește iureșul 

pregătirilor pentru sărbătorirea 
celei de a zecea aniversări a 
eliberării țării noastre. Poporul nos
tru muncitor, popor liber, construc
tor harnic al unei vieți noi și feri
cite întimpină ziua de 23 August 
cu noi victorii în munca sa pașnică 
și creatoare. Pentru poporul nostru, 
aiua de 23 August reprezintă cea 
filai mare sărbătoare națională. Ea 
ieste ziua care marchează începutul 
linei vieți noi și pentru prima oară 
liberă a oamenilor muncii de la o- 
rașe și sate. Datorită victoriei isto
rice a Uniunii Sovietice în cel de 
al doilea război mondial, a fost cu 
putință desprinderea țării noastre 
din rîndul țărilor capitaliste și tre
cerea de la regimul burghezo-mo- 
șieresc de cruntă exploatare la re
gimul democrat-popular.

Evenimentele petrecute în țara 
hoastră în ultimele decenii au de
monstrat că numai partidul comu
niștilor este adevăratul apărător al 
intereselor celor ce muncesc, Par
tidul Comunist Romîn a înălțat stea
gul luptei pentru adevărata indepen
dență și suveranitate națională, pen
tru prietenie cu Uniunea Sovietică 
ți împotriva criminalului război 
antisovietic. In condițiile de cum
plită prigoană și teroare dezlăn- 1 

țuite de dictatura fascistă, comu
niștii n-au dat înapoi nici un pas, 
ci au continuat să lupte plini de 
abnegație pentru a ridica toate for
țele patriotice din țară împotriva 
dictaturii fasciste și a războiului, 

înfăptuirea actului revoluționar 
de la 23 August 1944 a sporit și 
mai mult .încrederea maselor popu
lare în Partidul Comunist Romîn. 
Fără șovăire, poporul nostru a ales 
partidul clasei muncitoare drept 
conducător. Partidul Comunist Ro
mîn a condus cu succes lupta 
maselor populare împotriva ma
nevrelor partidelor reacționare 
susținute de imperialiștii anglo- 
americani. Lupta plină de curaj 
a maselor largi muncitoare pen
tru înfringerea claselor exploa
tatoare, pentru realizarea unor 
reforme adine democratice, demasca
rea, izolarea de mase și zdrobirea 
partidelor burgheze și a social-de- 
mocrației de dreapta, a creat condi
țiile pentru instaurarea regimului 
de democrație populară. Proclama
rea Republicii Populare Romine a 
marcat preluarea întregii puteri de 
către clasa muncitoare aliată cu 
țărănimea muncitoare. Partidul 
clasei muncitoare a devenit forța 
conducătoare a statului, a întregu
lui popor.

Marile realizări dobîndite de po
porul nostru, sub conducerea înțe
leaptă a partidului, in anii puterii 
populare, vorbesc cu tărie despre 
entuziasmul său, despre uriașa sa 
energie creatoare descătușată pen
tru totdeauna din lanțurile exploa
tării. Actul revoluționar al națio
nalizării a creat un puternic sector 
socialist în economia țării noastre 
făurind astfel condiții prielnice pen
tru a se putea trece la construirea 
bazei economice a socialismului. 
Sectorul socialist, sector preponde
rent in economia noastră naționa
lă, s-a dezvoltat necontenit asigu- 
rînd astfel înflorirea tuturor ra
murilor economiei și culturii, ridi
carea continuă a nivelului de trai 
al oatnenilor muncii.

Mari succese a. obținut poporul 
nostru în opera de industrializare 
socialistă a țării. In cursul anului 
1953 producția industrială a între
cut de aproape trei ori producția 
anului 1S38 și de 3,5 ori pe cea a 
anului 1948. La baza succeselor ob
ținute în acest domeniu stă marea 
dezvoltare a industriei grele și a 
industriei constructoare de mașini. 
Dezvoltarea industriei grele și a 
industriei constructoare de mașini 
a făput posibilă luarea de măsuri 
de către partid și guvern pentru 

dezvoltarea industriei ușoare. Mă
surile luate de plenara C.C. al 
P.M.R. din august 1953, au contri
buit la o și mai rapidă creștere a 
industriei bunurilor de larg con
sum. Astfel, in urina transpunerii 
în viață a acestor măsuri, realiză
rile obținute la principalele bunuri 
de consum în cele trei trimestre 
care au urmat plenarei C.C. al 
P.M.R. din august 1953, arată o 
creștere importantă față de cele 
trei trimestre anterioare ale anului
1953.

învățătura marxist-leninistă ara
tă că noua orînduire socială nu se 
poate construi pe o bază socialistă 
la oraș, în industrie, și pe o bază 
nesocialistă Ia sate, în agricultură. 
De aceea, partidul și guvernul duc 
o luptă continuă pentru făurirea 
unei agriculturi socialiste, tot mai 
înaintate, pentru ridicarea nivelu
lui material și cultural al țăranilor 
muncitori.

In centrul politicii partidului stă 
grija față de om. Mărețele înfăp
tuiri ale poporului nostru in cei 
zece ani de la eliberare dovedesc 
cu prisosință că pentru partidul 
clasei muncitoare legea supremă 
este asigurarea fericirii și bună
stării oamenilor muncii. Poporul 
nostru se bucură astăzi de cele 
mai largi drepturi și libertăți, con
sfințite de Constituție. Realizări în
semnate a obținut regimul de de

mocrațte-populară în domeniul să 
năiății pubLce, al condițiilor de k 
cult ale muncitorilor, al învățăm)» 
tulul, științei și artei.

In cei zece ani de la eliberai 
sportul nostru a străbătut un dru: 
lung, presărat cu multe obstacol 
dar și cu victorii. Astăzi, în pre 
gul sărbătorii unui deceniu de \iaț 
liberă, bilanțul realizărilor întăf 
tuite în mișcarea noastră sportiv 
umple de mîndrie inimile sportivii» 
noștri.

Cu zece ani în urmă, situați' 
sportului în Romînia era dezastrt 
oasă. Numărul sportivilor legitima 
la toate ramurile sportive se ridic 
Ia aproape I5.GOO. In toată țara < 
xistau cîteva sute de terenuri spoi 
tive, lipsite de amenajări și utilaj. 
Burghezia și moșierimea vedeau î 
sport un privilegiu de clasă. El 
au făcut tot ce le-a stat în putini 
pentru a ține poporul muncitor dt 
parte de sport. In Romînia spoi 
tul burghez nil slujea scopuli 
nobil și măreț de a-i întâi 
pe oameni, ci dimpotrivă, < 
servea ca mijloc de cultivare a na 
ționalismului burghez, de ațîțar 
șovină și rasială. Ziua eliberări 
găsea sportul din Romînia adirt 
cufundat în mocirla corupției și a 
facerismului. Față de această stai» 
de lucruri, sarcina transformări 
sportului intr-un bun al oamenilcl 
muncii, sarcina curățirii sportul;; 
de elementele dușmănoase, reacții!



Un vis îndrăzneț!
tîn-d ai 18 ani cutezi să pornești
| gî ridul pe cele mai înalte culmi.
li Dan Mindroc are 18 ani. Și

Mindroc îndrăznește să v’seze 
1 se va întrece cîndva, pe un stia- 
jn mare, în. fața a mii de spec- 

; pri.
^an Mindroc e fiu de țăran mun- 
pr, de țăran sărac. De sport a 
lit pe cînd avea 15 ani. 
Ji drept, nil l-au lăsat ai lui 

. p-și piardă timpul" pe terenul 
-1 v.ale al comunei. Dar cînd ter- 

. .pa munca, pornea să fugă de ta- 
h de unde grîul mai unduia cu spi. 
laurii, pînă în sat, cu pași întinși, 
ț.tud și coborînd pe povîr- 
urile Drăgăneștiului. Așa și-a 
eput antrenamentul Dan Mîn- 
»c. In dimineața asta de dumin-i- 

plină de soare, pc terenul din
, la Spartachada satelor, faza 
raion, cinci tineri au luat star- 

l»a 3.000 m.

In Constanța, pe malul lacu lui Siut-Ghiol s-a construit unul din cele mai moderne stadioane 
din țară. Tribunele slnt făcute din piatră albă de codru, ceea ce va spori frumusețea acestei construcții.

Capacitatea totală a tribunelor va fi de 30.000 locuri.

Așa intimpinâ et 
marea sărbătoare

E greu să alegi. din noianul de 
corespondențe, fap'.ele cele mai de 
seamă care împletesc cunună de 
realizări zilei de 23 August.

Fruntașa Mar/a Stavăr de la 
,,Textila Grivija" din București, 
bobinatorul inova'or Emil Coke din 
Baia Mare, Anghel Ioan de la 
„Tehnometal" Timișoara sau Ion 
Giurea de la „Industria chimică far
maceutică—cnstesc cu însemnate 
realizări ziua eliberării de sub jugul 
fascist. Tînăra Maria Stavăr a ob* 
ținut .în cinstea lui 23 August in* 
signa G.M.A. gr. I. In producție, 
ea a reușit să-și depășească planul 
cu 5 La sută.

„E mică depășirea, — spune Ma* 
ria Stavăr de la „Textila Grivița“ — 
in schimb mă străduiesc să îmbu
nătățesc calitatea produselor".

La fabrica „Bănățeanca" din Ti* 
mișoara, utemista Lipoczy Aranca 
de la secția ajustare își depășește 
regulat norma cu 40 la sută. Cla*

>e la primul tur, un tînăr înalt, 
e ' legat, cu pic'oare puter-
e, s-a desprins din gru-

celor cinci, țîșnind îna-
-... Timpul obținut 12,02 minute 

4 vorbește suficient despre posibi
lele sportive ale țăranului mun- 

■br Dan Mindroc.
9an Mindroc nu cunoaște însă 

Refacerile unei încălziri. Și nu 
I încă antrenor dar aleargă cu 
lltă plăcere. Cîndva, visul țăra
nii muncitor de a concura pe un 

•Idion va deveni poate realitate, 
date cîndva Dan Mindroc va zîm- 
i amintindu-și de primul lui con- 
js și de cele 12,02 minute ale 
linei victorii sportive.

PENTRU 0 ACTIVITATE CONTINUĂ
Printre mărețele construcții spor

tive ridicate în anii regimului demo
crat-popular, la loc de oins’e se si
tuează sala Floreasca. Construirea 
acestei săli a însemnat rezolvarea 
uneia dintre cele mai acute pro
bleme ale baschetului, voleiului, 
gimnasticii, tenisului de masă. A- 
ceste sporturi au astăzi la dispozi
ție o bază sportivă modernă, care 
poate găzdui cele mai însemnate 
competiții interne sau internațio
nale, Și. într-adevăr, în cei patru 
ani în care au trecut de la inaugu
rarea ei, sala Floreasca a fost lo
cul de desfășurare a! nenumăratelor 
întreceri. Ea se bucură astăzi de un 
bine meritat renume dincolo de ho
tarele patriei noastre. Clișeul înfă
țișează exteriorul sălii în timpul 
desfășurării campionatelor mondia
le de tenis de masă din martie
1953.

In contul lui martie 1956
TIMARUL STELIAN CALINA, de 

la fabrica de încălțăminte „Kirov“ 
din Capitală, a ținut să întîmpi'ne 
aniversarea a zece ani de la eli
berarea țării cu noi realizări. El a 
lansat o chemare către toți munci
torii fabric i, luîndu-și angajamen
tul să-și depășească planul cu 150 
la sută și să obțină economii de 
materiale în valoare de 1.000 lei 

-lunar. N-au trecut multe zile și să
geata graficului său arăta depășiri 
de peste 195 la sută. Sportivul 
Stelian Călina a realizat economii 
în valoare de 1.644 lei. De aseme
nea, calitatea produselor pe care 
le-a dat el a fost îmbunătățită cu 
4,13 la sută.

De curînd, tovarășii săi de mun
că l-au felicitat pe Stelian Călina 
pentru faptul că a început să lu
creze în contul lun i martie a anu
lui 1956. Stelian Călina s-a mai 
angajat ca pînă la 23 August să-și 
treacă și toate probele complexului 
G.M.A. gr. II.

V. DUMITRU, corespondent

TOT MAI MULTE STADIOANE
Un factor de seamă în dezvolta

rea tot mai largă a activității spor
tive din satele și orașele patriei 
noastre îl constituie construirea de 
noi baze sportive. In anii puterii 
populare, s-au înălțat, datorită 
sprijinului neprecupețit al statului și 
prin munca entuziastă a tinerilor 
sportivi, stadioane moderne în nu
meroase orașe: Baia Mare, piatra 
Neamț, Constanța, Tîrgoviște, R. 
Vîlcea etc. Porțile acestor stadioane 
sînt larg deschise tineretului, care 
poate practica cele mai diferite 
ramuri sportive.

Clișeul nostru înfățișează intra
rea stadionului din Tîrgoviște, sta
dion construit în anii regimului de
mocrat-popular. După orele minu
nate de jocuri, de întreceri, tinerii 
sportivi părăsesc stadonul, cu voie 
bună, cu puteri sporite. 

sată pe locul întîi la faza regională 
a Spartachiadei sindicale, cu timpul 
de 28,2 ia 200 m. plat, tînăra Li. 
poezy Aranca a spus : „închin a- 
ceastă performanță măreței sărbă
tori a poporului nostru. Mă voi 
strădui ca, in concursul ce va a- 
vea loc la 23 August, să înscriu în 
pagina vieții mele un nou record 
personal, care, totodată să fie și 
recordul regiunii Timișoara la 200 
m. plai fete".

Tot astfel, la Baia Mare, Tiberiu 
Habarici, Remus Moraru, Ion Mu- 
reșan, jucători în echipa de fotbal 
Metalul, au reușit să obțină depă
șiri în producție de 50—70 la sută, 
în cinstea lui 23 August.

(După corespondențele priu 
mite de la Ioana Voicu, Er
nest Toma și V. Săsăranu)

e, era deosebit de dificilă. Din 
țiativa Partidului Comunist Ro- 
1, a luat ființă, în 1945, Organi- 
ia Sportului Popular, care, în 
tă cu greutățile începutului, a 
lizat o serie de succese în com- 
.erea șovinismului, rasismului, 
iganismului de pe terenurile de 

>rt, în lupta pentru . educarea 
«rtivilor în spiritul moralei pro- 
ire și pentru atragerea tinere- 
ui muncitor în practicarea spor
ul.
Jn moment de cotitură în viața 

‘>rtivă a țării noastre l-a consti- 
t apariția, la 26 iunie 1949, a 
târirii Biroului Politic al C.C. 
P.M.R. asupra problemei stimu

li și dezvoltării continue a cul- 
ii fizice și a sportului. Hotărî- 

t a indicat cu claritate obiecti- 
ie pe care^trebuie să le aibă per- 
Iment în vedere mișcarea de cul- 
ă fizică și sport. Hotărîrea a 
is la iveală faptul că „cul- 
a fizică și sportul, îndiru- 

|te de partid, constituie o 
atribuție însemnată la formarea 
lui om nou, luptător hotărît și ac- 
i gentru construirea socialismu- 
”. Aplicarea necontenită în viață 
■indicațiilor hotăririi reprezintă 
îzășia tuturor succeselor mișcării 
astre sportive. In anii puterii 
pulare, datorită grijii părintești 
partidului și guvernului, cultura I 
ică și sportul au înregistrat in- 
innate realizări. In țara noastră I 

sportul a căpătat un caracter de 
masă. Orice om al muncii are astăzi 
deplina posibilitate de a face sport, 
de a se folosi de terenurile și insta
lațiile sportive, de a simți binefa
cerile sportului. Numărul membri
lor cercurilor și colectivelor noastre 
sportive trece astăzi de un milion. 
Marile competiții de mase cunosc 
o participare tot mai largă. Nu
mai în acest an, la crosul închinat 
zilei de 1 Mai, au luat startul peste 
600.000 de concurenți, iar la între
cerile Spartachiadei satelor peste 
360.000.

Baza activității sportive de 
mase din țara noastră o constituie 
complexul sportiv G.M.A. In cei 
patru ani care au trecut de la in
troducerea sa, complexul G.M.A. a 
însemnat poarta de intrare în sport 
a mii și mii de tineri.

O consecință firească a lărgirii 
continue a bazei de mase a spor
tului nostru este creșterea sa cali
tativă. Pentru prima oară în istoria 
sportului nostru, au fost cucerite 
titluri mondiale și olimpice. Un 
evident progres tehnic se remarcă 
în toate disciplinele sportive. Este 
deajuns să amintim că nici unul 
din recordurile de atletism, haltere, 
tir existente în 1944 nu mai este 
astăzi în picioare. Prefaceri însem
nate au avut] loc in procesul de 
instruire și antrenament. Invățînd 
necontenit din experiența sportului 
sovietic, sportul nostru capătă un

tot mai pronunțat caracter știin
țific. Pentru prima oară se (>oate 
vorbi acum despre sprijinul activ 
pe care cartea sportivă și oamenii 
de știință îl dau dezvoltării spor
tului. Succesele obținute de spor
tivii noștri nu ar fi fost cu putință 
fără asigurarea unei baze materi
ale corespunzătoare. Regimul demo
crat-popular a creat oamenilor 
muncii posibilități minunate de 
practicare a sportului. Din cele
peste 6.000 de baze sportive
existente în prezent, cea mai
mare parte au fost construi
te în anii puterii populare. Prin 
grija statului și prin munca volun
tară a mii de tineri au fost înăl
țate asemenea baze sportive ca 
Stadionul Republicii, stadionul „23 
August”, parcul sportiv Dinamo, 
sala Floreasca, stadioanele din 
Constanța, Baia Mare, Arad, etc. 
cu care sportul nostru poate face 
față oricărei mari competiții inter
naționale. O largă dezvoltare o 
cunoaște producția de materiale și 
echipamente sportive.

Succesele înregistrate în dome
niul culturii fizice au fost posibile 
datorită marilor cuceriri ale clasei 
muncitoare, în alianță cu țărănimea 
muncitoare, sub conducerea clasei 
muncitoare în frunte cu parti
dul, în lupta pentru construirea 
socialismului. Sarcini de mare în
semnătate stau in fața mișcării 
noastre sportive. Partidul cere în

făptuirea acestor sarcini cu conștiin
ciozitate și răspundere. Trebuie du
să o luptă neobosită pentru o și 
mai largă atragere în viața spor
tivă a oamenilor muncii de la ora
șe și sate. Avînd la dispoziție mi
nunatele condiții materiale create 
prin grija partidului și guvernului, 
antrenorii și activiștii sportivi, ca 
și sportivii destoinici din colective, 
au datoria să folosească mijloacele 
cele mai variate pentru a face să 
crească necontenit rindurile celor 
ce practică sportul. A atrage oa
menii muncii într-o activitate spor
tivă continuă, organizată, a se în
griji fără încetare de buna desfă
șurare a acestei activități, a privi 
munca de angrenare a maselor in 
sport ca o muncă politică de o deo
sebită însemnătate, iată sarcini de 
cinste care revin lucrătorilor în do
meniul culturii fizice și sportului. 
Sarcini de mare răspundere revin, 
de asemenea, antrenorilor și spor
tivilor noștri în lupta pentru ridi
carea necontenită a calificării lor 
și a performanțelor sportive. Cartea 
și publicațiile sportive, sfaturile și 
îndrumările oamenilor de știință, 
bogata și inepuizabila experiență a 
minunaților sportivi sovietici, sta
dioanele și bazele sportive moder
ne, toate acestea stau la dispoziția 
sportivilor noștri. Lor le revine 
sarcina de onoare de a munci fără 
preget, cu perseverență și hotărîre 
pentru a-și ridica neîncetat măie

stria, pentru a reprezenta cu cinste 
patria noastră dragă în toate com
petițiile internaționale. Condițiilor 
minunate create de partid și de gu
vern, sportivii noștri pot și trebuie 
să le răspundă printr-o comportare 
exemplară, prin noi recorduri și 
performanțe. Lupta pentru rezultate 
de valoare, străduințele antrenori
lor de a-și duce elevii spre culmi 
tot mai înalte, vor fi fără folos da
că, în același timp, nu se va duce 
o muncă temeinică de educare a 
sportivilor în spiritul dragostei ne
țărmurite față de patrie. Numai 
prin armonioasa îmbinare a muncii 
de instruire cu cea de educare, vom 
putea cultiva și pune în valoare a- 
cele trăsături indispensabile omu
lui de tip nou, curajul, dirzenia, 
modestia, patriotismul înflăcărat. 
Numai astfel vom putea face din 
fiecare sportiv uri element de bază 
la locul său de muncă, luptător 
pentru construirea socialismului.

In aceste zile ale sărbătoririi 
unui deceniu de viață nouă, spor
tivii noștri își îndreaptă gindurile 
pline de nemărginită recunoștință 
către Marea Țară a Socialismului, 
ale cărei armate victorioase au des
chis poporului nostru zorii libertății 
și fericirii și își iau angajamentul 
solemn de a nu precupeți nici un 
efort pentru a deveni, așa cum cțre 
partidul, harnici constructori ai so
ci imului, vajnici apărători ai 
păcii.
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Faza de zonă 
ta Spartachiadei 

sindicale 
la atletism

r Duminică a avut loc pe stadionul 
Dinamo din Oapitdlă desfășurarea 
liazei de zonă a Spartachiadei sin
dicale la atletism a asociației Re
colta. La întreceri au participat pes
te 80 de ooncurenți din regiunile : 
Pitești, Ploești și București, Orga
nizarea bună ca șl arbitrajul co
rrect, au asigurat succesul ooncur- 
ifiu’uf.

■ Iată oare sînt primii clasați în 
întreceri :
) BĂIEȚI; 100 m. plat: 1. M, 
.Macovsehi (Ploești), 2. Ion Ruban 
«(București) ; 400 tn. plat: 1. Eugen 
Tonescu (București), 2. Aurel San
du (București). Lungime: 1. Nico- 
,Iae Florea (București), 2. C-tin Ri- 
«hfțean (Ploești). înălțime: 1—2. 
Bon Ruban (București) și Dumitru 
ÎPopescu (Pitești). Grenadă: 1. Gh. 
'IVasiliu (Pitești), 2. Gh. Lungu 
•(Ploești). 1500 m. plat: 1. Titi Ili- 
<scu (Pitești), 2. Cttn 
•(Ploești). 5000 m. plat 
IMașar (Pitești), 2.
((București). Greutate: 1. 
țsiliu (Pitești).

| . FETE ; 100 m. plat:
IFîșîe (București), 400 m.
.Maria Radu (Pitești), 2. Alexandri
na Popescu (București). Lungime: 
îl. Elena Radu (Pitești), 2. Maria 
IRadu (Pitești). Înălțime: 1. Erist 
.■Moise. Grenadă: i. Constanța Mo se 
((Ploești), 2. Oprița Paraschiva 
((București). Greutate : 1. Constanța 
iMoise (Ploești), 2. Vasilica Neață 
■((P.tești).

Crăciun
1. Ctin

Mihai Stroe
Gh. Va-

1. Ioana 
plat: 1.

rr NICOLAE D. NICOLAE
corespondent

/

STROFA I
Ca vulturul ce-și taie calea 
Spre virf de munte semeț, 
In marș, azi toți sportivii țării 
Voioși'pornim spre-un țel măreț, 
Și înălțăm un cint de slavă 
Spre cei ce ne-au dăruit 
Zarea senină
De soare plină
Sub care viața a-njlorit. 
CMecul zboară
Spre Marea Țară 
Spre frații dragi din Răsărit l

ÎNAINTEA finalelor campionatelor republicane de atletism 
PENTRU JUNIORI ȘI JUNIOARE

Stadionul Republicii din Capi
tală găzduiește înccpînd de 

vmeri o nouă și importantă 
competiție de atletism : campiona
tele republicane pentru juniori și 
junioare. Fără îndo'aiă, aceasta 
este cea mai însemnată competiție 
atletică internă a tinerilor noștri 
atleți,» care-și vor disputa titlurile 
de campioni ai țării.

In țara noastră, folos nd exem
plu! sovietic, juniorii și 
nioarele se bucură de o 
ție și prețuire deosebită, 
și normal să fie așa, deoarece 
juniori; formează . rezervorul de ta
lente din rîndut cărora se recrutea
ză 
lui 
pei 

ju- 
nten- 
F.ste

viitoarele cadre ale atletismu- 
nostru și, bineînțeles, ale echi- 
reprezentative. Astfel, în ulti-

întreceri sportive la P. Neamț în cinstea zilei de 23 August
De 

renul 
serie

curînd au avut loc pe te- 
Voința din Piatra Neamț o 

de întîlniri amicale de volei 
închinate zilei de 23

Cu această ocazie 
cursul reprezentativa 
berci de tineret, care 
celentă demonstrație, 

August.
și-a dat con- 
feminină a ta- 
a făcut o ex-

Sportivi ai țării, înainte! 
De ziua marii bucurii 
In cinstea patriei iubite 
Victorii noi vom cuceri. 
Pe stadioane azi sub soare 
In luptă noi ne oțelim, 
Cu drag, recordurile toate 
Patriei le dăruim.
Sub flamuri larg desfășurate 
Spre viitor noi suim.

mii ani, numeroși juniori de talent 
au lost promovați în lotul republi
can, unde au găsit condițiuni de 
pregătire dintre cele mai bune, ri- 
dieîndu-și în felul acesta măiestria 
sportivă și performanțele, lolattda 
Balaș, Sorin Ioan, Melania Velicu, 
Ana Roth, Daniel Grafenstein, Ana 
Șerban, Ana Popa, Ioana Luță 
etc., sînt numai cîteva exem
ple în acest sens. Ei au concu
rat în ultimii ani în numeroa
se competiții internaționale, obținînd 
victorii și performanțe de valoare.

Echipele reprezentative de juniori 
și junioare ale țării noastre au 
susținut pînă acum mai multe me
ciuri internaționale cu tinerii at- 
leți din R.P. Ungară, iar în acest 
an ele au obținut două frumoase 

In partida susținută 
tionata antrenorilor"

p. 
de

cu „Selcc- 
din tabără, 

echipa selecționată a orașului 
Neamț a fost învinsă cu scorul 
3—1.

Cel mai disputat meci a fost 
dintre reprezentativa taberei de 
neret și Voința Bacău. Victoria a

cel
ti-

♦

Ne este dragă tinerețea,
In sport și-n muncă-nfrățifi
Vom duce mlndrul steag al țării 
Mereu spre alte biruinți. 
Pilda sportivilor sovietici 
Deschide drum luminos, 
Ei ne învață
In sport și-n viață
Să frîngem piedici cit de mari!
Umăr la umăr
Noi mulți la număr
Sîntem ai patriei stegari! J

victorii asupra reprezentativelor de 
juniori ale R.P. Bulgaria.

Peste cîteva zile, cei mai buni at- 
leți, care au participat la fazele 
preTminare ale campionatelor repu
blicane de atletism pentru juniori 
și junioare, vor lua stșrțul în 

' București, în cadrul etapei finale.
Concursurile încep vineri dimi

neața și se vor desfășura după ur
mătorul program :

vineri dimneața de la ora 8, du
pă amiaza de la ora 15 ;

sîmbătă dimineața de la ora 
după amiaza de la ora 16,30 ;

duminică dimineața de la ora
Duminică, la 11,30, va avea loc 

festivitatea de închdere a campio
natelor și decernarea premiilor.

8,

9,

reyenit primei echipe cu scorui de 
3—1.

Tot în cinstea • zilei de 23 Au
gust, comisia de volei din locali
tate a organizat un campionat de 
volei al pionierilor, la care iau par
te patru echipe de fete și două de 
băieți.

Întreceri motocvclisi 
in cinstea zilei 
de 23 August

(Progresul Cra ova) ;
sport : C. Isăilă (Const: 

Craiova) ; 750 cmc. aiaș : 
+ A. Frageacomo (Locom

C.F.S. 
întreceri au luat p 
din Sibiu, Oradea, ' 
Stalin. București, G 
Alba Iulia și Cluj.

spectr

• LA TIMIȘOARA, concur,
motooiclist de viteză pe circuit 
fost organizat de comisia oră 
nească de auio-moto. La stai 
probelor s-au aliniat mo'ocic' 
din Craiova, Tr. Severin, Reș 
Caransebeș, Arad, Alba Iulia și E 
mișoana. Probele au fost cîștigate, 
următorii : 100 cmc. P. Pasc
(Locomotiva Timișoara) ; 125 ci
Oscar Kladni (Metalul Reșițl 
250 cmc. F. Haselhal (Locomo 
Timișoara) ; 350 cmc I. J. : N. / 
loiu 
cmc. 
torul 
Stuhl 
va Tr. Severin) ; 500 cmc. • I. I 
cotă (Locomotiva Timișoara) ; 
cmc. : T. Săbăduș (Progresul > 
Iulia).
• CONCURSUL DE VITEZA 

CIRCUIT desfășurat la Cluj a 
organizat de comitetul 
gloria!. La 
motoc icliști 
va, Orașul 
fa. Turda, 
fața a peste 25.000 de 
victoriile au fost cucerite de ur 
tonii : >00 cmc. : I. Murcșian (CI 
125 cmc. : 
cmc. : L. 
cmc. : E. 
cmc. I. 1.
500 cmc : 
cmc. ataș : Miho + Borics (CI 
750 cmc. : N. Popescu (Bucure

> DUMINICĂ a avut loc la 
Mureș o competiție de viteză pe 
cuit. Alergătorii au avut de lu 
și cu căldura înăbușitoare carj 
făcut întrecerile deosebit de ' 
cile. întrecerile au fost urmărit^ 
peste 20.000 de șpectatori. latî 
cum învingătorii: 100 cmc: I. F 
(Dinamo București) ; 125 cmc.’ 
Stoleru (Dinamo București) ; 
cmc. : I. Hațag (Flacăra Mediu 
350 cmc. 1. 
greșul Alba 
Gr. Berendi 
500 cmc. : 
București) ; 
nescu și 
București).

St. Lazăr (Oradea) ; 
Gherzol (Oradea) ; 
Torpati (Oradea) ;• 
: Randesstrauch (Sib:
Beta Boroș (Cluj) :

J. : Th. Zănăduș ( 
Iul ia) ; 350 cmc. sr 
(Dinamo Bucure? 
Gr. Berendi (Dini 

500 cmc. ataș : J.
A. Schneider (Din



Ecouri după primele jocuri 
ale returului categoriei B la fotbal

O ECHIPA BINE PREGĂTITA...

Prima subliniere pe care sîntem 
îndreptățiți să o facem pe mar
ginea victoriei obținute duminică 
la Cîmpina de echipa Metalul 
Steagul roșu Orașul Stalin este 
că aceasta a fost pe deplin me
ritată. Despre Metalul Steagul ro
șu se spunea și în tur că. este o 
echipă bună care poate avea un 
cuvînt greu de spus în configura
ția clasamentului seriei respec
tive. Evoluția e: de duminică a 
fost o adevărată revelație prin 
factura jocului practicat, prin 
tehnica avansată a fiecărui jucă
tor, prin intercepția sigură la 
mingi, prin schimburile de locuri 
efectuate din viteză în linia de 
atac, prin calmul și plasamentul 
apărătorilor. Metalurgiștii din O- 
rașul Stalin și-au impus superio
ritatea chiar din primele minute 
de joc. înaintarea, prin acțiuni 
simple și în adîncime, a pus ne
încetat în pericol poarta apărată 
de Drăgănescu.

Este de reținut aici aportul ju
cătorilor Dumitriu și Fusutan în 
închegarea acțiunilor de atac, ca 
și precizia în șut a jucătorilor 
Proca și Bardaiz. Așa cum ară
tam la început, o importantă 
contribuție la realizarea victorioi 
a avut-o și apărarea. In această 
privință, am putut remarca efor
tul continuu depus de mijlocașii 
Herman și Aron, care au excelat 
printr-o precisă trimitere de min
gi înaintării (dintr-o minge tri
misă de Herman s-a și marcat 
cel de al treilea gol) ; tot astfel, 
stoperul Zaharia s-a înțeles bine 
cu fundașii Rateu și Marinescu, 
formînd un „zid” de netrecut. In 
general, apărarea a avut și ma
rele merit de a-și fi păstrat cal
mul în momentele critice, e drept 
puține Ia număr. Evident, nu 
poate fi trecut cu vederea rolul 
avut și de portarul Mindru, al cărui 
plasament și intuiție au fost de
terminante pentru rezultatul final 
al întîlnirii.

Este de dorit însă ca echipa 
Metalul Steagul roșu din Orașul 
Statin să continuie buna compor
tare pe care a avut-o în acest joc. 
Cînd spunem aceasta, ne gîndim 
la inconstanța dovedită de a- 
ceastă echipă în unele jocuri din 
turul campionatului. Conducerea 
colectivului este datoare să ur
mărească cu multă perseverență 
creșterea necontenită a nivelului 
valoric al echipei și să le dez
volte jucătorilor un spirit de lup
tă tot mai accentuat.

TIBERI'J STAMA

...SI UNA CU MULT SUB 
AȘTEPTĂRI

In ultimii ani, reprezentanta 
orașului Pitești în categoria B a 

Sportivul C. Tătciru, unul d'n cei mai destoinici curieri telegrafici de 
la Oficiul special Telegraful Central, își îndeplinește întotdeauna 

serviciul cu deplină conștiinciozitate. {

făcut figură din ce în ce mai 
slabă. Anul acesta o găsim din 
nou pe un loc codaș în... luptă 
cu emoțiile retrogradării; Situa
ția grea în care se află echipa 
Flacăra Pitești nu este altceva 
decît reflectarea în cifre, goluri 
și meciuri pierdute, a pregătirii 
necorespunzătoare a jucătorilor, 
precum și a dezinteresului condu
cerii colectivului față de echipă.

Că fotbaliștii din Pitești sînt 
departe de ceeace se poate numi 
o pregătire acceptabilă, s-a văzut 
foarte clar în primul meci al re
turului, cînd Flacăra a evoluat 
în Capitală. In primul rînd, ju
cătorii nu au nici măcar o pre
gătire fizică minimă. Ei fac efor
turi vizibile ■ pentru a putea ter
mina jocul. De aci decurg și ce
lelalte deficiențe: greșeli frec
vente în execuțiile tehnice, orien
tarea către un joc exclusiv de a- 
părare care să asigure un scor 
onorabil etc.

Dacă stai de vorbă cu jucătorii, 
constați că sînt descurajați, bla
zați, că toată preocuparea lor se 
rezumă la „a mînca bătaie la o 
diferență cit mai mică"! Nu tre
buie să ne mire însă că s-a a- 
juns la această stare de lucruri. 
De o bună perioadă de timp echi
pa s-a pregătit ^la întîmplare. Ea 
este lipsită chiar de serviciile 
unui antrenor, așa că ședințele 
de instruire sînt conduse de cite 
un jucător. Conducerea asociației 
Flacăra a făcut, la uu moment 
dat, unele eforturi pentru îndrep
tarea situației, trimiț’înd chiar un 
antrenor (C. Maior) din cadrul 
consiliului central, pentru a pune 
lucrurile la punct. Dar, odată cu 
reîntoarcerea acestui antrenor la 
atribuțiunile lui, lucrurile au re
căzut în „normal”. Credem că a 
sosit în sfîrșit momentul să se 
treacă în mod serios la reorga
nizarea muncii de pregătire a 
Flacărei Pitești. In această pri
vință principalul rol îi revine 
conducerii colectivului și secției 
de fotbal, care au datoria să ia 
măsuri cu adevărat radicale. Pri
ma să fie aducerea unui antre
nor corespunzător. Jucătorii, din
tre care mulți dovedesc lipsă de 
conștiinciozitate și interes, trebuie 
să-și unească forțele pentru a-și 
îmbunătăți situația din clasament 
dar, mai ales, pentru a se ajunge 
la o comportare demnă de cate
goria B. Fiindcă ceea ce am vă
zut duminică după amiază pe 
stadionul Giulești este departe de 
ceea ce se poate numi o echipă 
din campionatul categoriei B.

EFT. IONESCU

Sportiv la 58 de ani: 
poștașul C. Tătara
Alergările de duminică au oferit 

spectatorilor obișnuiți ai probelor 
cicliste un aspect inedit și intere
sant : întrecerea poștașilor, iniția
tă chiar de colectivul sportiv Lo
comotiva P.T.T.

Interesant în acest concurs, pe 
lingă aceea că mulți dintre poștași 
au concurat în uniformele lor, spe
cifice orelor de producție, a fost fap
tul că marea majoritate a partici- 
panților erau oameni în puterea 
vîrsiei, unii cu tîmplele ninse din 
belșug. Dar, vîrstă nu i-a împie
dicat de fel să manifeste entuzias
mul și, uneori, emotivitatea caracte
ristice întrecerilor de tineret. Acest 
concurs a fost pentru poștași punc
tul central al preocupărilor lor, 
în timpul liber, din săptămîna pre
mergătoare probei.

Era amuzant de auzit că, în timp 
ce unii au avut „de furcă" cu so
țiile, care s-au cam împotrivit la 
început („ce naiba, Vasile, ta 
virsia fa să te apuci să fugi 
la cot cu copai!") alții, dim
potrivă, au găsit în sînul fam'ltei 
sau al tovarășilor de muncă o în
suflețită încurajare. Așa s-a făcut 
că la start au fost prezenți nume
roși concurenți în vîrstă de 40 de 
ani și chiar mai mult. „Recordma
nul" vîrstei a fost curierul telegra
fic C. Tătara, în etate de 58 de ani. 
Un om mic de stat, cu ochii plini 
de viață și cu gesturi de o vioi
ciune tinerească.

— Cînd am auzit de cursa asta, 
m-am și hotărtt pe loc să alerg. E- 
hei, dar mi-a fost dat să aud și 
sfaturi... „binevoitoare", că na fa
ce de mine, că nu le pot ține eu 
isonul celor mult mai tineri decit 
mine (N.R. cîștigătorul : G Dragați 
este cu un sfert de veac mai tînăr, 
are 34 de ani). El bine, asta m-a 
îndirfit și mai mult. Cum, eu nu 
am antrenament ? Păi, bine, frate, 
ce fac eu de alifia zeci de ani, de
cit zeci de kilometri pe zi, tndepll- 
nindu-mi slujba ? Și, deseori, tre
buie să gonești vîrtos. nu glumă, 
căci așa o cere serviciul"...

Și iată-1 pe inimosul nostru spor
tiv luînd plecarea. împreună cu 
Fior ea Cîrstescu, 48 ani, cu Marin 
Minciună, 48 ani, și cu alți tovarăși 
de aceeași vîrstă, Tătara s-a ținut 
un timp cam pe la jumătatea plu
tonului. Și era destul de mare plu
tonul, care se tot întindea, datori
tă acțiunilor celor mai tineri : G. 
Drăgan, A. Rotaru, 34 ani, Bagoll, 
34 ani și alții.

Cu timpul, însă, vîrstnicii au ce
dat pasul, treptat, treptat și, odată 
cu ei și Tătaru. . Dar, nu au de- 
mobil z^t, ci toți cei care au luat 
plecarea au terminat această între
cere. Inclusiv C. Tătaru ...

După ce a semnat foaia de con
trol, la sfîrșitul cursei, C. Tătaru, 
cu. aceeași voie bună dina nte, a 
spus : „Flăcăii ăștia au pornit-o 
prea iute de la început șt, tocmai 
cind mă „încălzisem" bine de tot. 
s-a terminat alergarea. Mie îmi 
plac probele mai lungi, de rezisten
ță, a precizat el. Dar, nu-i ni
mic. Bine că știu: pentru viitoa
rele concursuri am să mă antrenez 
și eu special pentru viteză, să ve
dem, tot așa o să meargă trea
ba?!..."

I-.am strîtis mîna cu multă plă
cere sportivului C. Tătahu. care 
constituie un frumos exemplu pen
tru toți ceilalți poștași și... chiar 
și pentru unii cicliști „consacrați"...

EMIL IENCEC

întrecerile atletice din cadrul J.M.U.Y.

Ultimă „repetiție" înaintea campionatelor europene
Au arătat atleții noștri un in- 

^°SreS? ~ iată din 
întrebările pe care ni le-a pus me
canicul locomotivei ce ne aștepta ta 
Episcopia Bihorului în noaptea în 
care ne întorceam în țară.Omui cu mîiniie iucind je u]e. 
cu fața înegrită de praf subțire de 
cărbune dăruise în miez de noapte 
fotbaliștilor un buchet mare de 
Hori pălite puțin de arșița de pe 
mașina lui și apoi, pînă ce frînele 
tura încercate, zăbovi la sfat cu a- 
ceia dintre noi care eram treji. S-a 
dovedit priceput îrt ale sportului, 
voind, cu tot dinadinsul, să ailăture 
celor aflate din ziare alte și alte 
amănunte.

întrebarea pusă despre progresul 
atlețtlor im-a stăruit pînă acum în 
minte. Prea fusese pusă deodată — 
fara o prealabilă pregătire — și tot 
atit de repede i-am dat atunci un 
răspuns afirmativ. O analiză mai 
adinca a performanțelor și a com
portării atleților noștri ta Buda
pesta, făcind o comparație cu re
zultatele obținute de ceilalți partici
pam*. este desigur prețioasă în zi- 
ele acestea cînd sportivii romîni 

fac ultimele pregătiri pentru parti
ciparea la campionatele europene de 
atletism de la Berna.

Este știut ca în anii în care se 
anunța mari întreceri într-o anumi
ta ramură sportivă se creează, în 
același timp, premize pentru un în
semnat progres în disciplina spor
tiva respectivă. Așa se întîmplă în 
anii jocurilor olimpice, ai campio
natelor mondiale, ai campionatelor 
europene etc. Datele statistice dove
desc ca performanțele cresc odată 
cu aceste competiții și nu numai ta 
termenele disputării lor. ci îna
inte și chiar după ce steagul în
trecerilor a fost coborît. E și firesc, 
deoarece maximul de formă se men
ține de-a lungul unei perioade mai 
mari.

Tocmai de aceea anul 1954 în
seamnă pentru atletismul din Euro
pa prilejul unui salt calitativ foar
te important. înainte, în timpul în
trecerilor de pe stadionul Neufeld 
din Berna și, fără îndoială, după 
aceea, atleții din Europa au adus 
ȘI vor aduce mari schimbări tabe
lelor performanțelor internaționale. 
Întrecerile de pe „Nepstadion" din 
cadrul Jocurilor Mondiale Universi
tare de Vară vor rămîne ca o dată 
importantă dinaintea competițiilor 
celor mai buni atleți europeni Bo
ris Stolearov, Christa Seliger-SIub- 
mk, Zdobislaw Stawczik, Ersbeta 
Du'isko, Maria Kuznețova, Gisella 
Rohler, Maria Itkina, Lajos Szent- 
gallty, Haralambie Răcescu și atî- 
ția alții au dovedit o pregătire ex
celentă, chiar dacă unele rezultate 
nu exprimă încă totul. Și trebuie să 
ținem seamă că 1a întreceri au luat 
parte atleți de mare valoare, ca și 
elemente tinere, care au luptat din 
poate puterile pentru a cuceri un 
ioc printre parficipanții întreceri
lor de ta Berna. Performanțele ob
ținute 1a Budapesta, dintre care 
multe au modificat tabelele celor 
mai bune rezultate interrmționale 
ale acestui an, au arătat un însem
nat progres general.

La Budapesta, atleții și atletele 
din țara noastră au fost pe linia 
progresului general, obținînd, în a- 
lara de două medalii de aur (Ha- 
rolamble Răcescu și Iolanda Balaș), 
•patru medalii de argint (Ion Wie- 

senmayer, Virgil Zăvădescu, Petre 
Zîmbreșteanu, Grigore Cojocaru), 
cinci medalii de bronz, (Sorin Ion, 
Ilie Savel, Ion Opriș, Gabriel Geor
gescu, Lia Manoliu), șase modifi
cări de record (socotind că cel de 
1a triplu salt a fost întrecut de două 
ori de către Sorin Ion și V. Zăvă
descu), o egalare de record și, tot
odată, aprecierile specialiștilor. A- 
cestea din urmă sînt de mare preț, 
pentru că la Budapesta a.u fost 
mulți antrenori renumiți care și-au 
arătat entuziasmul pentru calitățile 
și pregătirea lui Sorin Ion, față de 
comportarea excelentă a lui Hara
lambie Răcescu, pentru talentul 
lolandei Balaș (care, totuși, nu s-a 
prezentat la Budapesta în cea mai 
bună formă) și, în general, pentru 
comportarea și progresul realizat de 
întreg lotul romîni oare a concurat 
pe Nepstadion. De altfel, privind 
prin prisma cifrelor, a medaliilor și 
recordurilor, constatăm că atleții 
noștri au cules buchetul un-ui suc
ces deosebit.

Au fost, desigur, mulți aceia care 
sperau într-o victorie a lui lem 
Opriș, dar atletul nostru . a luat 
startul în finală împreună cu Boris 
Stolearov, care a trecut primul li; 
nia de sosire, realizînd totodată 
cea mai bună performanță europea
nă a anului. Opriș ne-a arătat to
tuși că poate realiza în această pe
rioadă 14,5 sec. In drum spre pri
mul loc. Ion Wiesenmayer a fost o- 
prit de asemenea de un atlet care 
și-a înscris numele alături de cea 
mai bună cifră europeană a anului: 
Odon Foldessy. Pe de altă parte, 
cu toate că n-au ocupat cu ele 
locuri fruntașe, trebuie evidențiate 
rezultatele obținute de Gkeorghe 
Stânei (53,4 la 400 m. g.). Traian 
Sudrigeanu (49,3 la 400 m.), Flort- 
ca Dumitru (2:17,4 la 800 m. și
58,7 de două ori la 400 m.), Ana 
Serban (11,6 la 80 m.g.), Melania 
Velicu (12,47 la greutate), Sanda 
Grosu (5,80 m. la lungime). In 
schimb, Gabriel Georgescu, Lia Ma
noliu, Petre Zîmbreșteanu, cu toate 
că au cucerit medalii, nu au mul
țumit prin rezultatele obținute. Pri
mii doi s-au dovedit din nou prea 
emotivi, iar Petre Zîmbreșteanu a 
pierdut puncte prețioase, neavînd o 
pregătire ta fel de bună în toate 
cele zece probe. O comportare slabă 
a avut Dumitru Constantin, care se 
pierde cu totul în întrecerile inter
naționale.

Privind însă în ansamblu rezul
tatele obținute de atleții noștri in 
întrecerile de Ia Budapesta, consta
tăm că preocuparea lor și a antre
norilor și-A, arătat primele roade. In 
competițiile internaționale din acest 
an ei au arătat un însemnat pro
gres de la un concurs ta celălalt 
și aceasta în special ta probele în 
care rezultatele noastre eraji slabe 
pînă de curînd. Pe de altă parte, 
nu ne-am putut prezenta 1a startul 
probelor de semifomd și fond, toc
mai pentru că specialiștii noștri ob
țin încă rezultate mediocre.

Ecoul întrecerilor atletice de la 
Budapesta nu s-a stiris' încă. .El va 
dăinui, fără îndoială, cei puțin pîna 
în ziua în care la Berna va urca 
pe catarg steagul campionatelor 
europene.

TUDOR VORNICU



După fazele regionale ale campionatului republican 
de atletism juniori și junioare cat. 1 și II

DUPĂ PRIMA ETAPĂ A' RETURULUI LA’ POLOi

Și anul acesta, ca și în anii 
trecuți, sute și mii de tineri și ti
nere din colectivele sportive de 
pe întreg cuprinsul patriei noas
tre s-au pregătit din vreme pen
tru întrecerile di-n cadrul cam
pionatului republican de atletism, 
rezervat juniorilor și junioarelor 
de categoria I și II. O bună parte 
din cadrele tehnice, antrenori și 
instructori au reușit anul acesta 
ca, în numai cîteva luni de zile, 
să pregătească o bună parte din 
atleți și atlete, în așa fel încît ei 
să objină astăzi în întreceri per
formanțe din cele mai bune. Me
rită a fi evidențiată în această 
direcție activitatea antrenorilor 
E Schneider (Metalul Cluj),/rma 
Kiss (Metalul Oradea). E. Lo- 
wenfeld (Metalul Reșița) și alții 
care, în pregătirile din faza pe 
colectiv, au acordat o atenție deo
sebită pregătirii fizice a partici- 
panților. Sînt însă — din păcate 
— multe la număr colective spor
tive care, cu toate că dispun 
de cadre tehnice nu au făcut 
mai nimic pentru pregătirea ju
niorilor și junioarelor în acest 
campionat. Dintre acestea amin
tim colectivele sportive Voința 
Bacău, Metalul Oțelul Roșu, Fla
mura roșie Arad, Minerul Petro
șani, Metalul Baia Mare, Pro
gresul Tr. Severin, etc., care nu 
au controlat niciodată instructorii 
sau antrenorii de felul cum își 
duc ei activitatea.

Dacă pînă la faza pe colective 
lucrurile au mers așa cum am 
arătat mai sus, începînd cu faza 
raională a acestui campionat, 
mobilizarea concurenților și des
fășurarea întrecerilor au fost cît 
se poate de slab pregătite. In 
primul rînd, lipsa cea mai mare 
s-a observat din partea activiști
lor comitetelor raionale C.F.S., 
care nu au făcut nimic pentru 
îndrumarea și controlul comisii
lor raionale și orășenești de at
letism. Sînt cunoscute astăzi în 
întreaga țară numeroase cazuri 
în care nu au fost organizate în
trecerile din faza raională.

Nu de multă vreme la reședin
ța fiecărei regiuni s-au desfășurat 
întrecerile din faza regională a 
acestui campionat. In multe re
giuni. cum sînt, de pildă, Craio
va, Regiunea. Autonomă Maghiară, 
Oradea, etc., comisiile regionale de

Campionatele individuale de tir ale Capitalei
Ieri au continuat întrecerile de 

tir din cadrul campionatelor indi
viduale ale Capitalei pentru cate
goria a 11-a și a IlI-a. Poligonul 
„Gh. Vasilichi" a găzduit întrece
rile de la proba de pistol pentat
lon, iar poligonul Dinamo întrece
rile de la proba de pistol precizie.

Dintre performanțele obținute în 
această zi, se remarcă în mod deo
sebit cea realizată de tînăra tră
gătoare Denise Popa (Voința pres
tări servicii), care la proba de pis
tol pentatlon (20 focuri) a ocupat 
locul I, cucerind titlul de campi
oană a Capitalei pe anul 1954 și 
totodată stabilind un nou record 
R.P.R. la această probă.

Iută rezultatele înregistrate: pis
tol pentatlon (20 focuri) FEMI
NIN : 1. Denise Popa (Votața pres
tări servicii) 20/184, «ou record 
R.P.R., campioană a Capitalei pe 
anul 1954 ; 2 Mara Mazanichis
(Voința prestări servicii) ^0/179; 
3. .Margareta Pitlers iRtaiir» ro
șie comerț) 20/170. MASCULIN: 
1. /V. Cristoveanu (Construe'oriil 
I.P.C.I.) 20/183, campion ol Capi
talei pe cui 1954: 2. G Săvu-
lescu (Voința prestări servicii) 
20/180; 3. Paul Gpretti (Metalul
Ipromet) 20/180; 4. N. Dobrescu

fi. Dumitrescu (Progresul) învingător în cursa cicl stă:. 
Ploești - Brăila - Tulcea - Bră la - Pioești

Ploești, 16 (prin telefon).
Etapa a 2-a din competiția ci- 

clistă „Cupa 23 August", desfășu
rată pe distanța Ghecet — Tulcea 
— Ghecet. 180 km, a supus pe 
cicliști unui examen deosebit de 
sever, din cauza traseului cu nu
meroase urcușuri, cu mult praf și 
pietre tăioase. In această etapă. 
G. Dumitrescu se detașează după 
40 km și, făcînd o cursă de unul 
singur, cîștigă etapa cu un avans 
apreciabil, ' față de Sima Zosima, 
G. Suclu și ceilalți.

Etapa a 3-a și ultima, s-a dis
putat pe distanța Brăila — R. Să- 

atletism s-au străduit să creeze toate 
condițiile necesare unei cît mai 
bune desfășurări și organizări a 
întrecerilor. Sînt însă alte regiuni 
care au desfășurat faza regio
nală cu participarea atleți-for și 
atletelor din numai două, trei ra
ioane. Un astfel de exemplu ne
gativ ni-1 oferă regiunea Timi
șoara. La faza regională a aces
tui campionat, desfășurată la Ti
mișoara, au participat doar atleții 
și atletele din raioanele Lugoj, 
Reșița, Caransebeș și Orașul Ti
mișoara, lipsind concurenții din 
raioanele Deta, Oravița, Mehadia, 
Făget și Moldova Nouă. Ceea ce 
este mai grav, este faptul că au 
fost trimiși la faza regională și 
unii tineri complet nepregătiți (ca 
cei din raionul Caransebeș).

Dintre performanțele cele mai 
bune obținute la întrecerile de 
atletism din fazele regionale, a- 
mintim următoarele: săritura in 
lungime băieți 15—16 ani: Luca 
Sever (Metalul Reșița) 5,60 m.; 
110 m. garduri 17—18 ani: Ar- 
cad Băcălan (Lugoj) 18,1 sec.; 
260 m, plat fete 17—18 ani: Aran- 
ca Lipoczi (FI. roșie Timișoara) 
27,9 sec.; disc băieți 17—18 ani; 
M. Zaberca (Progresul Lugoj)
33,55 m. Din Oradea, corespon
dentul nostru Gh. Dumitrescu se 
relatează că o serie de tineri și 
tinere au obținut numeroase per
formanțe îmbucurătoare. Iată cî
teva dintre cele mai bune rezul
tate : lungime fete 17—18 ani: 
Lucia Filip (Metalul Oradea) 4,54 
m.; 200 m. plat fete 15—16 ani: 
Ana Galiș (școala de tineret Ora
dea) 30,8; 400 m. garduri băieți 
17—18 ani; Pompiliu Alamorea- 
nu (Metalul Oradea) 65,4 sec; 
lungime băieți 15—16 ani: Ludo
vic Panyk (Oradea) 5.52 m

La R. Vîlcea, faza regională a 
acestui campionat a întrunit ju
niori și junioare din raioanele 
Slatina, Loviște, Băbeni, Drăgă- 
șani, Horezu și R. Vîlcea. Iată 
cîteva din rezultatele tehnice: înăl
țime fete 15—16 ani: Adela Ivă- 
răscu (Slatina) 1,35 m.; greutate 
băieți 17—18 ani; Vasile Strejo- 
rici (Slatina) 11,80 m.; suliță 
băieți 15—16 ani: Vasile Anto
nescu (Slatina) 32,20 m,; suliță 
băieți 17—18 ani; Dumitru Mar- 
tinescu (R. Vîlcea) 44,60 m.

T. ROIBU

(Flamura roșie comerț) 20/176; 
5. N. Miu (Constructorul I.P.C.I.) 
20/174; 6. I. Biolan (Constructo
rul I.P.C.I.) 20/171 ; 7. V. Popescu 
(Voința prestări servicii) 20/168; 
8. C. Beer (Progresul Combustibil) 
20/166 : 9. C. Dumitru (Voința
prestări servicii) 20/160; 10. I. Căr- 
pineanu (C.C.A.) 19/177. Pistol
precizie: 1. I. Cărpineanu (C.C.A.)
243 p„ campion al Capitalei pe
anul 1954 ; 2. A. Leinweber (FI. 
roșie comerț) 233; 3. N. Cristo
veanu (Constructorul I.P.C.I.) 230 
p. : 4. I. Biolan (Constructorul
I.P.C.I.) 226 p. 5. N. Dobrescu 
(FI. roșie comerț) 215- p.

In urma verificării țintelor de la 
proba de armă sport 3x20 focuri, 
s-a constatat că Vasilica Nicula 
(Dinamo) a totalizat 503 puncte, 
performanță care o situează pe pri
mul loc în clasamentul feminin și 
care, totodată, îi aduce titlul de 
campioană a Capitalei pe anul
1954.

Georgeta Tărărăscu (Dinamo) a 
totalizat 493 puncte, clasîradu-se po 
locul II. întrecerile continuă astăzi 
cu proba de armă liberă (3x20 
focuri).

1ZABELA MARDARESCU 

rat — Ploești, 184 km După 70 
km, G. Dumitrescu și Dolete se 
desprind din pluton și trec prin 
Rîmnicu Sărat cu un avans de 
peste trei minute. La Buzău, avan
sul lor se ridică ia 7 minute. La 
capătul etapei, victoria revine lui 
I. Dolete, care îl întrece cu o lun
gime pe G. Dumitrescu.

C/astmm.n/w/ general al cursei : 
1. G. Dumitrescu (Progresul) 19 
ore, 16 rain. 37 see; 2. Sima Zo
sima (Flacăra) 29:10,40; 3. I. Do
lete (Progresul) 20:33,30 ; 4. G.
Strciu (Progresul) 20:44,15: 5.
Mircea Alexiu (Progresul) 20:55,05.

„Cupa 23 A'Jgust” a revenit echi
pei Progresul-P'o“s*î

M. BEDROSIAN 
corespondent

Șase din cele zece echipe par
ticipante anul acesta la campio
natul republican de polo pe apă 
au evoluat ieri la ștrandul Tine
retului din Capitală în cadrul me
ciurilor programate în etapa I-a 
a returului. Este necesar să sub
liniem unele aspecte reliefate — 
de altfel, nu pentru prima oară— 
de desfășurarea jocurilor de polo, 
venind în felul acesta în ajutorul 
acestei importante competiții, în 
general, și colectivelor partici
pante în special.

Primul meci desfășurat ieri a 
scos în evidență în primul rînd o 
mare deficiență a echipei Progre
sul București: lipsa totală a u- 
nei concepții de joc. La numai 
trei zile de la înfrîngerea sufe
rită din partea echipei Flamura 
roșie Timișoara, tocmai din lipsa 
pomenită mai sus, Progresul Bu
curești a întîlnit în jocul susținut 
în compania echipei Progresul 
Tg. Mureș aceeași situație căreia, 
negăsindu-i rezolvarea cea mai 
justă, i-a căzut din nou victimă. 
Este vorba de tactica pe care 
trebuie s-o folosească echipa cu 
un jucător în plus.

In timpul jocului se întîmplă 
adeseori (și Progresului Bucu
rești i s-a întîmplat în ultimele 
două jocuri) ca o echipă să ră- 
mînă, cu superioritate numerică 
prin eliminarea unui jucător al 
echipei adverse. In această situa
ție, șansele echipei avantajate 
numeric sporesc și golul pare a- 
proape inevitabil. Ce procedeu 
tactic trebuie folosit în această 
situație ? Prin schimbul de locuri 
va trebui să rămînă liber unul 
dintre jucători (de preferință cel 
mai bu-n) care — din cea mai 
bună poziție — să șuteze Ia 
poartă. Ce a făcut însă Progre
sul București: a înghesu't jocul 
pe centru, nemaiavînd posibilita
tea să pătrundă spre poartă, a 
plimbat mingea fără adresă pre
cisă, iar adversarul a intercep
tat-o, a contraatacat și a mar
cat. Iată cum necunoașterea unui 
element tactic a privat această

Cresc noi cadre la natație...
Sfirșitul săptămînii trecute a 

a fost foarte bogat în ceea ce 
privește activitatea la natație. 
Timp de trei zile, ștrandul Tine
retului a găzduit întrecerile ce
lor mai mici înotători, din cadrul 
fazei regionale a campionatului 
republican. Tot în acest timp, în 
același loc, a fost organizat un 
concurs amical pentru seniori și 
senioare.

La acest concurs au fost obți
nute o serie de rezultate promi
țătoare, care demonstrează că în 
ultima vreme înotătorii respectivi 
sînt pregătiți cu deosebită atenție 
de antrenorii lor. Dacă aceștia 
vor continua să muncească tot 
atît de bine și pe vifor, vor reuși 
să creeze natației noastre baza 
necesară sportului de performanță. 
Merită a fi evidențiați antrenorii 
și instructorii de înot C. Vasiliu 
și D. Angelescu (Progresul F. 
B.) , .4. Horacek și Filimon An
gelescu (Flamura roșie), A. Szat- 
mary (Locomotiva), Zotter (Cons
tructorul) IF. Muller (Știința), 
care au prezentat la startul în
trecerilor numeroși copii, în afara 
acelora care se găsesc de aproa
pe o lună de zile în tabăra de 
perfecționare de la Oradea. Dem

Concursul de verificare al lotului de tenis al R.P.R.
Pe terenurile centrului de antrena

ment nr. 2 din Capitală au conti
nuat ieri jocurile din cadrul turneu
lui de selecȚe la care participă 
cei mai buni jucători și cele mai 
bune jucătoare din țara noastră. 
Rezultatele tehnice: Gh. Viziru — 
M. Viz/rii 8—6, 6-2, 6—4; Șt. 
Annheieseu — C. Zacopceanu 1—6, 
(•—O, 5—7, 6—0, 6—4; C. Caralu- 
lis — T. Bădiți 7—5, 6—3, 7—9,

® A apărut ..Programul Prono
sport" Nr. 18 care cuprinde urmă- 
loare'e : programul concursului Nr. 
20 (etapa din 22 august), o pre
zentare a ecl'.țpelc-r de fotbal care 
vor participa la turneul de la 
București, „Pronosticul meu“ de 
Ion Vasilescu — laureat al Pre- 
n iului de Stat, — Mircea Anasta- 
sescu și Const. Buleti-

Fază din meciul T. dinamovist — Dinamo Tg. Mureș. Samoilă (T.D.) 
va prinde mingea trimisă de un atacant advers.

(Foto: R. Vila-ra).

echipă de un rezultat mai bun 
(în ultimele două jocuri Progre
sul București a pierdut la limită
2-3).

Tot cu prilejul acestui joc am 
constatat că în plin campionat 
mai sînt echipe care n-au șapte 
jucători. Progresul Tg, Mureș și 
Progresul București au recurs la 
improvizații, introducând în echi
pă, prima pe Mayer intr-un post 
de mare răspundere (portar) iar 
cea de a doua pe Dima, un tî- 
năr jucător cu perspective. dar 
care nu este încă apt pentru jocuri 
de categoria întîia. De ase
menea, Dinamo Tg, Mureș a ju
cat ieri cu ITelfi, care l-a înlocuit 
fără succes pe Csordas.

Cele relatate mai sus sînt câ
teva exemple de lipsuri din pă
cate numeroase — de care suferă 
și alte echipe din actualul cam
pionat. S-a observat, de aseme
nea, în jocul C.C.A. — Știința 
Cluj, că atacul echipei clujene, 
format din Araniossy și Maxim, 
nu înțelege că, atunci cînd ac
țiunile lor sînt oprite, ei mai au 
și obligația de a încerca să li
chideze începerea atacului echi

ne de subliniat sînt rezultatele 
realizate în probele 50 m. liber 
copii, unde 6 concurenți au obți
nut timpuri apropiate în jurul a 
35—38 sec. Aceștia sînt: Mircea 
Ursu (Constructorul) 35,7 sec., C. 
lonescu (Dinamo) 36,0 sec., A. 
Horacek (FI. roșie) 36,2 sec., Gh. 
Dobre (FI. roșie) 37,0 sec. Com
ponentele ștafetelor 4x50 m. mixt 
și 4x50 m. liber fetițe de la co
lectivul sportiv Progresul F. B. 
(Urmeș, Vasiliu, Ghinea, loniță) 
și Știința (Justl, A. Yost, E. Yost, 
V. Dogan) au prilejuit prin buna 
lor comportare o întrecere viu 
disputată, cu o sosire foarte 
strînsă.

Dintre probele rezervate senio
rilor trebuie să relevăm buna com
portare a Elisabelei Bock (Voin
ța), care, în proba de 4x100 m. 
mixt individual, a obținut timpul 
7:07,4. Cea de a doua clasată, 
El, Vitan, din aceeași asociație, 
junioară cat. 1 a terminat proba 
în 8:18,8, stabilind recordul pro
bei la această categorie. De ase
menea, ștafeta 4x200 ni., liber, 
(AL Olaru, A. lonescu, Gh. Co
ciuban, M. Rujinski) de la Dina
mo a parcurs distanța în 10:17,0.

3—6, 3—3 (întrerupt din cauza 
întunericului). Intîlnirile continuă 
astăzi, de la ora 9 dimineața, pe 
aceleași terenuri.

Astăzi și mîine de la ora 16, pe 
terenurile centrului de antrenament 
nr. 2, Știința Politehnica și Loco
motiva C.F.R. se vor desfășura, în 
continuare, meciuri din cadrul etapei 
regionale a campionatului indivi
dual de tenis al R.P.R-

INFORMAȚII
Utono sport

nul săptămînii. Pe țoale stadioa
nele, Poșta noastră, Tănăsache 
Pronosport (caricaturi), Uite U.T.A., 
nu e U.T.A. clasamentul „Cupei 
Pronosport” și cuvinte încrucișate. 

pei adverse, venind înapoi în a- 
jutorul coechipierilor lor.

Jocul Tinărul dinamovist — Di
namo Tg. Mureș a scos în evi
dență formă bună a tinerilor di- 
namoviști. Inepuizabili la înot, lor 
le revine în prunul rînd meritul 
de a fi creat o partidă dinamică, 
spectaculoasă, specifică jocului 
modern. Dar, nu putem trece cu 
vederea peste comportarea unor 
jucători ca Lorincz, Rujinsky, Naș- 
ca, Kelemen, Cociuban care au 
prestat în acest meci un joc extrem 
de dur. Aceste practici nu sînt com
patibile cu atitudinea pe care trebuie 
s-o aibă un sportiv de tip nou. Ar
bitrul jocului N. Blidaru a pro
cedat just, eliminîndu-i din apă 
pe cei care au greșit. Pentru că 
sîntem la capitolul arbitraj, suge
răm Colegiului de arbitri din 
Comisia centrală de natație o 
apropiată ședință, în care să se 
analizeze ultimele arbitraje. Ne
unitare în decizii, ultimele arbi
traje nu pot decît să semene și 
mai mult confuzia dînd astfel loc 
la scene neplăcute, între arbitri, 
jucători și spectatori.

G. NICOLAESCU

• POLO PE APA. — Etapa a 
doua a returului campionatului re
publican programează pentru joi 19 
august următoarele jocuri: Bucu
rești: Progresul — Progresul Cluj; 
Cluj: Știința — Constructorul Li
ra dea.

• NATAȚIE. — Azi dimineață, 
la bazinul de înot Progresul Fi
nanțe Bănci continuă finalele de 
înot ale asociațiilor Progresul și 
Constructorul în cadrul etapei pe 
asociație a Spartachiadei sindi
cale, iar la ștrandul Tineretului 
din Capitală încep, de la ora 8. 
finalele asociațiilor Locomotiva și 
Știința. Finalele acestor asociații 
continuă și mîine.

— Duminică 15 august s-a des
fășurat la ștrandul Snagov faza 
regională a concursului sătesc de 
natație a asociației Recolta. S-au 
clasat pe primele locuri: 50 m. 
liber fete: Tudora Dobre (Snagov); 
100 m. liber băieți: C. Dorobanțu 
(Vidra).

• OINĂ. — In cadrul Sparta
chiadei sindicale asociația Știința 
organizează între 24—27 august, 
la Cluj, faza pe asociație la oină. 
La aceste întreceri vor participa 
echipe din centrele universitare 
Cluj, Iași, Galați, Orașul Stalin, 
Craiova, Arad și București.
• FOTBAL. — Meciul dintre e- 

chi'pele Flamura roșie Bacău . și 
Locomotiva Constanța, care urma 
să se desfășoare în cadrul etapei 
de duminică 22 august a campio
natului categoriei B, a fost amî- 
nat pentru 1 septembrie.

e Participanții din Capitală pot 
depune buletine de concurs la a- 
genția Pronosport din str. Aristide 
Briand nr. 6. care este deschisă 
zilnic între oreîe 7—22. Duminica 
între 8—16. La această agenție se 
vînd formulare de concurs și pro
grame Pronosport, precum și bi
lete pentru manifestațiile sportive 
și timbre olimpice pentru asocia
țiile din Capitală,



Realitățile sportului din R P. R. văzute de elvețieni
— Ce scrie ziarul „Sport”-Ziirich despre meciul de atletism R. P. R.-Elveția —

înaintea campionatelor europene de atletism

CELE MAI BUNE RE2ULTATE FEMININE ALE ANULUI
Pe răbojul activității atletice 

internaționale al sezonului 
1954, întîlnirea dintre echipele 
reprezentative ale R. P. Romîne și 
Elveției a rămas marcată ca un 
eveniment de seamă. Prima con
fruntare pe stadion a atleților și 
atletelor din cele două țări a scos 
la iveală o serie de rezultate 
foarte valoroase.

Echipa masculină a R.P.R. a 
întrecut cu 134—97 puncte echipa 
Elveției. La femei, victoria a fost 
și mai categorică : 70—29 puncte. 
De atunci, atlejii elvețieni au 
avut încă o intîlnire internațio
nală, în cadrul meciului triun
ghiular cu Italia și Austria. Este 
interesant de remarcat că atleții 
elvețieni i-au întrecut pe cei aus
trieci cu 113—84 și au pierdut la 
un scor strîns (91 —106) în fața 
puternicii echipe a Italiei. Aceste 
punctaje scot și mai limpede în 
relief valoarea victoriei echipei de 
atletism a R. P. Romîne.

In afara rezultatelor tehnice, 
prima întilnire de atletism Elve
ția — R.P.R. a constituit punc
tul de plecare al unei noi și fru
moase prietenii sportive. Ecourile 
întîlnirii de la București nu s-au 
stins încă și în ziarele elvețiene, 
de curînd sosite, găsim largi co
mentarii pe marginea acestui im
portant eveniment atletic. Ziarul 
„Sport” din Zurich publică într-un 
număr recent un amplu reportaj 
cu titlul „Impresii după meciul 
internațional de la București", în 
care sînt redate amănunte asu
pra vizitei atleților elvețieni în 
tara noastră.

Făcitid o trecere în revistă a îm
prejurărilor care au dus la con
tractarea acestui meci, ziarul el
vețian scrie: „Se poate naște în
trebarea, de ce Federația atletică 
amatoare a Elveției a acceptat o 
asemenea invitație, cină ne apă
rea oarecum problematic a avea 
relații sportive cu țările din Eu
ropa de răsărit, știut fiind că a- 
colo condițiile sînt diferite de ale 
noastre. Dacă aruncăm o privire 
asupra celor trăite la București, 
trebuie să spunem, cu toată obiec
tivitatea, că, intr-adevăr, lucrurile 
stau așa. Tot așa de clar și des
chis trebuie spus, însă, că ase
menea călătorii nu reprezintă nici 
un risc. ci. dimpotrivă, ele sînt un 
prilej de a culege impresii folosi
toare și prețioase și, în orice caz, 
ele contribuie la înțelegerea reci
procă, fără a schimba ceva din 
rezervele și concepțiile personale 
ale fiecăruia. Federația romină de 
atletism invitase de mai multe ori
echipa Elveției și după ce am 
aflat de desfășurarea plină de 
succes a altor întilniri internațio
nale. au dispărut toate șovăiel’le, 
ele făcînd loc unei contractări de
finitive".

Este știut că anumite cercuri 
reacționare din apus întrețin o 
propagandă de defăimare a miș
cării spdrtive din țările de demo
crație populară, ceea ce explică 
în bună parte și rezervele condu
cătorilor Federației elvețiene de 
atletism dinaintea meciului. Spor
tivii elvețieni au (inut însă să 
vadă cu ochii lor realitățile spor
tului din răsărit și au plecat de
ciși spre București.

O mare parte a reportajului este 
consacrată călătoriei cu avionul 
pînă la București, care s-a desfă
șurat in condițiuni atmosferice to
tal nefavorabile, ceea ce a dus și 
la intîrzierea sosirii cu o zi. Cu 
acest, prilej, membrii expediției au 
ținut să menționeze aportul avia
torilor romîni, care, pe ruta Pra- 
ga — București, s-au străduit să 
le asigure o călătorie cît mai

Echipa masculină de atletism a R. P. Romine care a învins echipa 
Elveției.

Ibună. „Ne-am dat seama că ro- 
minii sînt aviatori excelenți și 
posedă un material de zbor fără 
cusur. Din cauza unei furtuni dea
supra Carpaților, a trebuit să mai 
aterizăm odată lingă granița ro- 
mino-ungară la Arad, unde am 
făcut escală, dar pină la urmă 
toate s-au întors spre bine și către 
ora 6 după-amiază toți sportivii el
vețieni se aflau adunați pe aero
portul din București, unde forma
litățile s-au desfășurat foarte ra
pid datorită amabilității organelor 
vamale romîne. Primirea nu a lă
sat cu nimic de dorit. Oficialii 
noștri au primit flori. Diferiți tîl- 
maci, deosebit de pricepuți, au a- 
vut grijă să ne înlesnească înțe
legerea."

Atleții elvețieni au fost de-a 
dreptul surprinși de atmosfera 
prietenească cu care au fost în- 
tîmpinati în capitala tării noas
tre. Rînd pe rînd se spulberau 
■toate calomniile care sînt debitate 
la adresa noastră de ziarele apu
sene vindute capitaliștilor. „La 
București, ne-am bucurat de o în
treținere de prima clasă la hotelul 
Athenee Palace, — continuă zia
rul elvețian. Autoritățile romî
ne și reprezentanții Federației 
de atletism n-au lăsat să scape 
nici o atenție pe care ne-o pu
teau oferi. Fiecare dorință a noas
tră părea să fie pentru ei un im
perativ, ceea ce nu rareori ne-a 
pus într-o situație de-a dreptul 
jenantă, deși nimeni n-a arătat 
față de noi intenția de a trage 
vreun profit din aceasta. Intre 
timp, prima zi de concurs a tre
buit să fie amînată cu 24 ore din 
cauza întirzierii noastre. Mutarea 
întregului program cu o zi în
treagă n-a reprezentat pentru or
ganizatori o problemă grea. Așa 
ceva se face repede și totul e în 
regulă!

Duminică dimineața a avut loc 
vizitarea splendidului stadion, una 
din cele trei mari baze sportive, 
excelent amenajate. Atleții și at-.. 
Ielele cu avut prilejul să-și dezmor
țească picioarele obosite. O oare
care grijă o purtau tehnicienii 
noștri față de acei membri ai 
lotului care suportaseră rău călă
toria aeriană, dar, spre mirarea 
tuturor, tocmai acești sportivi a- 
veau să obțină rezultatele cele 
mai bune."

Impresiilor favorabile pe care 
sportivii elvețieni le culegeau, la 
fiecare pas, în “orașul gazdă, li 
s-au adăugat satisfacții de ordin 
sportiv. Pe stadionul Republicii 
totul era pregătit in cel mai mic 
amănunt pentru a asigura între
cerilor o desfășurare perfectă. Zia
rul din Zurich scrie : „După-amia
ză, la ora 17, au început între
cerile, într-o organizare care me
rită cel mai bun calificativ. încă 
în ajun, o ședință tehnică arătase 
că nimic nu era lăsat la voia în- 
tîmplării. In toate privințele se 
venea înaintea dorințelor noastre 
și totul era făcut pentru a crea 
condiții excelente. Solemnitatea de 
deschidere s-a desfășurat pitoresc, 
reprezentanții noștri prezentindu-se 
foarte bine. Toți participanta au 
primit buchete de flori. Scurte cu- 
vintări au contribuit la crearea unei 
atmosfere demne și plăcute.

Următorii factori au contribuit 
în mod favorabil la obținerea de 
performanțe înalte: organizarea 
ireproșabilă, admirabila pistă de 
zgură roșie și publicul, deosebit 
de numeros, entuziast și obiectiv. 
La prima zi au asistat, după datele 
locale, 30,000 de spectatori, iar la 
ziua doua, deci luni, mai mult 
de 10.000 spectatori. Puțini din
tre sportivii noștri sînt obișrwiți 
cu asemenea mase, dar cei mai 
mulți dintre ei au reacționat bine 
la aceasta"

Pasaje largi sint acordate în 
ziarul elvețian considerațiilor asu
pra concursului și valorii arătate 

de comcurenți. Ziarul „Sport" din Zu
rich își continuă astfel articolul: 
„Romînii s-au dovedit sensibil mai 
tuni decit ne-am așteptat și per
formanțele lor s-au arătat in multe 
probe superioare celor înregistrate 
cu 14 zile înainte in meciul inter
național cu Olanda".

Ziarul elvețian descrie condițiile 
superioare de organizare a mișcării 
atletice din R.P.R. Comentatorul 
se oprește asupra amănuntelor că 
„...Pentru fiecare atlet se (ine o 
evidență precisă ." și „...Controlul 
medical sportiv funcționează în mod 
excelent. Alimentația este reco
mandată cu precizie matema
tică...". De asemenea, specialistul 
elvețian constată că „...Îndrumarea 
tehnică este de cea mai bună cali
tate". Aceste condiții, noi pentru 
elvețieni, sînt factori importanți în 
dezvoltarea atletismului în toate 
țările de democrație populară, la 
fel ca în Uniunea Sovietică. „Tre
buie să avem în vedere — scrie 
ziarul elvețian — că în puțini ani 
aceste țări vor avea un număr 
considerabil de performanțe înalte, 
care vor întrece tot ce a fost pînă 
acum. Aceasta este absolut sigur 
și deschide perspective care ne dau 
de gîndit".

Atleții elvețieni au dat în acest 
concurs tot ce au putut, așa cum 
remarcă mai departe ziarul: „Cu 
atît mai îmbucurător este faptul 

că mulți dintre atleții noștri s-au 
ridicat la înălțimea situației și au 
arătat o mare putere de luptă".

Comentatorul ziarului „Sport" 
dă prețioase calificative asupra 
comportării atlejilor romîni. „Am 
cunoscut în Măgdaș un sprinter 
strălucit. Meritul lui Wehrli este 
de a-l fi forțat să se întrebuințeze 
la maximum. Doi hurdleri, Opriș 
și Savel, au arătat o clasă exce
lentă, care va fi de admirat și la 
Berna. Opriș a dispus categoric 
de Bernard și are șanse de victorie 
la campionatele europene. Este un 
atlet admirabil format, dtrz, abso
lut sigur și foarte rapid

Savel are, la 400 m. garduri, 
clasă europeană. Faptul că Fost 
(fără îndoială, cel mai bun elve
țian al meciului, răsplătii pentru 
aceasta cu o cupă) a reușit să-l 
învingă, este pentru noi un punct 
de succes. Este de relevat aci un 
exemplu al înaltului spirit spor'iv 
al romi ni lor. Fotografia sosirii a 
arătat egalitate absolută, dar, fără 
să-i întrebe pe elvețieni, jude

cătorii de sosire au hotărît să-i 
dea victoria lui Rost Trebuie re
marcat că aceasta este ceva cu 
totul neobișnuit și o dovadă că aci, 
tu toate condițiile diferite pentru 
sport, spiritul inalt de sportivitate 
și prietenie este prețuit mai mult ca 
orice. Această mărturie este o do
vadă că nu există nici o piedică 
pentru a întreține relații sportive 
cu Romînia.

Alergătorul de 5 000 m. Grectscu . 
este un atlet tinăr, capabil. Mor- 
genthaler nu s-a putut aclimatiza 
decît luni, cînd, în cursa de 10.000 
m., a învins un atlet mare (N. N. 
Dinu Cristea).

Romînii sînt puternici în probele 
care cer o pregătire tehnică înaltă. 
Singur Portman a reușit să facă 
o breșă, și încă una admirabilă* 
Atletul din Biel va mai face să se 
vorbească despre el (N.N. In acest 
concurs, Portman a cîștigat la 
proba de triplu salt cu 14,87 m. — 
record elvețian). La înăl’ime, înlo
cuitorul lui Soler (N.N. Al. Merlcă) 
a strălucit prinir-o tehnică ului
toare. Săritorii cu prăjina Drago- 
mir șl Dumitrescu au fost, ații din 
punct de vedere tehnic, cit și at
letic, cu puțin superiori reprezen
tanților noștri. O clasă superioară 
are aruncătorul de greutate Geor
gescu, foarte ttnăr. patente și ra
pid. In curînd, sint de așteptat de 
la el performanțe de 16 m. sau și 
mai mult. Același lucra se poate 
spune despre aruncătorul de cio
can Dumitru. Trebuie să-i vezi pe 
acești tineri minunați, pentru a 
înțelege că la noi asemenea „ma- . 
terial" e rar de găsit. Aruncătorul 
de. suliță Demeter are posibilități 
de 70 m., este însă necizelat încă 
din punct de vedere tehnic".

Cuvinte elogioase are ziarul 
„Sport"-Zurich vorbind despre at
mosfera de adevărată prietenie 
care a domnit între sportivii el
vețieni și romîni în timpul meciu. 
lui de la București. Concluzia zia
rului este că voiajul atleților elve
țieni în Romînia, a reprezentat un 
mare succes și nn punct de plecare 
pentru o mai strînsă colaborare 
între sportivii celor două țări.

Continuăm astăzi publicarea celor 
mai bune rezultate obținute anul 
acesta de atletele țărilor europene. 
După cum se poate vedea din cele 
9 probe clasice, atletele sovietice 
se găsesc pe primele locuri la 7 
din aceste probe, fapt care de
monstrează clar superioritatea 
școalei atletice sovietice.

100 metri
11.6 Irina Turova (U.R.S.S.)
11,8 Vera Krepkina (U.R.S.S.)
11,8 Christa Stubnik (R.D. Germ.)
11.8 Vera Neszmely (R.P. Ungară)
11.9 Maria Itkina (U.R.S.S.)
11.9 Polinicenko (U.R.S.S.)
11.9 Scheibner (Germania Occid.) 
12.0 Nadejda Dvalișvili (U.R.S.S.) 
12,0 Flora Kazanțeva (U.R.S.S.) 
12,0 Gisela Kohler (R. D. Germ.) 
12,0 Cheesman (Anglia)
12,0 Erny (Germania Occident.) 
12,0 Wheeler (Anglia).

200 metri
23.6 Christa Stubnik (R. D. Germ.) 
23,8 Maria Itkina (U.R.S.S.).
24,3 Nadejda Dvalișvili (U.R.S.S.)
24,3 Vera Krepkina (U.R.S.S.)
24.6 Irina Turova (U.R.S.S.)
24,6 Lerczak (R.P. Polonă)
24.6 Vlitkina (U.R.S.S.)
24.7 Gisela Kohler (R D Germ.)
24.8 Kuznețova (U.R.S.S.)
24.8 Veselina Kolarova (R.P. Bulg.)
24.9 Klausner (R.D. Germană)
24.9 Johnston (Anglia)
21.9 Bocian (R.P. Polonă)

800 metri 
2:08,2 Diana Laether (Anglia) 
2:08,4 Aranka Kazi (R.P. Ungară) 
2:08,8 Nina Otkalenko (U.R.S.S.) 
2:10,1 Ursula Donath (R.D. Germ.) 
2:10 6 Oliver (Anglia) 
2:10,9 Ball (Anglia) 
2:11.3 Lisenko (U.R.S.S.) 
2:11,6 Swaley (Anglia) 
2:12,1 Barahovici (U.R.S.S.) 

2:12,2. Loakes (Anglia) 
2:12,5 Miillerova (R. Cehoslovacă).

80 metri garduri
10.9 Maria Golubniceaia

(U.R.S.S.)
11,0 Gisela Kohler (R. D. Germ.)
11.2 Gurvici (U.R.S.S.)
11.3 Maria Alexandrova

(U.R.S.S.)
11,3 F. E. Blankers-Koen (Olanda)
11,3 Olga Gyarmati (R.P. Ungară)
11,3 Lobințeva (U.R.S.S.)
11.3 Laborie (Franța)
11.4 Seaborn (Anglia)
11,4 Bocian (R.P. Polonă)
11,4 Elena Dunska (R.P. Polonă)
11,4 Desforges (Anglia)
11,4 San-der (Germania Occid.) 

Lungime
6,25 Nadejda Dvalișvili (U.R.S.S.) 
6,12 Elena Dunska (R.P. Polonă) 
6,00 M. Kusion (R.P. Polonă) 
5.99 Alexandra Ciudina (U.R.S.S.) 
5,94 Vinogradova (U.R.S.S.) 
5,90 Haskins (Anglia)
5,86 Fisch (Germania Occid.) 
5.84 Christa Stubnik (R.D. Germ.) 
5,83 Marie Ilwicka (R.P. Polonă)

Campionatele de atletism ale R. Cehoslovace
PRAGA. — Pe stadionul Banik 

Vitkoviee din Ostrava s-au desfă
șurat recent campionatele de atle
tism ale R. Cehoslovace pe anul
1954. întrecerile, care au fost de 
un înalt nivel tehnic, au dat loc 
unor dispute îndîrjite, fiecare con
curent depunînd eforturi deosebite 
pentru victorie. Iată noii campioni 
de atletism ai R. Cehoslovace:

BĂRBAȚI. 1(H) m. : Janecek 
(U.D.A.) 10,7; Șimănek (Ruda
Hvezda) 10,9; 200 m. Janecek
(U.D.A.) 21.6, Șimek (Banik Vitko- 
vice) 22,5; 400 m.: Vrecnik (U.D.A.) 
49.1, Lișka (U.D.A.) 49,5; 800 m.: 
Lișka (U.D.A.) 1:53,3, C,ik-1
(U.D.A.) 1:53,5; 1.500 in.: Jung
wirth (U.D.A.) 3:51,4, Zvolensky
(U.D.A.) 3:53,3, Cevona (Jskra) 
3:55,6; 3000 m. obstacole : Brlica 
(Spartak Prerov) 9:08,2, Roudnv 
(Jskra Gottwaldov) 9:08,2; 5000 
m.: Zatopek (U.D.A.) 14,24.8,
Kotijek (U.D.A.) 14:57, Șvajgr
(Slavoj Opava) 15:03,2; 10.000 m.
Santrucek (Ruda Hvezda) 30:34,4, 
Ullspergec (U.D.A.) 30:36, Tomis 
(U.D.A.) 32:15,4 (Zatopek n-a luat 
startul); 4x100 m.: Ruda Hvezda 
(Bilek, Hlidek, Kvapil, Simanek) 
42,3, U.D.A. 42,9, Slavia 43,4; 
4x400 m.: U.D.A. II (Zvolensky, 
Cikel, Jungwirth, Lișka) 3:19,2, 
U.D.A. 1 3:22,6; 110 m. garduri :
Toșnar (U.D.A.) 15 sec., Mrazek 
(U.D.A.) 15,1, Hon (Slavia Praga) 
15,6;400 m. garduri: Stastny (Ta- 
tran Pardubice) 54,9, Zajdlik 
(Slavia Bratislava) 55,6, Neșpor 
(Dynamo Praga) 56,7; 10 km murș 
Dolezâl (U.D.A.) 45:55,4, Balșan
(Spartak Praga) 48:19,4; lungime: 
Martinek (U.D.A.) 7,37 m., Fikejiz

Christa Seliger-Stubnik

5,82 Desforges (Anglia)
5,81 Cawley (Anglia)
5,80 Sanda Grosu (R.P. Romină) 

înălțime
1,73 Alexandra Ciudina (U.R.S.S.)’
1,67 Olga Modrachova (R. Cehosl.)
1,65 Inland: Balaș (R.P. Romină)
1,60 Nina Kosova (U.R S.S.)
1,60 Tyler (Anglia)
1,60 Peirone (Franța)
1,60 Mocilina (U R.S.S.)
1,60 Radcenko (U.R.S.S.)
1,60 Maria Pisareva (U.R.S.S.)
1,60 Larking (Suedia).

Greutate
16,08 Galina Zibina (U.R.S.S.)
15,78 Tamara Tiskievici (U R.S.S.)'
15,34 Dojnikova (U.R.S.S.)
15,01 Maria Kuznețova (U.R.S.S.)

14,86 Marianne Werner (Germ. Oc.)
14,58 Maremee (U.R.S.S.)
14.57 Biederman (Germania Oc.)
14,55 Ana Andreeva (U.R.S.S.)
14,06 Tislerova (R. Cehoslovacă)’
14,06 Gorciakova (U.R.S.S.)

Disc
52.26 Nina Dum'oadze (U.R.S.S.)’

49.85 Arzumanova (U.R.S.S.)
48.52 Galina Zibina (U.R.S.S.)
47,39 Verhosanska (U.R.S.S.)
47,14 Iutta Kruger (Germania Oc.)
46.58 Mertova (R. Cehoslovacă)
46,22 Marianne Werner (Germ. Oc.)
46,12 Begleakova (U.R.S S.)
45,93 Sorinek (Germania Occid.)
45,05 Seredi (R.P. Ungară)
44,90 Prokofieva (U.R.S.S.)
44.85 Lia Manolitt (R.P.Romină)
44,73 Vrabelova (R. Cehoslovacă) I

Suliță
55,11 Koneaeva (U.R.S.S.)
53.26 Dana Zatopkova (R. Cehosi.)
51.52 Roolaid (U.R.S.S.)
50,83 Alexandra Ciudina (U.R.S.S.)
48,66 Gorciakova (U.R.S.S.)
48,69 Kruger (Germania Occid.)
48,21 Erzseliet Vigh (R.P. Ungarăjiț
46,56 Schonebeck (Germania Oc.)
46.20 Maremee (U.R.S.S.)
46,05 Dobrzycka (R.P. Polonă)

(U.D.A.) 7,34 m. înălțime: Lansky 
(Ruda Hvezda) 2 m., Krejci (SI»-' 
via Bratislava) 1,85 n>,, Hejda
(U.D.A.) 1,85 ttl. triplu salt: 
lecky (Ruda Hvezda) 14,50, bang 
(U.D.A.) 14,37 m. Prăjină: Krejear 
(U.D.A.) 4,15, Saxa (U.D.A. 4,05
m., Ștepanek (Spartak Praga) 3,95 
m.; ciocan: Maca (Ruda Hvezda) 
56,68 m., Kypta (Lf.D.A.) 56,61 m, 
Dadak (Spartak) 56,39 m.; Greu
tate: Skobla (U.D.A.) 17,04 m, 
Plihal (U.D.A.) 15,47 m.; Suliță: 
Uhlar (U.D.A.) 66,33 m., K oprimi 
(Spartak Brno) 65,45 m., Perek 
(Jskra) 64,92 m.

FEMEI : 80 m. garduri: Fendry- 
cheva (Dynamo Pardubice) 11,7, 
Modrachova (U.D.A.) 11,9; 200m.: 
Strejcikova (Spartak Decin) 25Jk 
Mullerova (Slovan) 26,2; 100 nt:
Strejcikova (Spirtac) 12,5, Rabova 
(Slavia) 12,8; 800 m.: MCllerwa 
(Slovan) 2:17, Bartakova (U.D.A.)' 
2:20,1; 4xt<W m .■ Spartak (Viltora, 
Kucerovd, Holubova, Streicikova) 
50,2; U.D.A. 51,3; 4x200 m.: Sfor 
van (Bukovska, Koștialova, No-’ 
votna, Muilerova) 1:48,4, Dynamo 
1:51,6; Greutate: Tislerova(U.D.A.), 
13,98 m., Kritkova (U. D. A.)
13,48 m.; Lungime: Rozkoțoai
(U.D.A.) 5,63 m„ Gizicka (Banft) 
5,41 m.; înălțime: ModrachtwU
(U.D.A.) -1,63 m., Matejcova, țJ«* 
kra) 1,55 m.; Disc: Mneiava 
(U.D.A.) 46,13, Stachoviciova (Sla
via) 42,50; Suliță: Zatopfcowi 
(U.D.A. 48,81, Matatkova (Jstaajț 
41,85.
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fehipa de baschet „1 august” 
din R. P. Chineză joacă joi

In Capitală cu C.C.A-
Peste două zile, sportivii 

bucureșteni vor avea prilejul 
să urmărească evoluția echipei 
de baschet „1 august" din R.P. 
Chineză, care se află de două' 
săptămîni în țara noastră.

Echipa „1 august" a susținut 
primul meci la Orașul Stalin, 
unde a întrecut echipa de cate
goria A. Progresul cu scorul 

1 de 99-44. Apoi, oaspeții au jucat 
la Sibiu, unde au învins Cons- 

; tructorul cu 63-31. In continua; 
i rea turneului, au susținut trei 
J meciuri cu cele mai bune echipe 
i din restul țării: Selecționata ora- 
[ sului Cluj, Progresul Tg. Mureș 
i și Dinamo Oradea.

La Cluj, baschetbaliștii din 
R.P. Chineză au cîștigat la un 
scor categoric prima repriză 
(43-15), dar în partea doua a 
jocului clujenii s-au dovedit 
mai buni, realizînd o diferență 
de 6 puncte: 39-33. Scorul final 
a fost totuși favorabil oaspeților: 
76-54. Mai echilibrată a fost 
partida de la Tg. Mureș, unde 

; echipa Progresul, clasată, pe 
locul 5 în campionatul categoriei 
A a opus o dîrză rezistență. Di
ferența de scor a fost foarte
mică și a alternat pînă la eli--. 
minarea lui Elek, cînd echi
pa „1 august" s-a distanțat și a 
cîștigat cu 53-46. Ultima întîl- 
nire din restul țării s-a desfă
șurat duminică la Oradea. Aci, ; 
echipa locală Dinamo a făcut , 
un. joc bun, dar nu a putut de
păși nici ea redutabila apărare 
a oaspeților, care au învins cu 
46-35.

In toate aceste meciuri, bas
chetbaliștii echipei „1 august" 
au făcut adevărate demonstra
ții de pregătire fizică, tehnică și 
tactică. Numeroșii spectatori 
prezenți la toate meciurile au 
aplaudat cu multă însuflețire de- 
săvîrșita îndemînare în mînuîrea 
mingei (conducerea mingei, 
aruncările la coș, pasele, etc.), 
care au constituit o adevărată 
lecție pentru cei dornici de a 
se iniția în această disciplină 
sportivă. Oaspeții chinezi au 
mai impresionat prin concepția 
tactică avansată, bazată pe 
viteza de acțiuni, de circulație 
a mingii și a omului. Echipa 
„1 august" a făcut un joc ra
pid, cu contraatacuri fulgeră- 
rătoare, cu pătrunderi în viteză 
și în forță, dovedind totodată o 
excelentă pregătire în aruncările 
de la distanță și semi-dista-nță.

Baschetbaliștii chinezi susțin 
primul meci în București joi 
seara, pe terenul din incinta 
Velodromului Dinamo, cînd vor 
întîlni echipa C.C.A., clasată pe 
locul 4 la încheierea turului 
campionatului categoriei A. In- 
tîfnirea dintre echipele 
gust" din R.P. Chineză șl echi
pa C.C.A., care își face debutul 
în meciuri internaționale, este 
așteptată cu multă nerăbdare și 
prezintă un deosebit interes pen
tru sportivii bucureșteni.

turului

.,1 au-

Neîntrecuțîî halterofili sovietici
A tr. c. . un an de cînd terenu

rile și sălile de sport din capita
la țării noastre au trăit acele zile 
de neuitat ale întrecerilor Festi
valului. Pe mulți iubitori de 
sport bucureșteni pașii i-au dus 
atunci către sala Dinamo, acolo 
unde se întreceau halterofilii ve- 
niți din multe țări ale lumii.

Iată, ne amintim, parcă a fost 
ieri... Pe podium este chemat con
curentul sovietic Alexei Medve
diev, Un murmur de admirație 
străbate sala la apariția acestui 
tînăr înalt, și mușchiulos. II pri
vește admirativ și Ken Mac Do
nald, reprezentantul Australiei, cel 
care poseda pînă atunci rezulta
tul cel mai bun la „aruncat". 
Duelul dintre acești doi „grei" a 
fost de-a dreptul pasionant. Dar, 
pe cînd Mac Donald a trebuit să 
se oprească la 155 kg., Medve
diev a ridicat sus deasupra ca
pului 170 kg., stîrnind ropote de 
aplauze. ■ La toate cele trei sti
luri, studentul de la Institutul de 
Cultură Fizică din Moscova a 
totalizat 440 kg., un rezultat cum 
nu se mai văzuse la noi în țară.

Am avut de atunci 
mai auzim de multe 
acest minunat sportiv. In cursul 
anului trecut, el și-a 
formanța la 447,5 kg., 
bun rezultat european, 
constituie o garanție a succeselor ■ 
viitoare ale lui Alexei Medvediev, 
care a împlinit abia 25 ani. Acum 
cîteva zile la Budapesta, el a 
cucerit titlul de campion mondial 
universitar la categoria grea.

Sportul halterelor cunoaște o 
deosebită răspîndire în Uniunea 
Sovietică. Halterofilii sovietici de
țin numeroase recorduri mondiale 
și europene. La ultimele campio
nate ale lumii, desfășurate în 
vara trecută la Stockholm, repre
zentanții U.R.S.S. s-au arătat su
periori tuturor celorlalți concu- 
renți, în special la categoriile 
ușoare, unde au marcat o netă 
de superioritate. La Stockholm, hal
terofilii sovietici au totalizat 25 
puncte, față de cele 22 ale echipei 
S.U.A. clasată pe locul doi și 8 
puncte ale celei de a treia cla
sată, Egiptul. Cu acel prilej. /. 
Ddodov, N. Saksonov și A. Vo
robiov au cucerit medaliile de aur 
de campioni mondiali. Alături de 
aceștia, D. Ivanov și 7. Duganov

Hommonay 
a sărit

prilejul să 
ori despre

mărit per- 
cel mai 
Aceasta

(R. ?. U.)
4,32 m.
(Agerpres). MTIBUDAPESTA.

transmite:
In cadrul unui 

ttsm care a avut
. atletul maghiar T. Hommonay 
stabilit un nou record al R.P. Un
gare în proba de săritură cu prăji
na. Performanța obținută 4,32 m„ 
este superioară cu 2 cm. vechiului 
record care aparținea aceluiași 
atlet.

concurs de atle- 
loc la Budapesta, 

a.

Sportivii bucureșteni i-au văzut evoluînd pe baschetbaliștii chinezi 
pentru prima dată în anul 1950, cînd reprezentativa de tineret a 
R.P. Chineze a susținut u:i turneu în țara noastră. In fotografie, o 
fază din meciul susținut atunci cu echipa D'ramo ,pe terenul de la 

Centrul de antrenament nr. 2.

proclamați campioni ai 
De notat că la categoria 
pe locul al doilea după

au fost 
Europei, 
mijlocie, 
A. Vorobiov s-a clasat de aseme
nea un sportiv sovietic T. Loma
kin, iar la categoria semiușoară 
după N. Saksonov, al doilea a fost 
campoinul olimpic R. Cimișkian. 
Să amintim tot aci și faptul" că 
halterofilii sovietici s-au dovedit 
cei mai buni și la Jocurile Olim
pice de la 
cînd echipa 
primul loc, 
și Egipt.

Un larg ecou a avut în această 
primăvară turneul întreprins de 
cei mai buni halterofili sovietici 
în Egipt și Liban. Pretutindeni, 
reprezentanții Uniunii Sovietice 
au cucerit numai victorii și au 
doborît mai multe recorduri mon
diale. Cimișkian (cat. semiușoară) 
a totalizat la triatlon 345 kg., 
Ivanov (cat. ușoară) a împins 
117,5 kg., iar la triatlon el a rea
lizat 377.5 kg. Apoi Saksonov 
(cat. ușoară) a aruncat cu am
bele mîini 142 kg.

La recentele întreceri de hal
tere din cadrul J.M.U.V., repre
zentanții sovietici au cucerit me
dalii de campioni mondiali univer
sitari la toate cele șapte catego
rii, prim Vilhanovski (cat. cea mai 
ușoară — 310 kg.), Hanukașvili 
(cat. semiușoară — 327,5 kg), 

Sellkilov (cat. ușoară — 355 kg), 
Bogdanovski (cat. semimijlocie—- 

395 kg.)*, Merkulov (cat. mijlocie 
— 407,5 kg.), Rostia (cat. semi
grea — 410 kg.), Medvediev (cat. 
grea — 440 kg.). Cu excepția ca
tegoriilor semiușoară și semimij- - 
locie, aceste rezultate constituie 
și noi recorduri mondiale univer
sitare.

Este greu să enumerăm aci toa
te recordurile și titlurile pe care 
le stăpînesc halterofilii din Uni
unea Sovietică. Ele sînt atît de 
multe și veștile care ne anunță 
realizarea lor ne parvin atît de 
des, îneît au devenit pentru iubi
torii de sport aproape fapte de 
fiecare zi. Cifrele și datele aces
tea cu care ne-am obișnuit, vor
besc însă despre o măiestrie care a 
ajuns la cea mai înaltă treaptă. 
Sportivii noștri așteaptă cu nerăb
dare să vadă pe acești neîntrecuți 
maieștri ai dificilului sport al hal
terelor.

Helsinki, în 1952, 
U.R.S.S.. a cucerit 
înaintea S.U.A., Iran

hailterofili din lumeAlexei Medvediev este unul din cei mai buni 
la categoria grea.

In clișeu, Medvediev la antrenament.

Concursul atletic
de la Londra

LONDRA. — Simbătă s-a desfă
șurat pe stadionul din White City 
un concurs atletic internațional, la 
care au participat și atleți din R.P. 
Ungară. In cursa de 440 yarzi gar
duri, maghiarul Botar a sosit pri
mul, în timpul de 54,1. La 880 
yarzi Barkany (R.P.U.) a sosit al 
doilea (1:52,4), după Henderson 
(Anglia) — 1:51,7. La ciocan, pe 
primele două locuri s-au clasat: 
Jkbal (Pakistan) 58,90 m. și Ne
meth (R.P.U.) 57,79 m. Englezul 
Good a cîștigat cursa de 1 milă 
(4:04,8), iar maghiarul Garay pe 
cea de 3 mile (13:44,0).

FOTBALUL PESTE HOTARE
L. R. S. S.

_ Ultimele jocuri din cadrul 
pionatului unional de fotbal 
adus modificări importante în 
nea clasamentului.

cam- 
n-au 
ordi- 

Prin recenta 
victorie cu 1—0 asupra actualilor 
campioni, — fotbaliștii de la Spar
tak Moscova, — dinamoviștii din 
capitala Uniunii Sovietice si-au con
solidat poziția din fruntea tabelei. 
Surprinzătoarea înfrîngere cu 1—0 
în fața echipei Lokomotiv Moscova, 
<nu a schimbat situația predominantă 
a actualilor lideri. Dinamo Moscova 
continuă să aibă 3 puncte avans în 
clasament.

Joi, la Harkov, echipa locală 
Lokomotiv a primit vizita echipei 
Rezervele de Muncă din Leningrad, 
întîlnirea s-a terminat la egalitate: 
1 — 1.

Sîmbătă au avut loc alte două 
jocuri pentru campionat. Dinamo 
Tbilisi și Dinamo Kiev, „vecine" 
în clasament, au arătat o egalitate 
perfectă: 0—0- In schimb, Torpedo 
Moscova a dispus categoric de Tor
pedo Gorki: 5—0.

In urma acestor rezultate clasa-

prima

mentul se prezintă în felul următor:'
Dinamo Moscova 21 12 5 4 36:16 29
Spartak Minsk 21 10 6 5 24:19 26
Spartak Moscova 19 11 2 6 39:21 24
Rezervele de Muncă 22 8 8 6 27:23 24
Dinamo Kiev 20 8 7 5 27:22 23
Dinamo Tbilisi 23 9 5 9 37:41 23
Ț.D.S.A. 19 7 7 5 26:19 21
Torpedo Moscova 21 7 5 9 30; 30 19
Lokomotiv Moscova 21 6 7 8 11:14 19
Aripile Sovietelor 22 7 5 10 19:25 19
Zenit 20 5 7 8 18:25 17
Lokomotiv Harkov 21 5 5 11 15:34 15
Torpedo Gorki 21 3 7 11 17:32 13

R. CEHOSLOVACĂ
Duminică s-a desfășurat 

etapă din returul campionatului de 
fotbal al R. Cehoslovace. U.D.A. 
Praga a reușit să dispună la scor 
de Dynamo Praga, întîlnirea sol- 
dîndu-se cu rezultatul de 4-1 în fa- 
voar a echipei militarilor. Spartak 
Sokolovo Praga a înregistrat sco
rul etapei, dispunînd de Tankista 
Praga cu 6-1. Banik Ostrava, ju-

cînd la Praga, 3 t.r...in-at la ega
litate cu Spartak Stalingrad 2-2. 
Kridla Vlasti Olomouc a reușit un 
meci de egalitate cu Banik Kladno 
2-2, iar Slovan Bratislava a dispus 
de Tatran Preșov cu scorul de 2-0.

In clasament, pe primud loc se 
află echipa Spartak Sokolovo cu 18 
puncte, urmat de Banik Ostrava și 
Slovain Bratislava cu cîte 16 
puncte.

TURNEE INTERNAȚIONALE
Multe sînt echipele fruntașe din 

Euiro-a care n-au cunoscut în acest 
an vacanța de vară.

Echipele maghiare, Honved Bu
dapesta, și Vasas Izzo, au plecat 
în turneu în Apus. Honved a debu
tat cu o victorie categorică la Co
penhaga (4-0).

Echipa poloneză Kolejarz își în
cheie vizita în R.P. Bulgaria, unde 
a obținut scoruri strînse, în timp 
ce reprezentativele Varșoviei 
Sileziei se pregătesc să joace 
U.R.S.S. Primul joc la Moscova 
echippi Varșoviei va avea loc 
18 august, cînd replica-o vor

și 
în 
al 
la 
da 

fotbaliștii din echipa de tineret a 
U.R.S.S.

Primul meci al reprezentativei 
R.P. Bulgaria cu selecționata Mos
covei s-a terminat la egalitate 
(1-1). Alte două formații bulgare 
— V. M. S. Stalin și V. V. S. — 
pleacă peste hotare, prima în 
R.D. Germană, iar a doua în R.P. 
Polonă.

In R. D. Germană joacă actual
mente echipa cehoslovacă Ruda 
Hvezda Bratislava. In primul meci, 
oaspeții att dispus de Dynamo Dres- 
da cu 1-0.

Cu prilejul aniversării a 60 ani 
de existență ai clubului Viena, 
echipa maghiară Voros Lobogo a 
fost invitată să joace la 18 august 
în capitala Austriei. Rapid Viena 
a jucat în Germania Oc. la un 
turneu organizat de Schalke 04, în- 
vingînd cu 4-3 pe campionii fran
cezi Reims. La Miinchen, F. C. 
Austria a învins F. C. Bayern cu 2-1.

C- Istrate (Progresul)
învingător în etapa Il-a 

a „Cursei Eliberării”
Orarul Stalin 16 (prin telefon 

de Ia trimisul nostru E. Bocoș).
In etapa a doua — Sibiu — 

Orașul Stalin — din „Cursa Eli
berării" — concurenții au avut de 
înfruntat un vînt puternic. Din 
această cauză, nici o încercare de 
„evadare" nu reușește, plutonul 
menținîndu-se compact pînă la 
dealul Brad. Aci, rămâi din pluton 
10 alergători, printre oare Traian 
Chicomban, Jiglău și alții. Intre 
timp, V. Militaru, Szabo și Liri- 
tis sparg.

La km 30, grupul celor 10 ci
cliști reușește să prindă plutonul. 
La km 40, prjntr-un atac bine pla
sat, Lazăr Dominie se desprinde 
din pluton, urmat de Leonard 
Popov. Conlucrînd cu multă însu
flețire ei trec prin Făgăraș (jumă
tatea etapei) cu un avans de 4 
min., 31 sec.,

Plutonul începe să se agite și 
avansul celor doi „fugari" scade 
simțitor. Astfel, în vîrful dealului 
în serpentină de la Perșani (la 35 
km de capătul etapei), unde Is
trate trece primul, urmat de Sebe, 
Ion Sima, Mihăilă etc., Leonard 
Popov este ajuns. Dominic își con
tinuă cursa cu mult curaj, hotărît 
să cîștige etapa. Dar. de unul sin
gur și cu vîntul potrivnic, el nu 
mai poate rezista și este prins la 
10 km de Orașul Stalin,

12 cicliști intră în Orașul Stalin, 
Primul trece linia de sosire Is
trate. El a parcurs 140 km în 4 
ore 29 min. 20 sec. Media : 31,210 
km. Locurile următoare sînt ocu-‘ 
pate, în ordine, de: M. Dumi
trescu, Sebe, Ion Sima, Mihă-ilă, 
L. Dominic, A. Ionescu, Moiceanu, 
Moraru, Calcișcă, etc.

Clasamentul general după două 
etape.

1. Sebe (Progresul) 9:39,14; 2. 
A. Ionescu (Voința) 9:44,59; 3. 
Istrate (Progresul) 9:47,59; 4. M. 
Dumitrescu IConstr.) 9:48,16 ; 5. 
Ion Sima (Dinamo Orașul Stalin) 
9:48,16; 6. E. Mihăilă (Constr.)
9:48,17; 7. B. Munteanu (Dinamo 
Orașul Stalin) 9:53,57: 8. A. Ena- 
che (Voința) 9:53,59 ; 9. I. Moraru 
(Progresul) 10:00,15; 10. N. Chi
comban (Dinamo Orașul Stalin) 
10:02,50.

Clasamentul etapei pe 
Constructorul 13:28,06, !
13:33.23, 1
13:39,23.

Clasamentul general pe echipe: 
Progresul 29:27,44; Constructorul 
29:37,01 ; Dinamo Orașul Stalin 
29:41,37; Voința 29:42,13.

Pe regiuni: București, Regiunea 
Stalin, Cluj.

Marți, 17 august, se desfășoară 
etapa a 3-a, pe distanța Orașul 
Stalin — Sighișoara, 116 km ; iar 
miercuri 18 august, etapa a 4-a 1 
Sighișoara — Tg. Mureș — Bis
trița. Joi, zi de repaus la Bistrița.

echipe :
___ Progresul 

Dinamo Orașul Stalin
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