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CtCLiȘTil BUIGMH PARTICIPĂ
IA CIRCUITUL REPUBLICII POPULARE ROMINE

SOFIA, 29. (prin telefon).
Circuitul ciclist lai Republicii Populare Romine, cane se des

fășoară între 3 șT 17 octombrie, a constituit um obiectiv important 
pentru cadrele noastre tinere. Am fost selecționați următorii șgfse ci
cliști, care vor participa tla circuital R.P.R. > Encio ANGHELOV, 
Stoian NEDELCEV, Riril ILIEV.Ianco OGRENSKI, Vasil TODE- 
ROV șl Gheorghi CRISTEV. A. LEBANOV
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Marea sărbătoare a poporului chinez

MARELE popor chinez sărbă
torește, mîine 1 octombrie, 
cea de a cincia aniversare 

de la proclamarea Republicii 
Populare Chineze. Această zi re
prezintă cea mai mare sărbătoare 
pentru [toporul celor 600.099.090 de 
oameni, astăzi stăpîni pe soarta 
lor, altădată apăsați de jugul ex
ploatării imperialiste și feudale. 
Culm n ar fi așa, cînd această țară 
care altă dată era ,,un talger plin 
cu nisip” — cum spuneau patrio- 
ții chinezi la începutul secolului 
nostru — a început acum cinci ani 
să se transforme, prin hărnicia po
porului său liber, intr-un uriaș 
șantier, într-o întinsă grădină din 
ce în ce mai roditoare ?

Actul de la 1 octombrie 1949 a 
fost încununarea revoluției popu
lare chineze, a deceniilor de luptă 
eroică împotriva imperialismului, 
feudalismului și a capitalismului 
birocratic. Ziua de 1 octombrie 1943 
a marcat desprinderea marelui po
por chinez din lanțurile imperialis
mului și constituirea unui stat de
mocrat-popular care cuprinde un 
sfert din populația globului. Acest 
eveniment a reprezentat cea mai 
puternică lovitură primită de capi- 
lismul internațional, după victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. In același timp, biruința 
poporului chinez a Jdat un puternic 
imbold mișcării de eliberare națio
nală din țările Asiei, zdruncinînd 
astfel temeliile dominației imperia
lismului în toate țările coloniale.

In cei cinci ani care au trecut, 
poporul chinez, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez, a în
făptuit mari transformări politice, 
economice și sociale. Acestea re
prezintă tot atîtea mari victorii in 
drumul spre socialism, victorii 
consfințite în recenta constituție a 
R.P. Chineze care reflectă totodată 
cerințele fundamentale ale statului 
în perioada de trecere la socialism 
ca și aspirațiile comune al maselor 
largi popu’are de a construi so
cialismul în patria lor.

Cu teritoriul său întins — aproa
pe cit S.U.A., Anglia, Franța, Ita
lia, Germania Occidentală, Japo
nia, Belgia, Olanda și Portugalia 
la un Ioc — cu populația sa de 
600.009.080 oameni, China populară 
reprezintă cu adevărat o mare pu
tere. Și principalul izvor al forței 
sale îl constituie unitatea de ne
înfrânt dintre partid, guvern și po
por. Această unitate care a fost 
verificată și confirmată cu prilejul 
recentelor alegeri pentru Adunările 
reprezentanților populari, este ele
mentul nou de o însemnătate poli
tică excepțională. Acest mare po
por strîns unit în jurul partidului 
și guvernului, desfășoară actual
mente o muncă neobosită pentru in
dustrializarea socialistă a patriei.

In vechea Chină, greutatea spe
cifică a industriei în economia na
țională reprezenta abia 10 la sută ; 
în 1952 ea a fost 28 la sută iar la 
sfîrșitul cincinalului început în 
1953 va fi de 70 la sută. In momen
tul de față, sectorul socialist dă 6 
zecimi din întreaga producție in
dustrială a R.P. Chineze iar bilan
țul realizărilor din 1953 — primul 
an al cincinalului — arată clar că 
poporul chinez are toate posibili
tățile de a duce la bun sfirșit sar- 

i cinile industrializării socialiste.

Programul Jocurilor Olimpice din 1956
Comitetul de organizare al Jocu

rilor Olimpice a fixat următoarele 
localități șl date pentru desfășurarea 
Olimpiadei din 1956. Jocurile Olim
pice de iarnă, la Cortina d’Ampezzo

In această privință R.P. Chineză 
urmează pilda Uniunii Sovietice și 
se bazează pe experiența și ajuto
rul frățesc al acestei țări. Pe pămîn- 
tul Chinei vor apare noi combinate 
metalurgice, întreprinderi ale me
talurgiei neferoase, ale industriei 
carbonifere și petrolifere, uzine chi
mice, centrale electrice, uzine de 
tractoare, automobile, avioane etc.

Paralel cu industria Chinei noi 
se dezvoltă și agricultura acestei 
țări. In transformarea socialistă a 
agriculturii s-au obținut, în ultimii 
ani, succese importante pe taza 
liberului consimțămînt al țărănimii 
muncitoare. Numai din toamna a- 
nului 1953 și pînă în primăvara a- 
cestiti an numărul cooperativelor 
agricole a crescut de La 14.0011 la 
95.000. In următoarele două-trei 
planuri cincinale se prevede ca re
colta de cereale să atingă cifra de 
369 milioane tone adică de două 
ori cantitatea pe care o produc 
împreună S.U.A., Argentina, Cana
da și Australia, care după cum se 
știe, sînt cele mai mari producă
toare de cereale din lagărul capita
list.

Luptînd consecvent pentru o po
litică de pace și de colaborare in
ternațională, R. P. Chineză și-a 
cîștigat un uriaș prestigiu în 
rîndurile țărilor asiatice ca și 
în întreaga lume. Oamenii de pe 
tot globul cunosc aportul deosebit 
de mare adus de voluntarii chinezi 
în respingerea agresiunii americane 
și de R. P- Chineză în încheierea 
armistițiului în Coreea, precum și 
rolul delegației statului chinez la 
conferința de la Geneva în înceta
rea războiului din Indochina.

Toate aceste fapte au făcut să 
reiasă în n>od limpede importanța 
prezenței R. P. Chineze alături de 
celelalte mari puteri în soluționa
rea justă a principalelor probleme 
internaționale. Dar adepții răTfooiu- 
lui în frunte cu cercurile agresive 
din S.U.A., refuză să admită pre
zența R.P. Chineze în O.N.U. Mai 
mult chiar, aceste cercuri duc o p>- 
litică dușmănoasă față de China, 
democrat populară, inițiind printre 
altele constituirea unui bloc agre
siv al Asiei de sud-est (S.E.A.T.O.) 
care a avut loc de curînd la Ma
nilla. De pretutindeni se ridică, 
însă, tot mai multe glasuri care 
cer cu hotărîre restabilirea drep
turilor R.P. Chineze în Organizația 
Națiunilor Unite.

Politica externă a R.P. Chineze 
are la temelie — așa cum arată 
și constituția sa — prietenia in
destructibilă cu Uniunea Sovietică 
și țările de democrație populară. 
Marea prietenie și alianța de ne
zdruncinat sovieto-chineză reprezin
tă o forță fără egal pusă în slujba 
păcii.

A cincia aniversare a proclamă
rii Republicii Populare Chineze gă
sește marele popor din această țară 
în plină luptă pentru înflorirea și 
întărirea patriei sale. Poporul 
nostru, legat printr-o frățească 
prietenie de marele popor chi
nez, salută din adîncul inimii a- 
ceastă sărbătoare. El urează po
porului Chinei să dobîndească noi 
victorii pe drumul luiminos al fău
ririi unei vieți plină de belșug și 
fericire.

de 4a 26 ianuarie la 5 februarie. Pro
bele de călărie, la Stockholm de la 
10 la 17 septembrie. Jocurile Olim
pia: de vară la Melbourne (Austra
lia) de la 22 noiembrie la 8 de- 
eeinluie.

IKlHTiUPiNAREA COHERESULVlPARTiPUlUI
SI A ZILEI PE 7 mEMSRlE

Au pornit întrecerea
In cinstea celui de al II-lea Con

gres al Partidului și a zilei de 7 
Noiembrie, Comitetul pentru cul
tură fizică și sport al raionului Ro
man a inițiat o frumoasă întrecere, 
la care au fost invitate să participe 
toate raioanele regiunii Iași.

întrecerea, care are ca scap rea
lizarea tuturor angajamentelor 
luate pe anuil 1954, a închipuit la 
10 septembrie și se va termina la 
30 octombrie a.c. Ratonul care va 
îndeplni și depăși obiectivele în
trecerii va primi cupa „Congresul 
al II-lea al Partidului” și placheta 
„7 Noiembrie”.

Punctele din chemarea la între
cere sînt:

1. Realizarea numărului de pur
tători de insignă F.6.M.A. — 90 
la sută.

2. Realizarea ipurtătorilar de in
signă G.M.A. gr. I — 80 la sută.

3. Realizarea purtătorilor de in
signă G.M-A. gr. II — 90 la sută.

4. Absolvenți curs instructori — 
100 la sută.

5. Absolvenți curs arbitri — 100 
la sută.

6. Sportivi clasificați — 90 la 
sută.

7. Oît mai multe amenajări de 
terenuri simple

8. Participarea sportivilor în 
competiții — 89 la sută.

9. Participarea sportivilor la cro
sul 7 Noiembrie — 100 Ia sută.

10. Urmărirea înscrierii sportivi
lor în formele de învățămînt.

11. Deplasări de echipe model la 
sate.

EUGEN URSU 
corespondent

Atleta germană Gizela Kohler (a doua din stingă) a fost cea 
mai bună atletă a acestei ediții a campionatelor noastre interna
ționale, clștigînd patru medalii de aur.

Intilnirea internaționala de ciclism 
dintre echipele U.R.S.S. și R. Cehoslovace
MOSCOVA 29 (Agerpres). TASS 

transmite :
Pe velodromul din Moscova a a- 

vut loc la 28 septembrie intilnirea 
internațională de ciclism dintre e- 
chipeîe U.R.S.S, și R. Cehoslovace.

Concursul a început cu desfășu
rarea probei de viteză.

Clasamentul este următorul: 1.
Mahek, 2. F<x«cek, 3. Vargașktn, 4. 
Voicek, 5 Hmel, 6. Pojivil. ,

In cursa de urmărire individuală 
(4 iun.) rqqordnuwul U.R.S.S. Ra

Sportivi
In oinstea celui de al II-lea Con

gres al Partidului și a zilei de 7 
Noiembrie, colectivul de lia între
prinderea Ambalajul metalic din Ti
mișoara și-.a luat angajamente im
portante pentru mărirea producției 
și productivității muncii. In noile 
angajamente figurează și accepta
rea și aplicarea a 4 inovații.

Sportivii întreprinderii au obți
nut succese frumoase în primele 
zile ale întrecerii!. Astfel, matrițe- 
rul Ștefan Buș, bun jucător de fot
bal și popice, a reușit o nouă ino
vație caire în momentul de față 
fiind aprobată se aplică în fabrică : 
construirea unet matrițe pentru 
presarea dintr-o singură cursă a 
rondelei, găurii și fasonului de la 
șapca carburatorului, la lămpile de 
gătit. Prin această inovaț'e, se rea
lizează o economie anuală de 914 
lei. Tov. Buș a mai realizat o ino
vație, care va fi aplicată în scurt 
timp. El a găsit un nou sistem de 
închidere la articolul butonieră.

Muncesc cu drag pentru bucuria celor mici
Sportivii și sportivele de la între

prinderea Victoria din Capitală, 
avîntați în întrecerea socialistă, 
reușesc să dea tot mai multe și de 
mai bună calitate produse de larg 
consum pentru oamenii muncii. In 
cinstea Congresului Partdului, ei 
și-au reînoit angajamentele. Ast
fel, fotbalistul Ștefan Conții din 
secția valțuri s-a angajat să depă
șească planul de producție cu 65 
la sută, Ion Oprea, căpitanul echi
pei de fotbal, ș:-a propus să dea 
mai multe amestecuri de cauciuc 
spre prelucrare. Tînăira Constanța 
Ooșereanu, șefa stecției de jucării 
din cauciuc, și-a luat angajamentul 
să confecționeze cu 25 la sută mai

dislav Cijikov a întrecut cu ușu
rință pe ton Hlistovșki (R, Ce
hoslovacă) și s-a clasat pe primul 
loc.

Proba de urmărire pe echipe a 
prilejuit o luptă foarte disputată. E- 
chipa R. Cehoslovace a fost alcă
tuită din: Mahek, Foucek, Nctizi, 
Iurzia, Cihlar, iar echipa U.R.S.S. 
din: Vargașkin, Hmel, larușenko. 
Savostin și Kindiakov. Cicliștii so
vietici au întrecut pe cei ceho
slovaci cu peste două secunde și au 
cucerit primul loc.

întrecerile cpntinuă.

inovatori
Pentru meritele sale, sportivul Ștes 
fan Buș a fost premiat cu suma da 
lei 369.

Șl lăcătușul Adalbert Komocsa. 
jucător de popice, are o inovația 
prețioasă, pentru tăierea conturu
lui de ba șapca fildului la druk- 
banc (in loc de mașina de tăiat).' 
Această inovaț'e reduce efortul fi
zic și contribuie la creșterea pro
ductivității muncii.

La întreprinderea Ambalajul mc, 
talie majoritatea sportivilor au fosf 
angrenați în întrecerea socialistă 
și ei muncesc astăzi ou forțe sporite 
pentru realizarea angajamentelor 
luate în cinstea Congresului ș! a zi
lei de 7 Noiembrie. Consiliul co
lectivului sportiv de aici și-a pro
pus să depășească angajamentele 
luate pe linia complexului G.M.A.. 
să reorganizeze și să întărească 
secțiile de lupte, tenis de masă, 
fotbal șl volei.

A. GROSS 
de la subredacția noastră 

din Timișoara

multe obiecte decît în luna trecută, 
iar Ana Voinea. purtătoarea insîgr 
nei G.M.A. și-a propus să depăa 
șească planul de producție cu 35 
la sută.

Muncitori înaintați, modești în 
promisiuni dar harnici la treabă, 
acești sportivi au reușit, încă în 
primele zile ale întrecerii, să-șl 
depășească cu mult angajamentele 
luate. Iată acum și cîteva din re
zultatele obținute de ei: Ion Oprea 
150 la suită, Ștefan Conțu 268 la 
sută, Constanța Coșereanu 44 la 
sută. Ana Voinea 100 la sută.

ILIE IOSIJB 
corespondent

Organizarea 
acestor campionate 
a fost ireproșabila...

Deși sarcina de a conduce e- 
chipa Olandei a făcut să fiu 
atent mai mult fa atleții 

noștri, totuși îmi permit să exprim 
aci cîteva considerații generale a- 
supr-a întrecerilor.

Organizarea acestor campionate 
a fost ireproșabilă, adică exact 
așa cum mă așteptam, fiindcă, deși 
eu vin pentru prima oară la Bucu
rești, atleții noștri, care au concu
rat aici anul acesta, ne-au povestit 
numai lucruri bune. In. aceste con
diții excelente nu e de mirare că 
aiteții micii noastre țări au reușit 
rezultate de valoare. Astfel, a fost 
victoria lui Nederhand la 110 m. 
garduri, locul II al maratonistului 
Van der Zanide și recordurile per
sonale ale sprinterei Van Dijk șt 
alergătorului dte 400 m. garduri, 
Speerstrame. Sîmtem recunoscători 
organizatorilor pentru că ne-au dat 
posibilitatea acestor performanțe și 
acceptăm cu plăcere orice viitoare 
invitație de a concura în această 
țară, atît de ospitalieră".

FRITZ OF. RUVTER
conducătorul echitpei Oia**’"-’



Cit mai muiți purtători De ia 1,40 m. ia 1,84 m...
ai insignei G.M.A. sau F.G.M.A. printre elevi

ln școl.le de toate gradele din 
țara noastră pulsează astăz. o sus
ținută activitate sportivă. Profesorii 
de educație fizică se străduiesc să 
angreneze în pratioarea difer.telor 
discipline sportive zeci și sute de 
elevi și eleve. Unul din principa
lele mjloace de pregătire tehnică 
și fizică a elevilor este, fără îndo
ială, trecerea normelor complexu
lui G.M.A. Sînt nenumărate exem
ple de elevi și eleve care, cuce
rind insigna G.M.A. sau F.G.M.A., 
au îndrăgit din toată inima acti- 
vttaîea sportivă.

★
In activitatea de educație fizică 

din școlile de toate gradele, com
plexul sportiv G.M.A. are un rol 
principal deoarece constituie baza 
pregătirii fizice multilaterale a ele
vilor. Act vita tea G.M.A. se des
fășoară în cadrul școlilor sub două 
forme, (care, de altfel, au un scop 
comun) : orele de educație fizică 
prevăzute în programa școlară și 
activitatea extra-clasă (în cadrul 
cercului și colectivului sportiv). 
Procesul de învățămînt, pr n speci
ficul său, creează condiții deosebit 
de favorabile pentru desfășurarea 
activității G.M.A., deoarece există 
cadre de spec atitate și forme or
ganizatorice bine definite, ln ace
lași timp, masele largi de tineret 
organizat ușurează, în bună mă
sură, indeplin'rea sarcinilor pe linia 
complexului.

Primul temei al muncii profe
sorilor de educație fizică este axa
rea orelor de educație f zică și 
activitățile extra-clasă, cît și cele 
de mase, pe principiile de bază ale 
complexului, care trebuie să de
vină parte integrantă în procesul 
pedagogic. Șă combatem ,,proce
deele" unor profesori și învățători 
care creează o prăpastie artificială 
între activitatea G.M.A. și restul 
procesului de educație fizică. Ast
fel, planificarea unor ore de veri
ficare de trecerea normelor G.M.A. 
(în partea fundamentală a lecției) 
sau organizarea unor biatloane 
sau triatloane școlare trebuie să se 

F.RWIN WILK 
profesor de educație fizică

jb’zi grup de elevi sînt inițiați în luarea startului la o probă de sprint

Îmbinarea pregătiriii tehnice cu activitatea 6.11. A.
r Pentru muiți antrenori și in
structori din colectivele sportive de 
la orașe și sate, problema pregă
tirii multilaterale a sportivilor con
stituie o preocupare de seamă. 
Dacă te duci într-o după-amiază la 
iun teren pe care se antrenează o 
echipă de fotbal sau de volei, vei 
putea vedea, de cele mai multe 
ori, că sportivii își încep antrena
mentul cu o serie de exerciții de 
gimnastică din cadrul complexului 
G.M.A. Muncind în felul acesta, 
nenumărați antrenori și instructori 
se pot mîfudri astăzi cu o serie de 
sportivi care obțin în întreceri re
zultate din ce în ce mai valoroasă.

Antrenorul echipei de fotbal Di- 
namo București, Angelo Nlcutescu, 
este în acest sens, un bun exemplu. 
La antrenamentele echipei dinamo- 
vis'e pregătirea pentru trecerea 
unor norme ale complexului G.M.A. 
nu lipsește niciodată din program. 
Astăzi, majoritatea jucătorilor de 
'fotbal dinamovișii sînt purtători ai 
insignei G.M.A. gr. II.

Cu aceeași conștiinciozitate mun
cește, în colectivul sportiv Metalul 
Reșița, antrenorul de atletism E.
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împletească cu munca de pregă- 
t re a elevilor, exprimînd. în felul 
acesta, nivelul de pregătire dobîn- 
dit. Pedagogii să nu uite nici o 
clipă că elevii trebu e călăuziți spre 
practicarea continuă și rațională a 
exercițiilor fizice. Ei trebuie să în
tocmească cu gr jă și competență 
documentele de planificare, iar, pe 
de altă parte, să controleze con
tinuu evoluția pregătirii elevilor. 

In activitatea extra-clasă, orga
nizarea unui concurs pregătit în 
cele mai mici detalii este o con
diție de ușurare a pregătirii teh- 
n ce și un excelent mijloc de agi
tație. In cadrul acestor concursuri 
organizate pentru trecerea norme
lor F.G.M.A. și G.M.A., elevii as
piranți trebuie să-și încerce pute
rile într-o primă competiț e, iar 
apoi să-și completeze o serie de 
cunoștințe tehnico-teoretice, ca ar
bitraj, marcaje etc. Să dezvoltăm 
în rindur.le elevilor preocuparea 
pentru trecerea normelor prevăzute 
în grupele la alegere, spre acele 
probe care sînt prectcate frecvent 
pe o scară mai restrînsă. Nu cum 
se obișnuiește în prezent, în multe 
școli din țară, unde se trec și as
tăzi, în general, probele ce pretind 
o pregătire mai sumară. Aceasta 
presupune o ștrînsă legătură în
tre profesorii de educație f zică și 
colectivele de elevi. O asemenea 
unitate va duce și la alte înfăp
tuiri în interesul colectivului de 
elevi : amenajarea sau construirea 
unor baze sportive (absolut nece- 

I sare unei activități G.M.A.), suda
rea secțiilor pe ramură de sport, 
întreținerea gospodărească a mate
rialelor și echipamentului sportiv.

Alături de profesorii și învăță
torii ce predau în școli orele de 
educație fizică, un rol de seamă în 
dezvoltarea la-ctivității complexului 
sport'v G M.A. îl au și organiza
țiile U.T.M. și de pionieri. Ele tre
buie să reprezinte forța mobillza- 
torică a tineretului școlăresc.

Lovenffeild. Fiecare atlet pregătit 
de el este, în același timp, și un 
purtător al insignei G.M.A. gr. I 
sau gr. II. Dar, pe lingă pregătirea 
ce o asigură membrilor secției de 
atletism, antrenorul Lovenffeld in- 
struește cu drag zeci și zeci de 
aspiranți și aspirante din colecti
vul Metalul, în vederea trecerii nor
melor de atletism G.M.A.

Exemple de acest fel sînt nenu
mărate. In multe colective sporti
ve, antrenorii din diferite discipline 
sportive acordă o atenție deosebită 
pregătirii sportivilor pe linia com
plexului G.M.A. reușind să obțină 
rezultate remarcabile în această 
direcție. Astfel, merită a fi remar
cate colective sportive ca : Pro
gresul Casa Scînteii București 
(secția de volei și ciclism), colec
tivul Flamura roșie Arad (secția 
de fotbal și atletism), Progresul 
Tg. Mureș (secția de nafație), Lo
comotiva Grivița Roșie (secția de 
rugbi și atletism) etc.

Exemplul colectivelor sportive de 
mai sus, ai căror antrenori și in
structori sportivi au înțeles pe de
plin rostul complexului G.M.A. în 
pregătirea multilateral» a sportivi
lor. trebuie urmat de toate colec
tivele și de toți antrenorii.

Aveam doar 14 ani... Eram elev 
la școala profesională de siderur
gie din Reșița. Alături de tovarășii 
mei de școală și sub îndrumarea 
antrenorului de atletism Ernest Lo
kuta am început să mă pregătesc 
pentru trecerea normelor F.G.M.A. 
După săptămîni și luni de intense 
antrenamente, am reușit să obțin 
insigna F.G.M.A. cu calificativul 
„excelent". Era primul meu succes 
sportiv. Dintre toate probele pe 
care le-am trecut atunci, cel mai 
mult m-a atras săritura în înălți
me. Reușisem să sar 1,40 m. Am 
început să mă antrenez la această 
probă zi de zi și, un an mai tîrziu, 
în cadrul concursurilor de atletism 
pentru trecerea normelor G.M.A., 
am sărit peste ștacheta înălțată la 
1,65 m. Această performanță mi-a 
adus, de altfel, și clasificarea de 
categoria a Il-a.

A mai trecut un an. Ultimul an 
doșcoală. In această perioadă i-am 
afifat pe colegii mei, i-am luat a- 
desea pe muiți dintre ei pe terenul 
de sport unde, sub supravegherea 
antrenorului, ne pregăteam să ob
ținem rezultate cît mai bune. In 
anul acela, am reușit să trec șta
cheta ridicată la 1,75 m.

Venind la Ploești, am început să 
lucrez ca lăcătuș în secția Meca
nica III a uzinelor „1 Mai". In 
tot timpul meu liber am continuat 
să mă antrenez cu și mai mult 
elan. Rezultatul obținut după cîte- 
va luni de zile a fost de 1,80 m. 
Grija față de tinerele cadre care

Rodnica activitate
a unei comisii orășănești 

de control G-M.A.
Anul acosta, după reorganizarea 

comisiei orășenești de control 
G.M.A. din Timișoara, au fost ob
ținute o serie de rezultate frumoase.

In prezent, noua comisie de con
trol G.M.A. își duce munca perma
nent pe teren, ținând o strânsă le
gătură cu membrii comisiei de pre
gătire și examinare G.M.A. din co
lectivele- sportive și, în special, cu 
masele de sportivi. Pentru ca tot 

I mai muiți tineri și tinere să-și 
treacă normele complexului, au fost 
înființate și reorganizate peste 50 
de comisii de pregătire și exami
nare G.M.A. Pe lîngă faptul că 
comisia orășenească de control 
G.M.A. controlează direct, pe teren, 
munca acestor comisii, ea le și în- 
drumează îndeaproape activitatea.

In fiecare colectiv sportiv există 
astăzi un plan concret de muncă 
în care sînt indicate atît bazele 
sportive pe care se vor trece nor
mele G.M.A.. cît și numele antre
norilor și instructorilor sportivi ce 
răspund de instruirea tehnică a 
aspiranților. Baze sportive cum sînt 
stadioanele „Progresul", „Locomo
tiva", ,,Nikos Beloianis" sînt puse 
la dispoziția celor ce doresc să se 
antreneze, ca și a celor ce trebuie 
să-și treacă normele.

Profesorii de educație fizică și 
instructorii sportivi sînt gata să-i 
sprijine și să-i îndrumeze ne cei 
dornici să obțină insigna G.M.A. 
Din rîndul membrilor comisiei oră
șenești de control G.M.A. merită a 
fi evidențiați, ipentru activitatea 
neobosită desfășurată în perioada 
lunilor de vară, profesorul de edu
cație fizică Roland Korosik, Anton 
Hocke, Ghcerghe Vlăeșteanu și Ve
dea Popescu. Trebuie să spunem 
că rodnica activitate a comisiei o- 
răișenești de control G.M.A. se da- 
iorește, în mare măsură, și muncii 
depuse de tov. Svetmk, responsa
bilul sectorului G.M.A. din comi
tetul orășenesc C.F.S. Timișoara. 
Activitatea acestui sector este bine 
planificată. Un membru din comi
tetul orășenesc C.F.S. se ocupă 
permanent de problema complexu
lui G.M.A. în colectivele sportive. 
Datorită bunei organizări a muncii, 
angajamentele luate de colectivele 

i sportive din orașul Timișoara la 
purtători de insignă F.G.M.A., 
G.M.A. gr. I și G.M.A. gr. II au 
fsst îndeplinite în opt luni de zile.

A. GROSS

Noul recordman al fără noastre 
la săritura in înălțime, juniori 
categoria 17—18 ani, Xenojortie 
Boboc, la unul din antrenamen
tele de la Poiana Stalin.

cresc în patria noastră este nețăr
murită. De această grijă m-am 
bucurat și eu. Selecționat în lotul 
de atletism al țării noastre, mi s-au 
oferit condiții excelente de pregă

Primii pași spre
Complexul G.M.A. are un rol 

hotărîtor în popularizarea și dez
voltarea pe bază de mase a prin
cipalelor ramuri de sport, ca : atle- 
t’smuil, gimnastica, înotul, schiul 
etc. La București, angrenarea tine
retului în trecerea normelor G.M.A. 
a făcut posibilă creșterea număm- 
lui de secții pe ramuri de sport 
în colectivele sportive, precum și 
creșterea numărului de echipe par
ticipante la diferitele competiții o- 
ficiate cu caracter orășenesc sau 
raional. Numărul membrilor din 
secțiile pe ramură de sport a cres- 
vut considerabil în anul 1954 față de 
anul 1950. La natație, de exemplu, s-a 
înregistrat o creștere de peste 100 
la sută, la gimnastică de 50 la 
sută, la atletism de 80 la sută, iar 
la tir de 75 la sută. In general, în 
colectivele sportive în care înainte 
de introducerea complexului G.M.A. 
exista un număr redus de secții 
pe ramuri de sport, astăzi numă
rul lor a crescut cu mult. Față de 
anul 1950, cînd în colectivele spor
tive din orașul București erau doar 
538 de secții pe ramură de sport, 
în anul 1954 numărul lor se ridică 
la peste 1.300.

In ceea ce privește unele disci
pline sportive ca handbalul, voleiul, 
fotbalul șj rugbiul, putem spune 
că în ultima vreme s-au făcut se
rioase progrese pe țalea angre
nării a mii și mii de tineri în prac
ticarea continuă a acestor sporturi. 
Este suficient să arătăm numărul 
mare de echipe, care participă la 
campionatele raionale și orășenești, 
pentru a ne putea da seama de 
popularitatea de care se bucură a- 
ceste sporturi in urma trecerii lor 
ca norme ale complexului G.M.A. 
Față de anul 1950, numărul echi
pelor de handbal din Capitală a 
crescut cu 103 la sută, la volei cu 
150 la sută, la fotbal cu 200 la 
sută, iar la rugbi cu 10 la sută.

Datorită angrenării a zeci de mii 
de tineri și tinere în trecerea nor
melor G.M.A., s-a reușit ca numărul 
sportivilor legitimați din orașul 
București să crească din ce în ce 
mai mult. Dacă în anul 1950 exis
tau în colectivele sportive din Ca
pitală a.proape 8.000 de sportivi le
gitimați, numărul lor a crescut 
astăzi la peste 19.000.

Datorită uneia dintre caracte
risticile complexului G.M.A., aceea 

tire pentru ridicarea necontenită 
a nivelului meu tehnic și fizic. In 
tot acest timp, m-am străduit să 
dovedesc că merit cinstea ce mi s-a 
acordat de a face parte din Iot și 
iată, că la ultimul concurs de se
lecție, organizat, la Poiana Stalin, 
am obținut cea mai valoroasă per
formanță din viața mea. Incordîn- 
du-mi puterile, .am izbutit să trec 
ștacheta înălțată la 1.84. m., nou 
record R.P.R. de juniori categoria 
17-18 ani.

Neuitată voi păstra amintirea 
campionatelor internaționale de 
atletism ale R.P.R. din anul a- 
cesta, cînd, pentru prima oară, 
am participat la o întrecere 
de asemenea amploare. Miile de 
spectatori, aplauzele și încurajările, 
întrecerile viu disputate și, mai cu 
seamă, faptul că mă întreceam cu 
atleți de valoare d'n multe alte 
țări mi-au dat o emoție firească. 
Dacă nu am reușit să repet per
formanța obținută cu puțină vreme 
înainte, în schimb, sînt sigur căi 
foarte curînd voi realiza un rezul
tat și mai bun.

Acuma mă pregătesc cu însufle
țire pentru trecerea normelor gra
dului II. Doresc din toată inima 
ca, în cinstea celui de al Il-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn și în cinstea zilei de 7 No
iembrie să devin purtător al acestei 
insigne.

XENOFONTE BOBOC
din lotul de atletism 

al R.P.R.

măiestria sportivă
de a îmbina sportul de mase cu cel 
de performanță, asigurind pregăti
rea multilaterală a tineretului la 
un înalt nivel tehnic și fizic, a 
fost posibil ca unii tineri, csîe 
înainte nu practicau nici im sport 
să devină astăzi sportivi activi și 
mai mult, să se afle printre frun
tașii diferitelor ramuri de sport.

O serie de tineri și tinere, care 
prin trecerea normelor F.G.M.A., 
au făcut primii pași în sport, au 
reușit șă treacă, după o perioadă 
de pregătire științifică, la sportul 
de performanță!. Un bun exemplu 
îl oferă elevul Dan Bădescu de la 
L. B. 7, care practică astăzi atle- 
tisnrul, ajungînd în finala campio
natului republican de juniori pe 
acest an. De asemenea, eleva Elena 
Roșea de la Centrul Școlar nr. 2- 
10-13, purtătoare a insignei
F. G.M.A., a ajuns, în scurtă vreme, 
finalistă în campionatul școlar de 
at'etism pe anul 1954.

Odată cu cucerirea insignei
G. M.A. gr. I, o serie de tineri și 
tinere au dovedit serioase calități 
pentru practicarea unor discipline 
sportive. Exemple da acest fel sînt 
sportivii loan Lungulescu de la 
Știința Facultatea de Limbi Străine, 
care a obținut clasificarea de ca
tegoria a 11-a, Maria Neacș-u de 
la Știința Institutul Alimentar, 
sportivă clasificată categoria a Il-a, 
sau Ana Mânu de la colectivul 
sportiv Flamur.a roșie Comerț, oare 
deține astăzi o clasificare de ca
tegoria I-a.

Avînd Ia bază experiența minu
nată a sportului sovietic complexul 
G.M.A. a reușit să asigure, prir 
gradul II, trecerea la o treaptă- su
perioară a aspiranților care ai 
obținut insigna G.M.A. gr. I. Gra 
drill II al complexului G.M.A. asi 
gură obținerea unui nivel și ma 
înalt de pregătire multilaterală <■ 
sportivilor și sportivelor. Iată de o 
colectivele trebuie să depună toat 
eforturile, să muncească cu însu 
flețire pentru o largă angrenare 
tineretului în trecerea normele 
G.M.A. gradul I și gradul II - 
primii pași spre măiestria sportivi

TOMA BENTU 
responsabilul sectoruh 
G.M.A. din comitetul < 
rășenesc C.F.S. Buci 

iești



Aspect din finala cursei de. 800 m. La intrarea în ultima linie dreaptă, | 
conduc Rasquin (Luxemburg) și Potrzebowski (R.P. Polonă). Pînă I 

la urmă, victoria i-a revenit atletului luxemburghez.

DIN ZILE DE ÎNTRECERI
Sfîrșit de mare întrecere... In lu

mina care scade încet, în amurg, 
sportivi și spectatori se grăbesc să 
prindă cu obiectivele aparatelor de 
fotografiat ultimele imagini ale a- 
cestei întreceri de neuitat. Cît de 
plăcut e să revezi în pozele din al
bum momente care ți-au devenit 
atît de dragi...

Islandeza) Ingl Thorsteinsson a 
avut chiar un mic aparat de filmat! 
El a drămuit cu atenție cei 25 me
tri de peliculă, fiindcă ținea cu tot 
dinadinsul săi rămînă suficiente 
imagini pentru festivitatea de în
chidere. Dar, în momentul în care

După terminarea campionate- | 
lor internaționale de atletism |
ale R.P.R ., sportivul Rene Bo-
nino d:n ech pa Franței a de-
clarat :

i „De la început, trebuie sd
spun că primirea care ni s-a
făcut la București a fost extrem 
dt cordială. Am participat la 
multe concursuri internaționale, 
dar nicăieri nu m-am simțit 
tratat cu atita atenție ca în fru
moasa dvs. Capitală. La hotel, 
pe străzi. pe stadion, delegația 
noastră era înconjurată de zeci 
de tineri care ne solicitau im
presii și autografe. Minți dintre 
ei cunoșteau performanțele mele ț 
șl ale celorlalți atleți francezi, 
le comentau și dădeau dovadă 
de cunoștințe tehnice avansate 
în domeniul atletismului. in 
ceea ce privește organizarea 
campionatelor, țin să remarc că 
a fost mult mai bună decit cea 
de la campionatele europene de 
atletism de la Berna. Pista este 
excelentă. Am aflat aceasta de 
la prietenii mei care au fost a- J 
nul trecut la București și de 
aceea am venit decis să realizez 
10“4/IO pe 100 m plat. Din 
păcate, ploaia a influențat sta
rea pistei și a trebuit să mă 
mulțumesc numai cu 10"6/10, 
deși nu mă așteptam la un re
zultat alit de bun. in cele trei 
zile de concurs, i-am urmărit cu 
atenție pe atleții romîni. in mod 
deosebit mi-a plăcut săritoarea 
în înălțime Iolanda Ba'aș, eare 
are mari perspective. Doresc și 
sper să revin la București cu 

i prilejul celei de a VII l-a ediții 
i a campionatelor, pentru că țin 
i s<î -mi apăr titlul pe care l-am j 
i cucerit".
[ (Agerpres) t 

trompeții au chemat atleții șl atle
tele pentru defilare, Thorsteinsson 
s-a văzut în fața unei probleme se
rioase, Cine să filmeze închiderea, 
cînd el va fi actor în aceste ‘cene? 
1st ceilalți doi colegi de echipă, 
Haraldsson șl Thorsson, urmau să 
fie și ei alături de el. Mica echipă 
a Island©! a -trebui șă recurgă la 
ajutorul unui spectator, care s-a 
oferit să facă oficiul de operator 
cinematografic... și astfel, cei trei 

flăcăi din Islanda vor putea arăta 
acasă la Rejkj-avick, cum au defi
lat ei cu pas mindru pe stadionul 
Republicii din București.

★
S-a vorbit cu prilejul campiona

telor despre ,,recordurile speciale" 
ale lui Soter și Klics. După cum 
se știe, ei au devenit pentru a șap
tea oară consecutiv campioni inter
naționali de atletism ai R.P.R. Sînt 
performanțe într-adevăr remarcabi
le. Dar nu mai puțin demn de ad
mirat este un alt „record", acela 
al atletei germane Gisela Kohler. 
Ea a cîștigat, la acest singur cam
pionat. patru medalii deodată : la 
100 metri, 200 metri, 80 metri gar
duri și ștafeta de 4 x 100 metri. 
Cînd am felicitat-o pentru acest 
multilateral succes, Gisela Kohler 
ne a mărturisit că bucuria ei este 
diminuată de regretul că la cam
pionate n-a puiuț veni și prietena 
ei Christa Seliger-Stubnik. „Dar, 
așa. am reușit să ciștig și in curse
le de 100 șl 200 metri în care, de 
obicei, veneam a doua..."

Tot indisponbilitatea cunoscutei 
Christa Stubnik a făcut ca ștafeta 
R.D. Germane să fie formată exclu
siv din sprinterele grupării Motor 
Jena (Irmgard Frietsche, Anne Ma
rie Clausner, G sela Kohler și Sie- 
gellnde Weber). Patru maestre ale 
sportului, patru muncitoare ale ves
titei fabrici de materiale optice din 
Jena, un record al R.D. Germane 
egalat!

★
Gunar Nielsen din finala probei 

de 1500 metri nu a fost același 
Gunar Nielsen din serie. El a adop
tat o tactică total diferită și, în 
loc să conducă de la început, cum 
făcuse în ziua a Il-a a campiona
telor, a stat tot timpul la coada 
plutonului. îuînd conducerea aba 
pe ultimele sute de metri. Explica
ția acestei comportări originale ne-a 
dat-o chiar autorul ci :

— Cind mă pregăteam pentru se
rie, fetele din echipa noastră mi-au 
spus : „Vezi, nu mai sta in spatele 
celor care conduc, așa cum te-al 
obișnuit, alerglnd mereu după 
Boyssen... Ieși să te mai vadă lu
mea 1" Așa am șl făcut. Dar, cind 

, a fost vorba de finală și concurența 
a fost serioasă, am preferat să a- 
dopt tactica mea obișnuită și nu 
m-am văzut decit la sosire. Regret, 
dar tactica se alege după adver
sar..."

ir
Autobuzul cu sportivii Finlandei 

își face loc cu greu prin mulțime. 
Se merge încet, dar e cu atît mai 
bine pentru pasager i în treninguri 
albe, fiindcă el n-ar mai termina 
cu cîntecele, șotiile și veselia. Ti
nerețea este Ia ca acasă și aci, ca 
și în sînul tuturor echipelor care au 
stat împreună în aceste zile de în
treceri. Un cîntec se ridică din zeci 
de piepturi, cîntec finlandez. Nu-i 
înțelegi cuvintele, dar știi că izvo
răște din bucuria celor care-1 cîntă.

V. V.

Caietul cu scoarțe roșii
Caietul cu scoarțe roșii poariă o 

inscripție în goașe albă: Expozi
ția de fotografii turistice". Este 
caietul in care mulți dintre vizita
torii expoziției de fotografii turisti
ce organizată la Orașul Stalin 
și-au spus părerea asupra celor vă
zute, asupra inițiativei în sine și 
chiar asupra premierilor făcute de 
comisia respectivă.

Sînt în acest caiet texte mai 
lungi sau mai scurte, scrise cursiv 
sau cu litere colțuroase, semnate 
de elevi, muncitori, profesori, ingi
neri,. La ’pagina 6-a a caietului se 
află 10 rînduri în hieroglife chine
zești, ceva mai departe un text în 
greacă, iar către sfîrșit un altul In 
limba italiană, sub care se află data 
6-9-1954 și două semnături indes
cifrabile. fată traducerea acestuia 
din urmă: „Această expoziție foto
grafică de amatori e un ind’ciu al 
gustului artistic al poporului ro- 
mîn. Execuția e perfectă. Aceasta 
dovedește în primul rînd cum sti
mulează guvernul Republicii Popu
lare, prin dTerite expoziții de artă, 
simțul artistic al poporului și îi 
dezvoltă gustul estetic”.

Rînduri emoționante a scris 
strungarul D. Tudor de la atelierul 
de automotoare din Orașul Stalin. 
Privind fotografiile, mărturisește el, 
„mă cuprinde sentimentul de dra
goste și de admirație față de scum
pa mea patrie, înzestrată cu fru
museți atît de uimitoare, îneît nu-ți 
vine să pleci de lîngă ele”.

Entuz'asmată de peisajele văzu
te, vizitatoarea L. Z. scrie acgst în
demn: ..Iți dai seama ce frumuseți 
are țara noastră? Du-te. vizitea- 
ză-le, împrietenește-te cu ele...”

Studentul C. Lazăr își exprimă 
regretul că aceste fotografii atît de 
frumoase nu sînt multiplicate pen
tru a fi cumpărate de amatori. IJn 
vizitator din București, I. Bărbu- 
lescu, sugerează organizarea unei 
expoziții mart în Capitală: „Fotogra
fiile celor mai frumoase reg’uni 
ale țării să constituie obiectul unei 
expoziții pe țară în Capitala pa
triei noastre. Aceasta ar face cu
noscute cele mai bune lucrări și în 
special ar stîrni interesul fiecăruia 
de a cunoaște frumusețile scumpei 
noastre patrii, a o iubi cu înflăcă
rare și a da tot mai mult pentru 
înflorirea ei”.

Încheiem aici seria citatelor din 
caietul expoziției de la Orașul 
Stalin, amintind totodată că dorin
ța tovarășului I. Bărbulescu se va 
îndeplini deoarece in cursul lunii 
viitoare, cele mai bune lucrări ex
puse la Orașul Stalin, Timișoara, 
Cluj, șl în alte centre de regiune 
vor fi reunite într-o mare exoozi- 
ție la București. Ea va constitui 
ultimul episod al concursul de foto
grafii turistice organizat de C.C.S. 
prin Direcția Turism și Excursii în 
colaborare cu ziarul nostru.

ION F.. BACIU

- Filatelie ---- ------------------------

O nouă serie de timbre de aviație in R. P. Ungară

Seria de timbre pentru transpor
tul corespondenței prin avion, re
cent emisă >n R.P Ungară, este 
formata din următoarele 8 valori : 
40 fill, culoarea galben-brun și al- 
bastru-cenușiu, înfăflșînd un pio
nier construind un aeromodel, 50 
fiii, culoarea brun-roșcat și cenu
șiu, înfățișînd lansarea de către un 
pionier a unui aeromodel, 60 fill, 
culoarea albastru și brun-roșcat, în

Sportivul fără vârstă
Un om voinic și lat în spete, în 

trening și papuci de sport vine in 
fugă pe sălile facultății, se în
dreaptă spre ieșire, sare grăb’t 
trei trepte dintr-odată și dispare 
spre fundul grădinii, unde sînt te
renurile de sport. Cîteva clipe după 
aceea se înapoiază în același ritm, 
sare din nou cîteva trepte ca să 
reintre în facultate. El muștru- 
luiește în fugă pe un student care 
fumează (nu mai fuma, măi, că 
d-aia n-ai suflu”...), mai mustră pe 
altul care studiază ghemuit lîngă 
o fereastră („nu-i păcat de tine, 
băiat tînăr. să stai cocoșat”..,). 
Trece ca furtuna printr-un grup de 
candidați care așteaptă lingă un 
avizier rezultatele la admitere și 
disnare în direcția sălii de gimnas
tică.

— Cine e ăsta? întreabă unul 
dintre candidați.

— Cine e? răspunde portarul 
facultății... nu-1 cunoașteți? Asta 
e „Succes” al nostru. Maestrul de 
box de jos, de la sală. Omul care 
n-are vîrstă. E la noi de vreo 20 
de an!... •

„Și, tot așa cum îl vedeți, sprin
ten, neschimbat ca acuma, se ames
tecă în vorba un profesor cam în
covoiat. cu tîmplele cărunte. De 
cînd il știu (șl-l știu de mult căci 
e cam de vîrsta mea!) e tot la fel. 
Faceți și voi. cei t neri, cît mai 
mult sport, dacă vreți să rămîneți 
ca dînsul”.

Curiozitatea candidaților la ad
mitere a fost ațîțată de aceste 
vorbe. Tot mai trebuie ei să aș
tepte încă vreo oră pînă se publ’că 
din nou alt rînd de rezultate.

— Haideți în sala de gimnasti
că, pronume un băiat. Vorbim cu 
el, vizităm șt sala... Am auzit că 
e frumoasă... Și cu toț i, băieți și 
fete guralivi și zgomotoși, năvă
lesc pe ușa sălii de sport.

— ..Succes”! le spune rîzînd în 
loc de „bună ziua” maestrul de 
box Dumitru Călinescu pe care-1 
văzuseră adineauri. Pe urmă, bu
curos șl mîndru de atîția oaspeți, 
le arată sala de sport pe îndelete. 
Păcat că n-ați venit seara, să ve
deți cum se antrenează studenții 
dună cursuri... Mai poftiți și altă
dată...

Dar nici unul n-are chef să plece 
Vor să afle încă multe.

— Povestește-ne despre dumnea
ta, maestre Călinescu. Știm că 
ai fost etndva campion de box pe 
țară.

Pe fața rumenă, voioasă a „otnu 
lui fără vîrstă” trece parcă în fugă 
o undă de melancolie:

— Fost... spune el. Dar, asta de 
mult... pe vremea Ini Tofan, a htf 
Cărbune, a lui Zădărniceanu... Prin 
926.. 927... Nici nu erați pe atunci 
pe lume... Mă mir că mai știți...

— Cum de a! ajuns campion în
tr-o vreme ca aceea? Ai avut ce-ți 

fățișînd tm ptanor in plin zbor, 80 
fill. culoarea violet s: brun-cenușiu, 
înfățișînd un avion de sport pe 
sol, 1 Ft. culoarea brun și albas
tru, înfățișînd lansări cu parașuta 
deasupra Dunării, 1,20 Ft. culoarea 
galben-verzui și brun-verzui, în
fățișînd un avion întrebuințat la 
stropitul livezilor de pomi, 1,50 Ft. 
culoarea violet și albastru-cenușiu, 

trebuia... posibilități... condiții?
— Deh, spune campionul de altă 

data, cît despre condîț(pe urmă 
rămîne o clipă pe gînduri și prin 
minte parcă-i trec crîmpeie-.. Că? 
măruța mică în care locuia înghe? 
suit cu alți copii și cu părinții săi, 
ambii muncitori la fabrica de ți? 
gări... Primul antrenament in tîrt 
lici în sala „Tirul", la 14 
ani... Animozitatea celorlalți boxeri 
care se temeau de noi talente..^ 
Primele începuturi grele ca mun-i 
citor și ca sportiv la atei erele 
Grivița C.F.R... ).

— Deh, spune el din rnou... corv 
diții... n-am avut de loc condiții, 
dar n’ le-am făcut noi singuri... 
muncitorii. Am pus mină de la 
mină... Am dat gale de box și șe
zători și, pînă la urmă, deși cu 
greu, măcar noi cei din Căile Fe? 
rate tot ne am ales cu cîteva pe? 
rechi de mănuși. Dar, erau altelel 
și mai rale pe atunci decît lipsa <le 
echipament- Era necinstea... Nu 
știți dumneavoastră. La box se fă- 
ceau pe atunci fel de fel de aranJ 
jamente. Am să-mi aduc întotdeau.- 
na aminte, spre exemplu, cum a 
venit la mine antrenorul unui ad? 
versar E. Vasilescu: „Măi biete, 
mi-a spus el. ești un „semi-mijlo-: 
ciu” bun. O știm cu toții. Dar ești 
și bărat sărac, așa că vezi... Dacă 
te dai bătut pe ring poimîine, n-o 
să-ți pară rău... Te alegi și ‘u cu 
ceva echipament de calitate... Ona 
știe, or ieși poate chiar niște bă
nuți pentru tine... Și, mă rog, la 
urma urmelor, ce însemnătate are 
dacă ai să mănînci și tu bătaie 
dată ? Toată chestia’ e să nu „mi-* 
roase" publicul nimica..."

— Și ce ai făcut? Ai acceptat 
maestre? întreabă unul din viitorii 
studenți. Dumitru Căi nescu se uită 
urît la cel ce întrebase. Se în
cruntă

— Păi. nu ți-am spus, măi mîn- 
zule? Am fost campion atîția ani! 
Ce mai întrebi băiete, dacă m-am 
lăsat anume înfrînt? Pe urmă, con
tinuă îmbunat: degeaba mă supăr. 
Voi n-aveți de unde să știți... Acum 
sînt alte timpuri... Mai bine, dună 
ce-o-ți intra în facultate, veniți și 
voi pe la sală și o să vedeți atunci 
cum se antrenează tinerii acuma, 
față de cum m-am antrenat eu...

Intre timp mai năvălește un can. 
didat pe ușă. „Veniți! strigă el. 
Veniți cu toții la avizier*. Se afi
șează alte rezultate”!

Cît ai clipi din ochi, sala de 
gimnastică rămîne goală. „Succes”! 
le mai strigă din urmă v'itorilor 
studenți maestrul de box Dumitru 
Călinescu. Pe urmă, rămas singur, 
în încăperea goală, mormăie încân
tat în barbă: măcar de î-ar primi 
pe toți în facultate. Cei mai mulți 
sînt foarte b:ne legați... i-am ochit 
de îndată... Și-oi face din ei o nouă 
promoție de boxeri!

M. IRIMIE j

înfățișînd un avion de pasageri îh 
zbor deasupra Budapestei și 2 FL 
culoarea albastru și brun, înfățL 
șînd un avion cu reacție deasupra! 
lacului Balaton.

Desenele timbrelor — ce au dl-? 
mensiunea comună de 44'44 mm. — 
au fost executate de pictorul Gali 
Fcrencz. Imprimarea lor s-a făcut 
în heliogravură pe hîrtie albă crț 
filigran „stea”.



__ In preajma campionatelor internaționale de Hr ale R. P. R.

Povestea unui i^ecopdî 4®® din 4®0
Mare a fost enutuziasmul care 

ne-a cuprins atunci cînd crainicul 
posturilor noastre de radio pe-a 
transmis știrea că fosif^ Sîrbu, 
unul d n reprezentanții țării noa
stre la Jocurde Olimpice de la 
Helsinki, a cucerit în Finlanda, pe 
poligonul de la Malmț, primul ti
tlu de campion olimpic obținut 
vreodată de un sportiv romîn.

Dar performanța de la 29 iulie 
1952 nu a însemnat numai un suc
ces al țării noastre, ci ea a fost 
un succes pentru întreaga lume, 
pentru întreaga activitate de tir. 
Acolo, la Malmi, la cîțiva kilome
tri de mima Jocurilor Olimpice 
din 1952, întrecerea „titanilor’’, a 
celor mai buni trăgători din în
treaga lume, a dus din nou la a- 
tingerea unui maxim record mon
dial. Sîrbu trimisese cu siguranța 
ți dîrzenia ce-1 caracterizează, 
toate cele 40 focuri în cei 2 cen
timetri care reprezintă cercul „10” 
al unei ținte de tir. El realizase 
400 de puncte din 400 posibile, 
stabilind un nou record olimpic și 
un nou record al țării noastre, 
fiind astfel al 3-lea trăgător care 
realizează această performanță ma
ximă în istoria tirului. Mai mult 
de atît nu se mai putea. Și lotuși, 
cu simpla performanță de 400 de 
puncte din 400 posibile, titlul 
olimpic nu era cucerit. La cîțiva 
metri de Iosif Sîrbu, un alt maes
tru al calmului, al siguranței și al 
preciziei, reprezentantul Uniunii 
Sovietice Boris Andreev, urcase a- 
celeași culmi înalte ale măiestriei 
aport ve.

Dai Jocurile Olimpice aveau, 
totuși, nevoie de un campion la 
armă liiberă calibru redus poziția 
culcat. Și, atunci, cei doi maeștri 
au fost despărțiți de numărul fo
curilor trimise mai în centrul țin
tei, în acea „muscă” de un cen
timetru, fără număr, dar care re
prezintă suprema exactitate. Și din 
acest baraj a cîștigat Iosif Sîrbu, 
cu 33 asemenea lovituri față de 
cele 28 obținute de Andreev.

Campionatul de șah al R. P. R.
In grupele din Capitală s-au în

registrat următoarele rezultate:
GRUPA I-a (str. Brezoianu 31). 

Partide întrerupte: Israilovici — 
Samarian 0—1, Milescu — Geor
gescu 0—1, Ghițescu — Breazu 
0—1, Crețulescu — Top a 'A—*A 
(runda 7-a) ; Nicoleanu — Ghi
țescu *A—'A, Ichim — Milescu 
1—0, Samarian — Macri 1—0, 
Dascălu — Israilovici 1—0, Suteu
— Ciuciuc ’A—'I2 (runda 8-a) ; 
Runda 9-a: Ciuciuc — Pregerman 
0—1, Israilovici — Suteu 0—1, 
Milescu — Samarian 0—1, Menas

Ichim 0—1, Braunștein— Geor
gescu 0—1, Ghițescu — Radu
lescu 1—0, Crețulescu — Nicolea
nu 1—0, Topa — Breazu 1—0,

Runda 10-a : Nicoleanu — Tona 
*A —'A, Rădulescu — Crețulescu 
’A—'/a, Georgescu — Ghițescu

.1—0, Samarian — Menas 'A—'A, 
Dascălu — Milescu 'A—'A, Suteu
— Maori 1—0, Ichim — Braun- 
steta 0—1, Ciuciuc — Israi
lovici 0—1 ’ Runda 11-a: Israi

lovici—Pregherman 1—0, Macri—Ciu
ciuc 0—1, Menas—Dascălu 'A—'A, 
Braunștein—Samarian 1—0, Crețules
cu—Georgescu 0—1, Topa—Rădulesou 
0—1, Breazu—Nicoleanu ’A—'A- Cla
sament : Samarian 8'A, Rădulescu și 
Georgescu 8, Crețulescu 7'A, Macri 
și Dascălu 6'A, Nicoleanu 6.

GRUPA a II-a (b-du! Dinicu 
Golescu 38). Partide întrerupte: 
Drimer — Pavlov 1—0, Șuta — 
Rusenescu 0—1, David — Andri- 
țoiu 1—0, Pavlov — Șuta 0—1, 
Drimer — Frățilă 1—0, Radovici
— Stanciu ‘A—-’A; Runda 9-a; 
Negrea — Andrițoiu ’A—'A, Ruse
nescu — David V2—’A, Pavlov 
’— Zetlin *A—’A, Berbecaru —■ Bo
tez *A—’A, Frățilă — Conistanti- 
nescu 0—1, Pușcașu — Văicărescu 
1—0; Runda 10-a : Radovici — 
Frățilă 1—0, Botez — Stanciu 
1—0, Zetlin — Berbecaru 1—0, 
Negrea — Rusenescu 0—1.

Runda 11-a: Pușoașu—Constant!-, 
nescu 1—0, Văcărescu—Drimer 0—1, 
Pavlov—Negrea ‘A—'A. Stanciu—Zet
lin 0—1, Berbecaru—David 1—0. Cla
sament : Drimer 7'A (2). Rusenescu 
7 (1), Zetlin 7. Botez 6'A (D. Rado
vici 6 ji).

Povestea recordului de ,,400 din 
400” a făcut ocolul lumii. Peste 
tot a fost comentată cu aprindere. 
Și pe bună dreptate. Ea ou este 
povestea unor eroi izolați, ci este 
încununarea firească a măiestriei 
sportive, a apogeului atins prin 
muncă de mii de oameni, în zeci 
de ani de zile, în toate colțurile 
lumii.

Povestea acestui record începe 
cu mult timp în urmă, în anul 
1929, cînd a avut loc primul cam
pionat mondial la această probă. 
Atunci suedezul Karl August Lars
son, un mînuitor măiestru al armei 
de tipul acelor timpuri, a reușit 
un excepțional 390 de puncte, sta
bilind primul record mondial. Dar, 
un an mai tîrziu, la Anvers, fin
landezul S. O. Lindgren, dovedeș
te că în fața trăgătorilor de armă 
liberă calibru redus poziția cul
cat; stă o scară înaltă ou multe 
trepte, care poate fi urcată la ca
pătul unei munci sîrguinc'oase. 
Lindgren urcă două trepte deodată

Ținiele unui record mondial. In cli șeu: cele 40 de focuri ale lui losif 
Sîrbu, care au mers în cercul „10". 33 dintre ele s-au oprit chiar în 

centrul acestui cerc, „musca".

C. • • o put
Centrele de pregătire la fotbal 

pentru copii s-au deschis marți în 
Capitală. Frumoasa și utila iniția
tivă a Secției C.F.S. din C.C.S. s-a 
bucurat de succes din prima zi. La 
cele patru centre organizate pe te
renurile : Progresul C.C.S. (Du- 
dești), Fi. roșie (Militari), FI. ro
șie (Ferentari) și Recolta Silvicul
tura (Golentina), s-au prezentat 
marți dimineață 165 de copii dor-

Pe marginea intilnini de rugbi Dinamo — Locomotiva Grivita Roșie
Intîlnirea dintre aceste echipe s-a 

sfîrșit, după cum se știe, cu vic
toria dinamoviștilor care însă au 
fost nevoiți să folosească toate re
sursele pentru a putea cîștiga. Am
bele reprize au avut un aspect 
identic: învingătorii au dominat 
categoric în primul sfert de oră, 
după care feroviarii, revenindu-și, 
au dominat la rîndul lor.

Dacă Dinamo a reușit să învin
gă. profitînd de greșelile adversa
rilor, nu este mai puțin adevărat că 
și Locomotiva putea foarte ușor 
să realizeze un meci egal, îni urma 
unui atac a' liniei de trei sferturi 
deplasat apoi spre centrul terenu
lui. Impresia generală a fost că 
feroviarii, cu excepția cîtorva jucă
tori, nu au intrat pe teren cu ho- 
tărirea de a învinge. In plus, din 
echipa Locomotivei vor trebui să-și 
mai îmbunătățească jocul : fundașul 
Iliescu (așa fel ca înaintarea să- 
nu mai fie lipsită de aportul lui 
Pîrcălăbescu, obligat să devină 
fundaș în repriza a doua, la scorul 
de 8-3), M. Gabrielescu, în sensul 
unei variații a jocului pe care o 
cere postul său. De asemenea, aripa 
dreaptă a formației, C. Eniache, 
trebuie să ajungă să-și poată fo
losi viteza și curajul în folosul e- 
chipei și să nu mai joace atît de 
contractat și lipsit de încredere în 
posibilitățile sale.

înaintarea a fost depășită, în

ți duce recordul mondial la 392 
puncte. ,

Primul campion și recordman 
mondial, Karl August Larsson, și-a 
pus întreaga sa pricepere și is
cusință în slujba sportului cu 
arma. Ca un bun tehnician, el a 
perfecționat permanent arma și 
cartușele, a experimentat singur 
și împins înainte recordul mon
dial. In 1931, la Lwow, el reali
zează 394 puncte, performanță ce 
reprezenta un nou record mondial. 
Dar, în același concurs, priete
nul și compatriotul său B. Ronn- 
tnark realizează 395 puncte, sta
bilind un nou record mondial al 
probei. Prima ocazie pentru modi
ficarea recordului lui Ronntnark nu 
se ivește decît în 1933 la Granada, 
unde, cu 396 puncte, englezul H. 
S. Longhurst reușește acest lucru. 
Dar și el rămîne cu această per
formanță numai pînă în 1935, cînd, 
la Roma, cele 398 puncte ale lui 
R. J. Durand fac ca recordul mon
dial să treacă peste Canalul Mî- 

înv ață fotbal...
nici să învețe în mod metodic fot
balul.

In cele patru centre copiii au a- 
vuit la dispoziție echipament Și 
mingi suficiente, precum și antre
nori cu care au ținut prima lecție: 
M. Goldenberg, I. Kluge, I. Stă- 
nescu și Lupu Stelian. La două 
centre (Militari și Ferentari), an
trenorii au fost ajutați de doi ju
cători oare au înțeles să sprijine 

partea a doua a meciului, la talo- 
naj și mai ales în jocul la mar
gine. Ea nu s-a repliat la timp 
și nu a placat la picioare, iar în 
jocu' deschis nu și-a dat aproape 
dleloc contribuția. Linia de trei 
sferturi a fost condusă de la centru 
șf nu de către jumătatea la deschi
dere și a fost uneori periculoasă în 
atac, dar insuficientă în apărare. 
De altfel, greșelile de neiertat ale 
acestui compartiment i-au dat lui 
Luric posibilitatea să înscrie de 
două ori.

Dinamo a părut decisă să cîștige. 
Punctul forte ale echipei a fost 
înaintarea, care, prin grămezi bine 
închegate, prin talonajul luiz-'Ju- 
gănaru și baloanele culese în mar
gine de Paloșanu și Voicu, a pro
curat multe baloane atacului. Dacă 
D, Ionescu a prestat un joc la ni
velul său obișnuit, S. Ghiandea a 
fost însă prost inspirat în prima 
reprj-ză, revenindu-și la valoarea sa 
normală abia în repriza a doua.

Linia de trei sferturi a fost însă 
partea slabă a echipei Dinamo. Li
nia de atac nu a reușit... nici un 
atac. Ghiuzelea, în special, nu a 
primit decît două-trei baloane greu 
de utilizat. Și Luric și Ilie Ion au 
prestat un joc simplist și indivi
dual. In plus, s-au dat de către 
toți cei patru titulari ai acestui 
compartiment pase în gol, iar ata
curile au fost de foarte multe ori 

need și să poposească pe coastele 
însorite ale Franței, unde va ră
mîne timp de 4 ani-

Era evident pentru toată lumea 
că în această probă concurenții 
sînt aproape de recordul maxim, 
acel 400 din 400, la care, la înce
putul campionatelor mondiale de 
tir n'meni nu îndrăznea măcar să 
se gîndească. Dar campionatele 
mondiale de la Lucerna din 1939 
au risipit această neîncredere a 
oamenilor. Toivo Mântări, este 
primul om în lume care reușește să 
înfigă steagul Finlandei pe culmi 
încă neatinse, ducînd recordul mon
dial la 400 de puncte. Au trebuit 
10 ani (1929—1939) pentru ca re
cordul să crească cu 10 puncte. 
Campionate mondiale au mai avut 
loc de atunci, în 1947 la Stockholm 
și în 1949 la Buenos Aires, dar 
niiimeni n-a putut să urce alături 
de vestitul Toivo Mântări.

A venit 1952, an în care, la 
Oslo, la campionatele mondia
le, americanul A. O. Jackson 
devine cel de al doilea onr 
care atinge mult visatul 400. 
Dar numai pentru vreo lună de 
zile, pentrucă vine acel sfîrșit de 
ini e 1952, despre care am vorbit, 
și în care Sîrbu și Andreev au 
escaldat alături acest vîrf al mă
iestriei sportive.

Am povestit minunata istorie a 
acestui record pentru că ea prezin
tă pentru noi mai multă actuali
tate decît oricînd.

Campionatele internaționale de 
tir ale R.P.R-, care încep peste 
cîteva zile, reunesc pe poligon, în 
calitate de concurenți sau de ofi
ciali pe cel care a realizat primul 
record mondial, Karl A. Larsson și 
care astăzi conduce cu multă is
cusință activitatea mondială a ti
rului din funcția de secretar gene
ral al Federaț'ei Internaționale de 
tir, pe Toivo Mântări care va a- 
păra culorile Finlandei în acest 
concurs, pe losif Sîrbu și, mai mult 
ca sivur și ne Andreev, renumitul 
trăgător al Uniunii Sovietice.

Deci, la campionatele noastre in
ternaționale vor fi prezenți 3 din 
cei 4 realizatori aL excepționalului 
400 din 400: Toivo Mântări, Boris 
Andreev și losif Sîrbu.

ISABELA MĂRDARESCU 
RENATO ILIESCU

această frumoasă inițiativă : Tuțu 
de la FI. roșie F. G. Gheorghiu- 
Dej și Căciulă de la Metalul Ipro. 
met. Exemplul lor trebuie urinat și 
dc alți fotbaliști mai ales de cei 
din categoria A și B.

Centrele de pregătire funcționea
ză în fiecare marți și joi (orae 
9—1.3), miercuri și vineri (orele 
14—18). In aceste zile și la aceste 
ore, copiii pot învăța fotbalul pe 
terenurile amintite.

laterale. De aceea, nu s-a văzut 
nici o șarjă pe trei sferturi care 
să poată duce pînă în terenul de 
țintă.

O lipsă a ambelor echipe — și 
a formațiilor noastre de rugbi în 
general, — este insuficienta folo
sire a tușei lungi în atac și gru
parea în două sau trei pachete a 
înaintării la tușă. Deși Dinamo a 
dovedit în sezonul trecut eficacita
tea acestui sistem de joc în meciul 
cu C.C.A., cînd a reușit datorită 
tușei lungi încercarea egalizatoare, 
totuși a renunțat la folosirea a- 
cest-U'i sistem.

Despre arbitrajul lui C. Mun- 
teanu se poate spune că a fost 
bun. C. Munteanu comite însă 
unele greșeli comune tuturor arbi
trilor noștri, și anume : nu aplică 
în mod consecvent legea avanta
jului pe ofsaiduri, permite repu
nerea de mai multe ori a balonu
lui în grămadă în urma greșelilor 
și incorectitudinilor jucătorilor din 
grămadă. In schimb este prea exi
gent în privința aruncării la tușe, 
cerind o precizie geometrică, ceea 
ce nu se realizează și se ajunge 
la foarte multe grămezi care, soad 
din frumusețea rugbiului. De ase
menea, C. Munteanu vorbește1 în 
timpul jocului cu rugbiștii, explicînd 
anumite decizii prin descrierea ne- 
regularității comise.

G. T.

Campionatele republicane 
de vele

De curînd au început pe lacul 
Herăstrău campionatele republica
ne de vele.

Față de campionatele de anul 
trecut, întrecerile din acest an în. 
registrează o participare mult mai 
largă, iar număjpl mare de concn- 
renți începători dovedește că acest 
sport capătă tot mai mulți adepți.

Astfel, la campionatul de yolă 
deschis fetelor, față de trei concu
rente anul trecut, anul acesta par
ticipă 27, ev'den>țiindu-se prin mo
bilizare asociația Progresul și, în- 
tr-o oarecare măsură, asociația 
Constructorul. La această categorie 
de ambarcațiuni, s-au remarcat în 
mod special Ileana Luigojanu (Pro, 
greșul) și Graziela Popescu Con
structorul).

Sistemul după care se dispută 
proba de yolă fete este următo
rul:

In urma concursurilor pe asocia
ții a fost admis în semifinale un 
număr de concurente proporțional 
cu numărul participantelor din fie
care asociație. S-au format apoi 
două serii, ale căror rezultate le 
dăm mai jos.

SERIA I-a:

1. Popescu Graziela (Construc
torul) 3292 p. 2. Perlman Corina 
(Metalul) 2815 p. 3. Irimis Ileana 
(Progresul) 2738 p. 4. N'cu Delia 
(Constructorul) 2714 p. 5. Bradea 
Livia (Recolta) 1520 p. 6. Lugo- 
janu Maria (Progresul) 0 p.

SERIA II-a-

1. Lugojanu Ileana (Progresul) 
4195 p. 2. Oprea Maria (Construc
torul) 3496 p. 3. Mihai Leonida 
(Constructorul) 2991 p. 4. Pred-escu 
Ana (Metalul) 2366 p. 5. Gross Ve
ronica (Știința) 1510 p. 6. Mihăes- 
cu L'gia (Progresul) 1035 p- 7. 
Henegariu Galia (Voința) 742 p.

Primele trei clasate din fiecare 
serie s-au calificat în finală.

YOLA BĂIEȚI

La această probă au luat star
tul 49 de concurenți, care și-au 
disputat întîietatea pe asociații și, 
apoi, primii clasați, în raport cu 
numărul de pârtie1 panți pe care i-a 
prezentat fiecare asociație, au 
fost admiși în finală. Finaliștii au 
fost îmipărțiți în două serii a cîte 
6 ambarcațiuni, pîiiă în prezent 
disputîndu-se patru regate din sc
ria întîia și două regate din seria 
a doua.

Și aci s-au remarcat, prin numă
rul mare al începătorilor prezen
tați în concurs, asociațiile Progre
sul și Metalul. Dintre participant, 
Alexandru Horoveanu (Progresul) 
și Dănescu (Metalul) se remarcă 
printr-o pregătire deosebită.

CLASA SNIPE

La această categorie participă 
Ia finală un număr foarte mare de 
echipaje: 65 din București și 5 din 
Constanta. Regatele se desfășoară 
concomitent cu cele de yolă, deca- 
lîndu-se plecările cu 5 minute

Dintre acești concurenți, 16 echi
paje finaliste de anul trecut pre
cum și locurile 2—4 de la faza de 
zo-nă Constanța vor intra direct în 
semifinală. Restul concurent lor au 
fost împărțiți în trei serii a cîte 16 
echipaje, urmînd ca primii șapte 
clasați să intre în semifinală. Semi, 
finab’știi vor fi și ei împărțiți în 
două serii, în finală intrînd primii 
șapte clasaț' din seriile semifinalei 
plus primii doi clasați la campio
natele de anul trecut și primul cla
sat în faza de zonă de la Con
stanța. Ca și la yole, asoc'ațiile 
Progresul și Metalul s-au dovedit 
fruntașe în mobilizarea unui mare 
număr de tineri începători.

Regatele primelor două serii au 
luat sfîrșit. Dăm mai jos rezulta
tele primei serii, cele ale serei a 
II-a nefiind calculate încă.

SERIA I :

1. Puiu Mânu + Constantin lva- 
novici (Știința) 3938 p. 2. A. Sil-’ 
berman + Gh. Tărărăscu (Con
structorul) 3507 p. 3. D. Stromln- 
ger + Ion Platon (Progresul) 2972 
p. 4. N. Iliescu + C-tin Nița (Me- 

' talul) 2877 ^>. 5. Vlad Otulescu +1 
Gh. Săvulescu (Progresul) 2661 
p. 6. Gh. Citirigă + E. Griim- 
berg (Progresul) 2627 p. 7. Hans 
Gross + Emil Grozea (Știința^ 
2625 p.

Campionatul continuă zilnic în
tre orele 16—18, iar duminica în
tre orele 8—14.

1. 1IABOT



Activitatea sportivă 
a elevi'or din Cluj
Odată cu începerea noului an 

școlar, profesorii de educație fizică 
au pornit o susținută campanie 
pentru îndrumarea elevilor către o 
activitate sportivă multilaterală și 
continuă. Firește, pentru realizarea 
scopului propus, profesorii au la 
îndeniînă complexul sportiv G.M.A., 
știut fiind că pentru trecerea nor
melor respective aspiranții trebuie 
să facă pregătiri serioase și meto
dice. Profesorii de educație fizică 
din Cluj au trecut, din primele zile 
ale reînceperii cursurilor, la o mun
că intensă. Astfel, la Șco>ala medie 
de 10 ani (limba de predare ma
ghiară) se diuce o rodnică activi
tate sportivă. îndrumați de profe
sorul V. Boldiș, elevii fac, în ca
drul orelor de educație fizică, pe 
lingă programul obișnuit, diferite 
exerciții de gimnastică cuprinse în 
normele complexului G.M.A. In 
momentul de față, 200 de elevi sînt 
aspiranți la insigna F.G.M.A., iar 
40, aspiranți G.M.A., majoritatea a- 
vînd trecute normele la înot, încă 
din timpul verii. Numărul mare 
de aspiranți G.M.A. și F.G.M.A. 
dovedește că responsabilii cu acti
vitatea G.M.A.: Fekete V., Toth G. 
și Nagy I., au înțeles importanța 
sarcinilor ce le stau în față și au 
dus o muncă intensă pentru angre
narea tinerilor în activitatea ’din 
cadrul complexului G.M.A. In 
mod deosebit s-au remarcat secția 
de gimnastică și elevii Horvath. 
Molnar, Nan și Bozsa, care, în mo
mentul de față, se pregătesc în ve
derea campionatului individual șco
lar.

O altă școală în care se duce 
o rodnică activitate este Școala 
medie de 10 ani nr. 6, condusă de 
profesorul Ion Scurtu. Deoarece 
sala se află în reparație, orele de 
educație fizică se țin în aer liber. 
Actualmente, se pune accentul pe 
pregătirea fizică generală și pe e- 
xercițiile de gimnastică din cadrul 

■complexului F.G.M.A. și G.M.A. 
Datorită străduințelor depuse de 
profesor, această școală are 186 
de aspiranți F.G.M.A. și 52 de as
piranți G.M.A., care au trecut nor
mele la înot, cursa cu obstacole, 
grenadă, 100 m. plat, 1000 m. plat, 
lungime, etc. O atenție deose
bită se acordă pregătirii elevilor 
în vederea campionatelor școlare 
de atletism. S-au evidențiat în ac
tivitatea sportivă elevii Ion Bîrzu, * 
I. Lucăcel, R. Lucăcel, T. Răcășan 
și L. Grosu.

La Școala medie de fete, de 10 
ani, a cărei activitate sportivă este 
condusă- de profesoara Elenș Cucu, 
programul este executat în curte, 
deoarece școala nu are sală. Din 
această cauză, elevele vor fi silite 
ca pe timipul iernii să-și conținute 
activitatea în sălile altor școli, ceea 
ce va Influența, desigur buna des
fășurare a programului. Pe lîngă 
jocurile cu mingea un accent deo
sebit s-a pus pe complexul sportiv 
G.M.A. In momentul de față, sînt 
228 de aspirante F.G.M.A. și 35 de 
aspirante G.M.A., care au majori
tatea normelor trecute. S au eviden
țiat în activitatea sportivă Elvira 
Moga și Silvia Bogdan. In vederea 
campionatelor școlare, au fost for
mate loturile de gimnastică, volei 
și baschet, care se pregătesc intens, 
sub supravegherea profesorilor de 
educație fizică. De asemenea, gim
nastele se pregătesc pentru cam
pionatul individual la categoriile 
Ia, a Il-a și a IlI-a.

In general, în școlile medii, medii 
tehnice și profesionale din orașul 
Cluj, activitatea decurge în bune 
condițiuni. Deosebit de îmbucură
tor este faptul că în școli există 
un număr foarte mare de aspiranți 
F.G.M.A. și G.M.A.

(de la subredacția noastră)

MECIURILE DE F
C. C. A- — Lccoirotiva

Pentru Locomotiva Tg. Mureș, un 
meci nul la București, în fața echi
pei C.C.A., înseamnă indiscutabil 
— un succes și mureșenii ar pulea 
să se declare mulțumiți cu acest 1 — 1 
de ieri, de pe stadionul Republicii. 
Cu toate acestea, față de felul cum 
s-a realizat acest scor de egalitate, 
mureșenii au motive să nu fie prea... 
entuziasmați de rezultat. Pentru că, 
cu șapte minute înainte de sfîrșitul 
jocului, ei conduceau cu 1—0 și 
C.C.A., deși domina, nu pre.a lăsa 
Impresia că va reuși egalarea. Ata
cul echipei bucureștene a jucat slab, 
n-a avut putere de pătrundere și de 
șut, a tras imprecis la poartă. De 
altfel, jocul a fost, în general, de 
slabă factură tehnică. Jucătorii am
belor echipe au făcut numeroase 
greșeli, s-a jucat lent, chiar fără 
îndîrjirea obișnuită jocurilor de cam
pionat. Rezultatul este just, pentru 
că — deși mureșenii se poate spune 
că „au trecut pe lîngă victorie" — 
ei n-au fost, totuși, mai buni decît 
C.C.A., oare — mai ales în repriza 
a doua — a avut mai mult inițiati
va. Este drept că superioritatea teri
torială a echipei bucureștene se ex
plică și prin jocul de apărare în 
care a intrat Locomotiva după ce a 
marcat. (Prin Iozsi, după o greșeală 
a lui Ivănescu, în min. 58).

Locomotiva a început b'ne și a a- 
vut cîteva atacuri periculoase. In 
min. 27. Mihai a tras în bară. In

Locomotiva Grivița Roșie —
Un joc animat, cu specific de cam

pionat, dar necorespunzător ca va
loare tehnică. Locomotiva Grivița 
Roșie a jucat în orice caz mai bine 
decît în partida cu C.C.A., în deosebi 
ca mișcare și vervă în acțiuni și a 
obținut o victore meritată. Ce folos 
însă că multe din acțiunile b'ne 
concepute și realizate de Marten și 
Filote s-au irosit datorită lipsei de 
pricepere, de promptitudine, de sezi- 
sare a lui Olaru sau Călin. Formula 
întrebuințată ieri cu Macri mijlocaș, 
chiar dacă a adus un plus de viri-

Ig. Mureș 1-1 (0-0)
min. 36, Popa a apărat dificil, reți- 
nînd mingea pe i.nia porții. Tot el 
s-a remarcat (min. 43), apărînd con
secutiv trei șuturi puternice. In re
priza a doua. Locomotiva a jucat 
foarte agresiv cîteva minute după 
gol, cînd a și ratat ocazii bune prin 
Crișan și Catona, care au tras peste 
poarta goală. Treptat, C.C.A. s-a 
instalat în terenul advers și a ega
lat în min. 83: la o lovitură de colț 
de pe aripa stingă, Apolzan a venit 
la poarta adversă, a șutat în învăl
mășeală, mingea s-a lovit de un pi
cior și a ricoșat spre poartă. Popa 
a prins balonul în zbor și a căzut 
cu el pe linia porții. Apreciind însă 
că în traiectorie mingea a depășit 
în aer linia porții, arb trul a acordat 
gol.

Arbitrul S. Lupu-Focșani a condus, 
cu unele ezitări, dar — în general 
satisfăcător — formațiile :

C.C.A. : Toma — Dodeanu, Apol
zan, Dumitrescu—Onisie, Ivănescu— 
Caricaș, Bone (Balint, min. 65), 
Mesaroș, Titaru, P. Moldoveanu.

LOCOMOTIVA TG. MUREȘ : Po
pa— Vacarcs ti, Fulop, Vacarcs 1 — 
Barta, Girling—Constantin (Incze III, 
min. 75), Joszi, Catona, Kajlik Cri
șan.

S-au remarcat : Apolzan șî Ivă- 
nescu de la C.C.A., Popa. Gîrling, 
Catona și Constantin de la oaspeți.

RADU URZICEANU

Minerul Petroșani 2-1 (1-1)
litate jocului, nu rezolvă în schimb 
problema servirii atacului cu mingi 
utilizabile ; fiindcă Macri nu are în 
nici un caz „serviciul" unui m jlocaș 
de meserie.

Minerul Petroșani a fost victima 
propriei sale concepții de joc. A în
trebuințat de la început o tactică 
defensivă (cu centrul înaintaș Co dum 
retras mult și cu interii pe poziții 
de apărare) pe care a întărit-o după 
ce conducea cu 1—0. Firește că bucu- 
reștenii au avut o inițiativă mai pro
nunțată în această situație și au

O fază din meciul C.C.A. — Locomotiva Gr. Roșie, Toma boxează ba
lonul, deasupra unui buchet de jucători.

APĂRARE SAU ATAC ?... ATENTIE 
DE AR

OTBAL DE IERI
efectuat o dominare pe care Minerul 
nu a mai putut-o înlătura. Reproșăm 
de asemenea apărării jocul prea 
deschis. Oamenii nu au fost marcațf 
cu severitate, iar dublajele dintre 
fundași și stoper au fost defectuoase.

In majoritatea timpului, dominarea 
a avut-o Locomotiva, care a și be- 
nef ciat de mai multe situații de 
marcare. înaintașii (Călin, Olaru), 
au ratat însă mult. Scorul l-a des
chis Minerul, într-o perioadă cînd 
gazdele atacau dezlănțuit, prin 
Coidum (min. 13) care a reluat cu 
capul un balon trimis din corner. 
După multe eforturi. Locomotiva e- 
galcază prin Filote (min. 40) care 
a tras dintr-un unghi imposibil după 
ce urmărise o minge ce părea că 
iese în aut de poartă. Golul victo
riei l-a marcat Olaru (min. 46), care

Locomotiva Timișoara — Dinamo
TIMIȘOARA 29 (de la subredacția 

noastră). Rezultatul întîlnirii este 
just, ținînd seama de întreaga des
fășurare a meciului și de ocaziile 
ivite. Din prima repriză sînt de 
semnalat doar două-trei acțiuni mai 
importante.

A plouat insistent din min 30 pî- 
nă aproape de sfîrșitul meciului. Cu 
toate acestea, la reluare jocul se 
desfășoară mai viu, purtînd ampren
ta unei accentuate dom.nări a fero
viarilor. In această primă parte a 
reprizei a doua. Călinoiu este pe 
punctul de a deschide scorul, dar 
balonul, puternic șutat de el, trece 
de puțin peste poartă (min. 57). Cei 
care deschid scorul sînt timișorenii : 
la un contraatac feroviar, Ferenczi 
centrează, iar Bădeanțu, interceptînd 
balonul, se îndreaptă spre poartă, 
reușește să-1 depășească pe Băcuț I 
și Toma și, deși Birtașu îi iese în 
întîmpinare, șutează puternic. Min
gea lovește bara și revine în teren,

Campionatul republican 
de scrimă

In cadrul campionatului pe echipe 
categoria A, sîmbătă și duminică vor 
avea loc în Capitală următoarele în- 
tîlniri : sîmbătă — 2 octombrie, sala 
Progresul F.B. : Știința București — 
C.C.A. ; duminică — 3 octombrie, 
sala Progresul F.B. : ora 9,30 :
Progresul F.B. — Dinamo Oradea; 
ora 17: Progresul Arta Progre
sul Cluj.

In cadrul categoriei B, vor avea 
loc în țară următoarele meciuri : 
Oradea : Progresul — Metalul Satu 
Mare, Tg Mureș : Progresul — Fla
căra Ploești, Cărei: Progresul — 
Flamura roșie Sbiu. ,

In prim-a repriză a meciului cu 
Locomotiva Grivița Roșie, C.C.A. 
a făcut un joc organizat și calm 
în apărare, simplu dar eficace în 
atac. înaintarea s-a bizuit pe con
traatacuri rapide. în cursul cărora 
a profitat și de greșelile apărăto
rilor feroviari. Așa a marcat două 
goluri. In repriza doua însă; din 
momentul în care au rămas în 10, 
jucătorii echipei C.C.A. au fost cu
prinși de panică și s-au retras 
într-o apărare disperată- și penibilă 
la un moment dat, cu scopul de a 
menține rezultatul. Ei au comis, 
însă, o greșeală tactică elementară 
renunțînid total la atac, greșeală 
care le putea aduce chiar înfrîn- 
gerea. Dacă n-a fost așa, aceasta 
se datorește atît înaintașilor fero
viari Filote, Marian, Călin etc. 
care n-au știut să profite de pe 
urma acestei greșeli, cit și inter
vențiilor hotărîte ale lui Toma, 
Apolzan etc.

In aceeași 
bată echipa 
Dinamoviștii
oameni în repriza a doua. Totuși, 
în loc. să adopte tactica unei apă
rări pentru menținerea rezultatu
lui, ei au continuat să atace și au 
obținut cu 3-1 o foarte prețioasă 
victorie care le va ajuta să se de
părteze de zona retrogradării. Ceea 
ce dovedește că tot atacul este cea 
mai bună apărare.

activitatea

situație s-a găsit sîm- 
Dirramo 6 București, 
au rămas și ei în 10

MAI MULTĂ 
DELEGĂRILOR 
BITRI

Este un aspect din
colegiului central de arbitri care 
se cuvine sub’iniat ta mod deose
bit, mai cu svanjă pe marginea ul
timelor arbitraje. Nu este centru 
prima dată cînd colegiul central 
de arbitri nu acordă importanța 
cuvenită delegărilor de arbitri la 
jocurile campionatului categoriei A 
și B. O dovadă în plus este dele
garea arbitrilor la jocul C.C.A.- 
Locomotiva Gr. Roșie (M. Popa la 
centru, Șt. Munteanu și I. Geor
gescu la tușe). Colegiul central a 
greșit grav neluînd în con-siderare 
arbitrajul foarte slab al lui M. 
Popa la jocul Ruda Hvezda-Flacăra 
Ploești și nici criticile aduse de 
întreaga presă El l-a delegat din 
nou pe M. Popa și urmarea a fost 
■un nou arbitraj sub orice critică. 
M. Popa a fluierat cu mare întîr-. 
ziere și încet, a apreciat greșit po
zițiile de ofsaid s-a deplasat co
mod pe teren și a recurs 'a prac
tica dăunătoare a deciziilor ta com
pensație. Arbitrii de tușe au gre
șit de asemenea, mai ales ta .sem
nalarea ofsaidului. Lipsa lor de a- 
tenție ca și a arbitrului de centru, 
a lăsat ncsancțion.at un ofsaid la 
faza din care C.C.A. a marcat pri
mul gal, ceea ce constituie o gravă 
greșeală.

A greșit și arbitrul M. Popa 
acceptînd delegarea aceasta, cînd 

.Ljîtia că nu este suficient pregătit

l-a driblat pe'Deleanu și a tras pu-' 
ternic în colț, jos

Arbitrul A. Varga (Cluj), atent, 
■ corect. A împărțit însă prea multe 

avertismente, trecînd cu vederea ge
stul nesportiv al lui Macri, care l-a 
lovit pe Paraschiva, ca și riposta 
lui Paraschiva, care i-a „plătit-o" 
prirdr-un pumn. Vasiu a fost elimi
nat depe teren (min. 80) pentru ati-’ 
tudini nesportive repetate.

Formații:
LOCOMOTIVA : Coman-Stănces- 

cu. Cristescu, Lungu—Ferenczi. Ma
cri—Călin (din min. 73 Pa'cai). Ma

rian, Olaru, Csegeszi, Filote
MINERUL : Crisnic — Romoșan, 

Vasiu, Panait—Deleanu, Farcaș II— 
Paraschiva, Farcaș I, Coidum (din 
min. 55, Sima), Gabor, Turcuș

EFTIMIE IONFSCU

București 1-1 (0-0)
de unde esie reluată în plasă de 
Guriță, care urmărise fază (m.n. 65). 
După acest gol, Locomotiva se re
trage în apărare, iar D’namo — be
neficiind de o condiție fizică mai 
bună — domină pînă l-a sfîrșit și e- 
galează. In min. 73, Neagu centrea
ză, iar Ene reia din voie, fulgeră
tor, în plasă. S-au remarcat : Fran- 
ciscovici, Corbuș. Ritter, Andreescu, 
Băcuț 1, Băcuț II. Călinoiu, Suru. 
T. Asztalos a condus. în fața a 
8.000 spectatori, următoarele for
mații :

Locomotiva : Franc-iscovici — Cor
buș, Androvici, Rodeanu (din min. 
46 Ritter) — Gall, N colin — Guriță, 
Ferenczi, A. Covaci, Ritter (din min. 
46 Andreescu), Bădeanțu.

Dinamo: Birtașu Băcuț I, Bă-i 
cuț 11, Szokfi — Nemeș, Toma —i 
B.arta (din min. 85 Raica), Călino'u,- 
Ene. Neagu, Suru.

P VELȚAN '

CLASAMENTUL
1. Flamura roșie Arad
2. C.C.A.
3. Dinamo București
4. Știința Timișoara
5- Locomotiva Timișoara
6. Flacăra Ploești
7. Știința Cluj
8. Locomotiva Grivița Roșie Buc.
9. Locomotiva Tg. Mureș

10. Minerul Petroșani
11. Metalul Cîmpia Turzii
12. Dinamo Orașul Stalin
13. Metalul Hunedoara
14. Progresul Oradea

Știința lași — Flamura
IAȘI 29, (prin telefon). Initîl- 

nind Flamura roșie Buhuși, echipa 
Știința din localitate, a fost ne
voită să cedeze la limită. Golul 
învingătorilor a fost înscris de 

Neacșu (min. 41), dintr-o pasă de 
la Biltz. Peste 4.000 de spectatori 
au asistat la un joc foarte echi
librat, în decursul căruia Știința 
a dominat mai mult dar fără e-

16 10 4 2 21:11 24
15 8 5 2 24:13 21
16 6 7 3 35:2.3 19
16 3 12 1 21:15 18
16 6 5 5 29:16 17
15 6 5 4 23:14 17
16 7 3 6 20:23 17
16 7 2 7 26:27 16
16 6 4 6 18:22 16
16 5 5 6 16:19 15
16 4 5 7 13:18 13
16 4 4 8 14:18 12
16 3 4 9 15:39 10
16 0 7 9 11:29 7

roșie Buhuși 0-1 (0-1)
fi căci ta te. După înscrierea golului,
jucătorii echipei Flamura Roșie 

Buhuși s-au retras în apărare, reu
șind să păstreze avantajul. S-au 
remarcat: Gheorghiu, Neacșu, Biltz 
II (de la învingători) și Păun. 
Vlad și Chițu (de la Știința). A 
arbitrat Desmereanu (București). 

r?R. BAC1U și R. UNTU 
corespondenți

pentru a conduce un joc de cate
goria A. Arbitrului M. Popa i se 
poate pretinde o justă apreciere a 
posibilităților lui, cu atît mai r alt 
cu cît el este membru în colegiul 
central 
stituie 
vință.

Colegiul 
datoria să 
mai multă 
în delegarea arbitrilor atît la cen
tru cît, mai a'es, la tușe, la jocu
rile campionatului categoriei A și 
B. Arbitrajul este unul din primii 
factori care determină desfășurarea 
jocurilor ta bune sau proaste con- 
ditiun-i.

CAMPIONATUL JUNIO
RILOR

Turneul final a! campionatului 
republican al juniorilor și-a în
cheiat duminică prima etapă. Cele 
opt echipe calificate ta acest tur
neu luptă cu o deosebită îndîrjire 
pentru cucerirea primului loc în 
cele două serii și, deci, pentru ca
lificarea în finala campionatulu-i. 
La terminarea turului, pe primul 
loc se af'ă Progresul F.B. Bucu
rești și Metalul Cîmpia Turzii, 
care au cele mai multe 
se califice ta finală. De 
ceste echipe au avut cea 
stantă comportare. Sub 
s-au prezentat Locomotiva Grivița 
Roșie și Locomotiva Timișoara, doi 
din candidații cei mai serioși la 
titlul de campion.

In prezent, clasamentele turneu-

trebuie să co.n-de arbitri și
exemplu în această pri-un

de arbitri are

lui se prezintă astfel :i

central
procedeze în viitor cu 
atenție și discern ămînt

șanse să 
altfel, a- 
mai con- 
așteptări

SERIA
1. Progresul F.B.
2. Flacăra Ploești 
? Dinamo Bacău 
4. Locomotiva Gr.

1. Metalul C.
2. Metalul
3. Locomotiva
4. Construct.

Returul turneului începe 
nică, cu jocurile: Locomotiva Gri
vița Roșie — Dinamo Bacău, Fla
căra Ploești — Progresul F. B., 
Locomotiva Timișoara — Metalul 
Oradea și Metalul Cîmpia Turzii 
— Constructorul Craiova.

DUMINICĂ O NOTĂ 
ETAPĂ LA „A”

Etapa următoare a returului ca
tegoriei A programează duminică 
3 octombrie jocuri deosebit de im
portante pentru situația din clasa
ment. Primele clasaie susțin jocuri 
toarte grele ta deplasare: Flamura 
roșie U.T.A. 1a Oradea, C.C.A. la 
Cluj și Dinamo București la Hune
doara. Iată programul complet al 
etapei:

• Tg. Mureș: Locomotiva — Fla
căra Ploești.

Clui: Știința — C.C.^, București.
Hunedoara: Metalul — Dinamo 

București.
București: Locomotiva Gr. R. — 

Dinamo Orașul Stalin.
Orad«a: Progresul — Flamura 

roșie Arad.
Cîmp'a Turzii: Metalul — Mi

nerul Petroșani.
Timișoara: Știința — Locomotiva 

Timter’’’"’
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Puțini sini acei care, vemți să-și 
petreacă zilele de odihnă în fru
moasa staț'une Sinaia, să nu se fi 
bucurat măcar o singură dată de 
existența terenului sportiv situat în 
plin centrul orașului. Iubitorii de 
sport, fie ei localnici sau vizitatori, 
prețuiesc străduința colectivului 
sportiv Metalul uzinele I.C. Frimu 
Sinaia, de a întreține în cît mai 
bune condițiuni bazele sportive în
credințate. S-ar cuveni, dec', ca a- 
oelași lucru să-l facă și cei cărora 
le-a fost încredințată conducerea 
activității sportive din acest ra'on. 
Din păcate, însă, lucrurile se pre
zintă tocmai pe dos. Dar, să lă
săm mai bine să vorbească fap
tele...

...Era o zi oaldă de vară. Pe te
renul sportiv Metalul din Sinaia, se 
strânsese o mulțime de tineri ve- 
niți să-și treacă examenul de con
trol G.M.A. După felul cum erau 
îmbrăcați. îți puteai da seama că 
băieții veniseră chiar de la lucru, 
din uzină, și acum îi așteptau pe 
examinatori. Cum însă timpul tre
cea și nu se mai arăta nimeni 
din comisia de control, tinerii, la 
propunerea instructorului Ștefan 
Croia, s-au apucat să mai repete 
odiată probele la care aveau să fie 
ejoaminați. Și poate că i-ar fi apu 
cat noaptea tot repeCnd așa, dacă 
din fundul stadionului nu s-ar fi 
auzit niște împușcături, dese, de 
ziceai că trage ocompanie întreagă. 
Mirați și totodată îngrijorați, s-au 
repezit cu toți într-acolo, să vadă 
ce s-a întîmplat. Stupoare 1 In fața 
lor. cu o armă de tir îndreptată 
spre o' țintă nevăzută, într-o pozi
ție de adevărat vînător, stătea 
Gancearov președintele comitetului 
raional C F S. Sinaia. Din nou, li
niștea micului orășel de munte fu 
tulburată de împușcături.

— Așa, încă două... Și alte două!
— Trage b ne președintele nostru 

Dar, unde vede el două, când de 
fapt nu nimerește decît cîte un sin
gur reflector ? întrebă mirat un tî- 
năr.

— Dar becur’le nu le pui la so
coteală ? îl întrerupse cu glasul 
plin de amărăciune și mîn'e un 
altul

— Ba, eu cred, socotind după fe
lul cum se clatină pe pic'oare, că 
președintele nostru le oara vede du
blu. Să-l oprim, băieți, că ne strică 
bunătatea de stadion și apoi nu 
mai vedem noi atît de curînd me
ciuri în nocturnă !

Și l-au oprit băieții, dar... nu 
pentru mult timp.

După cîteva zile de la această în
tâmplare, cînd era din nou cu... 
chef, președintele comitetului C.F.S. 
S'naia și-a adus aminte că au mai 
rămas cîteva reflectoare și becuri 
tefere, șî atunci a pornit-o omul 
iarăși la... vînătoare. Numai că, 
de data aceasta, ca ori șl cărui 
braconier, nu i-a mai mers și... l-a 
„vânat" mii ția pe el.

Date fiind veleitățile de pasionat 
vînător ale „președintelui Gan
cearov. credem că rîndurile de față 
îșl vor atinge și ele... ținta, iar 
organele superioare vor lua mă
surile ce se impun.

OCTAVIAN GINGU

INFORMAȚII
La concursul PRONOSPORT 

Nr. 25 (etapa din 26 septembrie), 
tînărul absolvent al Institutului 
Politehnic din Cluj — Petre Si
mon din str. 6 Martie 26 — a 
fost singurul participant care a 
indicat 11 pronosticuri exacte, ob
ținând cel mai mare premiu de 
pînă acum : 56.970.25 lei. (Tînărul 
Petre Simon participă la concursul 
PRONOSPORT. împreună cu ta
tăl său de la prima etapă. De 
data aceasta ei au depus 12 bule
tine) Singura indicație inexactă 
la buletinul cîștigător a fost me
ciul I U.R.S.S. (A) — R.P.U. (A) 
unde a pronosticat victoria gaz
delor.

Intr-o convorbire telefonică avută 
cu cîștigătorul concursului Nr. 25, 
acesta ne-a dat pronosticul său 
pentru etâțîa viitoare. Iată-1 :

I. Știința Cluj — C.C.A. X 
1 II. Locomotiva București —

Dinamo Orașul Stalin 2
III. Locomotiva Tg. Mureș —

Flacăra Ploești 1
IV. Știința Timișoara — Lo-

!• comotiva Timișoara 1
V. Metalul Hunedoara — Di-

namo București 2
VI. Progresul Oradea — Fla

mura roșie Arad 2
SPiiRTUL POPULAR
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1.760 km., 12 etape și 3 zile de 
repaus, iată în linii mari Circuitul 
ciclist al Republicii Populare Ro- 
tnîne, care se va desfășura de la 
3 la 17 octombrie.

Să străbați zilnic distanțe între 
100 și 200 km., nu este, firește, un 
lucru care să stea la îndemîna ori
cui. Kilometrii trec, zilele se suc
ced și oboseala te cuprinde. Dar, 
în fiecare dimineață, cicliștii, fru
mos echipați, cu bicicletele scli
pind de curățenie, bine puse la 
punct și unse la toate „încheietu
rile", se prezintă plini de vioiciune 
la startul unei noi etape. Și nici 
n-ai bănuit că tot ei sînt cei care 
au străbătut în ajun, 150-180 km., 
pe asfalt sau pe drumuri dure, cu 
urcușuri, praf și pietre, hiptînd de 
la primul la ultimul kilometru al 
etapei, pentru cinstea deosebită de 
a cuceri titlul de campion de mare 
fond al. țării.

In freamătul premergător ple
cării în etape, cicliștii vorbesc, glu
mesc și uneori uită cu desăvîrșire 
chiar și de cele mai grele clipe ale 
luptei sportive din etapa preceden
tă. Este, într-adevăr, un lucru foarte 
important ca, în fiecare zi, să fii 
din nou proaspăt, cu forțe noi și 
să iei lupta de la început, într-o 
nouă etapă, cu aceeași însuflețire 
cu care ai pornit în cursă, în prima 
zi.

Pentru a absolvi cu succes un 
asemenea examen, este absolut ne
cesar să fii pregătit temeinic, să 
fii perfect sănătos, în stare să re
cuperezi oboseala, de la o zi la 
alta și. mai ales, să ai o pregă
tire morclă adecvată.

Căci, fără calități morale și de 
voință, fără o dîrzenie excepțio
nală, cu greu poți trece diferitele 
momente dificile care se ivesc, ine
vitabil, în asemenea întreceri O 
perioadă de slăbire accentuată, o 
pană de cauciuc sau orice altă de
fecțiune materială, uneori o răstur
nare, te fac să pierzi minute pre
țioase. Și tocmai în asemenea îm
prejurări — '-a și atunci cînd ai 
rămas din plutonul fruntaș — sînt 
necesare, în primul rînd, calmul, 
judecarea limpede a situației, stă- 
pînirea de sine și, mai ales, aplicarea 
celei mai chibzuite tactici. Aceasta, 
atît în fazele în care te afli pe pri
mul plan, cît și în cele (mai cu

Campionatul republican de pala
In campionatul republican sînt 

programate două meciuri restanță 
la București și Cluj. Astfel, azi, 
îtrcepînd de la ora 17, la ștran
dul Tineretului din Capitală, C.C.A. 
întîlnește Flamura roșie Timișoara, 
iar la Cluj, Progresul din localitate 
primește replica echipei Dinamo Tg. 
Mureș. Tot la Cluj se dispută mîine 
a oltă partidă restanță. Intre Știința 
și Dfnamo Tg. Mureș

@-onosport
VII. Metalul Cîmpia Turzii — 

Minerul Petroșani X
VIII. Metalul Baia Mare — Mi- 

nerut Lupeni 2
IX. Dinamo Galați — Loco

motiva Constanța 2
X. Flamura roșie Sf. Gheor- 

ghe — Voința București X
XI. Metalul Cîmpina — Meta

lul București 2
XII. Metalul Brăila — Dinamo 

Bacău 1
Meciuri de rezervă

A. Flacăra Moreni — Progresul
București 2

B. Constructorul Craiova — Me
talul Uz. tractoare 2

C. Locomotiva Iași — Metalul
Ploești 1

D. Locomotiva Arad — Loco
motiva Cluj 2

După omologarea buletinelor de
puse la concursul Nr. 25 (etapa 
din 26 septembrie), au fost stabi
lite următoarele premii:

Buletine depuse: 227.881 
Premiul I: 1 buletin cu 11 pro

nosticuri exacte a 56.970,25 lei.
Premiul II : 15 buletine cu 10 

pronosticuri exacte a 5.258,79 lei.
Premiul III : 123 buletine cu 9 

pronosticuri exacte a 833,71 lei.
Lista oficială a premiilor apare 

in Programul PRONOSPORT 
Nr. 26. 

seamă în acestea) cînd te afli pe 
celelalte planuri ale cursei.

Un ciclist fără o asemenea pre
gătire morală și de voință, care 
uită în clipele grele sarcina ce i-o 
incumbă participarea Ia o între
cere de talia circuitului, este lesne 
cuprins de demoralizare și aban
donul îl pîndește...

Iată de ce alergătorii care vor lua 
startul duminică s-au pregătit din 
vreme și în mod special pentru 
această grea întrecere.

Astfel, lotul de cicliști de la 
Casa Centrală a Armatei, în frunte 
cu Norhadian și Datcu, au stră
bătut, sub conducerea antrenorului 
lor, D. Pantazescu, mai bine de 
două treimi din traseul circuitului. 
Pentru a obține succese, trebuie să 
cunoști în amănunțime parcursul. 
Așa a gîndit și antrenorul de la 
Flamura roșie, C. Cîrjan, care și-a 
luat echipa (M. Niculescu C. Stă- 
nescu. C Sandru si ceilalți), și a

NICOLAE VASILESCU (Dinamo) 
cîștigător în ediția de anul trecut

făcut de asemenea, o recunoaștere 
a mai multor etape.

Cicliștii de la Dinamo, conduși 
de antrenorul Nicolae Voicu, s-au 
stabilit la Orașul Stalm și de acolo 
au făcut diferite ieșiri de lung ki
lometraj, atingînd și o bună parte 
a traseului circuitului. Nicolae Țapu 
și-a pregătit și el echipa de la Me
talul după un program în care a 
inclus și parcurgerea șoselelor dure, 
cu drum fără asfalt, urcușuri „tari" 
și văi în serpentine. Nu s-au lăsat 
mai prejos nici echipele Progresul 
C. S. (condusă de C. Simionescu), 
Recolta, Voința, Constructorul, Lo

începe desfășurarea primului campionat 
republican de lupte libere

Anul acesta se desfășoară, pen
tru prima oară în țara noastră, 
campionatul individual de lupte li
bere. Prima etapă — pe regiune 
— urmează să înceapă peste două 
zile, adică sîmbătă. Este, desigur, 
un eveniment important pentru ac
tivitatea noastră sportivă. De aceea, 
trebuie să i se acorde importanța 
cuvenită de către toți cei care răs
pund de bunul mers a' mișcării 
sportive — mai ales în regiunile 
unde activează colective cu secții 
de lupte — și de către acele co
lective care au luqftători. Timp pen
tru organizarea primei etape a a- 
oestui campionat a fost suficient 
și, de asemenea, s-a putut duce o 
bună muncă de pregătire a con- 
curenților. Mulți dintre aceștia au, 
de altfel, pregătirea necesară — în 
special fizică — deoarece concu
rează și la lupte clasice.

Fiind primul concurs oficial de 
acest gen, este necesar să fie de
legați arbitrii cei mai competenți, 
chiar dintre luptătorii cu cunoștințe 
avansate, pentru ca întrecerile să 
decurgă în cele mai bune condiții.

Campionatul republican de lupte pe echipe
Desfășurarea campionatului repu

blican de lupte clasice pe echipe, 
continuă duminică. In etapa a- 
ceasta (a 4-a) sînt progra
mate întreceri deosebit de. in
teresante și mult mai echili
brate decît duminica trecută. Fără 
îndoială, „meciul etapei" este cel 
care va avea loc la București, între 
C.C.A. și Dinamo Orașul Stalin, 
formații clasate pe locurile 2 și 3 
în campionatul de anul trecut. In 
etapa precedentă, ambele formații 
au obținut victoria cu același scor, 
întâlnirile dintre aceste echipe au 
ocazionat totdeauna meciuri pasio
nante. atît C.C.A. cît și Dinamo 
avînd luptători care fac sau au fă
cut parte din loturile reprezenta
tive. campioni și maeștri ai spor

comotiva, Flacăra din Ploești și 
Avîntul. «

Ținând seama de miile de kilo
metri care au fost străbătute în 
ultima vreme, ca și de programul 
de pregătire, se poate afirma că 
cicliștii noștri sînt gata să ia 
startul în „Circuitul R.P.R.". Roa
dele muncii de pregătire, ca și ca
litățile tehnice și tactice ale diferi
telor echipe, urmează să se -vadă 
începînd de duminică, ora 13, cînd 
starterul va pronunța cunoscutele 
cuvinte: Atențiune! Pregătiți! Fiți 
gata!... PLECAȚI...

EMIL 1ENCEC

* *

Orar iul etapelor
Etapa I, 3 octombrie, 130 km.. 

București ora 13, Ploești ora 14,35, 
Buzău ora 16,30.

Etapa II, 4 octombrie, 100 km., 
Buzău 14., Brăila 16,40.

Etapa III, 5 octombrie, 170 km.. 
Brăila 11.30. Buzău 14,10, Focșani 
16,15.

Etapa IV, 6 octombrie, 153 km., 
Focșani 11,30, Bacău 14,15, Piatra 
Neamț 16,15.

7 octombrie, zi de repaus la Pia
tra Neamț.

Etapa V, 8 octombrie, 210 km., 
Piatra Neamț 9.30, Toplița 13,45, 
Tg. Mureș 16,45

Etapa VI, 9 octombrie, 110 kin. 
Tg. Mures 13, Turda 15.10, Cluj 
16.30.

Etapa VII, 10 octombrie, 150 km., 
Cluj 10, Huedin 11,20. Plecare 
Huedin 13,50, Oradea 16.30.

11 octombrie, zi de repaus la 
Oradea

Etapa VIII, 12 octombrie, 115 km., 
Oradea 12. Arad 16.

Etapa IX, 13 octombrie, 160 km. 
Arad 10,30, Deva 16

Etapa X, 14 octombrie, 120 km., 
Deva 11, Sebeș 12,45, Sibiu 14,30.

15 octombrie zi de repaus la 
Sibiu.

Etapa XI, 16 octombrie. 142 km., 
Sibiu 12, Făgăraș 14, Orașul 
Stahn 16

Etapa XII, 17 octombrie. 170 km, 
Orașul Stalin 10, Predeal 10,50, 
Sinaia 11.20, Ploești 12,40, Bucu
rești 14,30.

In această privință, deoarece lup
tele libere prezintă un specific a- 
parte față de cele clasice, este ne
cesar ca arbitrii să nu. se mărgi
nească numai la a sancționa anu
mite abateri, ci este cazul să se 
explice concurenților ce acțiuni sînt 
permise și care sînt nepermise. Ceva 
mai mult, înaintea întrecerilor, ar
bitrul principal trebuie să țină o 
ședință cu toți concurenții și ar
bitrii, pentru a lămuri tot ce a 
rămas neclar din regulament și a 
stabili puncte de vedere comune.

Cu privire la datele de desfășu
rare a campionatului; regulamentul 
prevede două zile (2 și 3 octombrie) 
pentru faza de regiune și tot două 
zile (8 și 9 noiembrie) pentru finala 
care urmează să aibă loc la Orașul 
Stalin. S-ar putea însă ca, în anu
mite regiuni, motive obiective să 
împiedice desfășurarea primei faze 
la datele de mai sus. In acest caz, 
și numai dacă sînt motive bine în
temeiate, faza de regiune va putea 
fi programată și în cursul săptă- 
mînii viitoare.

tului. La C.C.A. vor concura A. 
Ruzsi, D. Pîrvulescu, I. Popescu. 
V. Popovici, I. Corneanu, iar pen
tru Dinamo vor lupta I. Zentai, I. 
Bătrîn, Fr. Harri, V. Onoiu etc.

Foarte echilibrate sînt, de aseme
nea, meciurile de la Arad (Fla
mura roșie Arad — Flamura roșie 
Cluj), Reșița (Metalul — Locomo
tiva Timișoara), Lugoj (Progresul 
— Metalul Baia Mare), ca și celă
lalt meci de la București (Con
structorul București — Constructo
rul Ploești) care se va desfășura 
sîmbătă de la ora 18 în sala li
ceului de băieți nr. 9 din str. 
Italiană. In deplasare la Ora
dea, Dinamo București are o sarcină 
ușoară în fața echipei Progresul 
din localitate.

• FOTBAL. — Jo:ul restanță 
din seria I-a Voința București — 
Metalul 23 August București se dis
pută astăzi pe Stadionul Dinamo, 
cu începere de la ora 16.

— Partida dintre D namo Galați 
și Locomotiva Constanța, progra
mată pentru duminică la Galați, se 
va disputa în aceeași zi la Brăila, 
la ora 14.15. în deschidere la meciul 
Metalul Brăila — Dinamo Bacău.

— întâlnirea Locomotiva Gr. Ro
șie— Dinamo Orașul Stalin se va 
disputa duminică pe Stadionul Giu- 
lești de .la ora 16. In deschidere, la 
ora 14,15, un meci de juniori : Lo
comotiva Gr. Roșie — Dinamo Ba
cău.

— In cadrul campionatului de pi
tici, duminică se d spută următoa
rele jocuri : Seria l-a: Voința I — 
Avîntul teren Dinamo II. ora 8; 
Locomotiva I — Rezervele de Mun
că I teren Dinamo II, ora 10,30; 
Constructorul — Tînărul Dinamo- 
v'st I, teren C.A.M., ora 9,15 ; 
C.C.A. I - Metalul, teren C.C.A. 
oră 8. — Seria a Il-a : Voința II
— Flacăra, teren Dinamo II, ora 
9.15; Locomotiva II — Flamura ro
șie, teren Giulești I, ora 8 ; Re
zervele de Muncă II — Tînărul Di- 
namovist II, teren C.A.M., ora 8; 
C.C.A. 11 — Progresul, teren C.C.A. 
ora 9,15.

e BOX. — Sîmbătă seara, la ora 
21, va avea loc la Centrul de an
trenament Progresul (fost Doherty) 
o întîlnire am cală între reprezen
tativa asociației Voința și echipa 
colectivului Flamura roșie AFmen- 
tație Publică. Printre boxerii care 
vor evolua se numără D. Mîțu, Gh. 
Negoiță, A. Florea, Toma Marin, 
Al. Eremla, D. Dumitru (Flamura 
roșie) și I. Fabian, Manon Florescu. 
St. Văcaru, I. Văduva, Dobre Mus
tață, I. Buzac (Voința).

• RUGBI. — Duminică se va 
desfășura în Capitală un bogat pro
gram rugbistic. Iată mecurile și 
locul lor de desfășurare : Stad Di
namo ora 10,30: Dinamo — Con
structorul Or. Stalin ; teren C.C.A. 
ora 9: C.C.A. — Constructorul 
București; teren Progresul F.B. ora 
14,30; Minerul București — Știința 
Iași; ora 16: Progresul Sănătatea
— Știința București.

— In țară vor avea loc următoa
rele jocuri : Minerul Petroșani — 
Progresul F.B. (cat. A) ; Gat. B. 
seria I-.a : Locomotiva Tim. — Știin
ța Tim.; Știința Cluj — Știința Or. 
Stalin ; Știința Arad — Locomotiva 
Cluj ; Seria a Il-a : Locomot va Bu
zău — Dinamo IX București ; Fla
căra Ploești — Progresul Tecuci.

— Miercuri 6 octombrie se va juca 
ta Brăila restanța dintre Ștința 
Galați și Dinamo IX București.

• ATLETISM. — Pentru sîmbătă 
și dum’nică a fost programată eta
pa cincea (prima etapă a returului) 
din cadrul campionatului republican 
de atletism pe echipe pe anul 1954. 
In această etapă vom putea urmări 
următoarele întâlniri : Constructorul 
4- Flamura roșie — Dinamo — 
C.C.A. și Știința București — Pro
gresul — Știința Cluj (la Bucu
rești) ; Știința S M.T.C.F. 4- Voința
— Metalul — Locomotiva la Timi
șoara.

• TENIS.— In pirtida restantă 
din cadrul campionatului de tenis 
al R.P.R. categoria A, echipa Casei 
Centrale a Armatei a întrecut
Dinamo București cu scorul de 
8-3.
Timișoara 29 (prin telefon) In 

fntîlnirea dintre Știința Politehnica 
București șî Metalul I.R.E.T. vic
toria i-a revenit primei echipe, cu 
scorul de 8-3.

La handbsl, Știința lași— 
C.C.A. 7-8 (5-5)

IAȘI, (prin telefon). In localita
te s-a .disputat marți meciul dintre 
C.C.A. și Știința Iași, terminat cu 
victoria oaspeților, după un meci 
foarte viu disputat și spectaculos.

CCA a întîmplnat o rezistență 
neașteptată și a trebuit să se în
trebuințeze mult pentru a obține 
cele două puncte.

Punctele au fost marcate de LitiJ 
denbach (2), Hurubeanu (3), Ho- 
nert și Navrotescu pentru localnici, 
respectiv Sauer (3), Bretz, Meitert 
(2), Wagner (2, din care unul din 
13 metri) pentru CCA.

A condus, cu mici scăpări, M. 
Antonescu-Ploești.

O. WEINER 
și M. NEGULESCU 

corespondenți



5 ani de sport nou în China Nouă
In țara celor 600 de milioane de 

oameni liberi, de la hotarele Man. 
goliei și pînă în Tibet, ziua de 
muncă începe cu 15 minute de gim
nastică... Orice ai fi. muncitor, 
școlar, ostaș, cultivator de orez 
6au profesor universitar, dimineața 
deschizi aparatul de radio și postul 
China Nouă te invită să execuți 
timp de un sfert de oră, in ritmul 
unui cîntec popular, mișcările de 
învorare recomandate de specia
liști în ale educației fizice. Din 
anul 1951, aceasta a devenit un 
bun obicei pentru majoritatea ce
tățenilor din R. P. Ch'neză.

lată un mic, dar important as
pect al dezvoltării culturii fizice in 
marea țară a Asiei de răsar t, 
acolo unde, cu 5 ani în urmă, a 
fost deschis drumul unei vieți noi. 
Intr-adevăr, sportul face parte a- 
cr.rn din ob'ceiur.lc de f ecare zi 
ale fiilor și fiicelor Chinei.

De la o preocupare sporadică a 
celor avuți. așa cum era în anii re
gimului gomindanist de tristă 
amintire, sportul a ajuns astăzi să 
fie practicat de milioane de t:- 
neri și vîrstn’ci din R. P. Chine
ză, eliberați pentru totdeauna de 
sub jugul imperialismului. Această 
înflorire pe care ocunoașle sportul 
în anii puterii populare se oglin
dește în numărul uriaș de partici
pant! 11 competițiile de mase, In 
numărul mereu sporit de siportivi 
și echipe care își dispută suprema
ția în cadrul campionatelor țării, 
în cifrele tot mai ridicate și mai 
valoroase ale recordurilor țării-

Dacă, de pildă. în anul 1949, la 
campionatele de baschet și volei 
organizate în cinstea zilei de 1 

Această tinără sportivă poartă cupa cucerită în concursurile feroviarilor 
desfășurate la Pekin.

Mai au luat parte 30 de echipe 
muncitorești, un an mai tîrziu nu
mărul lor a crescut la 427, iar în 
1952 la aproape 800. Oamenh mun
cii au deschis toate drumurile 
pentru practicarea disciplinei. spor
tive preferate.

Educația fizică a fost introdusă 
ca obiect obligatoriu în școlile 
medii și super’oare Activitatea 
sportivă școlară devine din ce în 
ce mai variată, îmbrățișînd disci
plinele cele ma' diferite. Din 1932 
au fost introduse în școlile secun
dare ș superioare antrenamente 
regulate pentru- elevi, care, cer 
în mod cb igaforiu o oră pe zi. 
Statistca arată că 90 la sută din 
școlarii și studenții dn Pekin 
sînt antrenați în această activita
te. In provincia Liaotun, 80.000 
de studenți au obț’nut normativele 
cerute prin acest sistem.

Ofițerii și ostașii armatei popu
lare oe eliberare au fost totdeau
na entuziaști iubitori ai sportului. 
Cili ir când erau angrenați în 
luptele grele împotriva armatei de 
mercenari ai gomrndamștilor, în 
pauzele dintre lupte, ei își fă
ceau timp pentru practicarea 
sportului. După marea victorie a 
forțelor populare, mișcarea de cul
tură fizică a cunoscut o răspândire 
și mai mare in rîndul ostașilor. 
Anual, la 1 august au loc mari 
serbări sportive pe armată. Ele 
sînt o trecere in rev'stă a uriașe
lor realizări obținute în domeniul 
sportului de bravii ostași a Chinei 
Noi. Cu prilejul campionatelor de 
baschet și de volei pe întreaga 
CJ' -'ă. desfășurate in mai 1953, 
echipele armatei au cucerit titlurile 

de campioni, atît în întrecerile 
masculine cit și în cele fentin ne.

In trecut, țărănimea chineză a 
fost ținută secole de-arindul in 
întuneric. Regimul gom ndanist a 
smuls din viața țăranilor piuă și 
sporturile tradiționale, atit de iu
bite de popor. Cu totul alta este 
situat a acum. Stăpîni pe pămîn- 
tui căruia îi culeg roadele, oame
nii muncii de pe ogoare au reîn
viat jocurile și sporturile moște
nite de la străbuni, dar au îmbră
țișat în mase largi și d scljilinele 
moderne. De aceea, nu-i de mirare 
că putem urmări astăzi intr-un 
sat cît de îndepărtat un meci de 
fotbal sau o competiție de volei, 
precedate de o întrecere de trage
re cu arcul sau de luptă cu palo
șul.

Există cîteva date trad ționale la 
care au loc mari serbări sportive 
populare ale jocurilor străvechi. 
Poporul așteaptă cu nerăbdare zi
lele de 15 ianuarie, 5 mai sau 15 
iulie, cînd pretutindeni au loc mari 
competiții de acest gen.

Sporturile moderne sînt și ele 
foar'e răspîndite in mijlociți țără
nimii din R. P. Chineză. Este su
ficient să arătăm că într-un singur 
district a! provinciei Ciun-Cian au 
fost create 135 echipe de baschet 
și volei, care înglobează 1640 de 
jucătorț. Aceste sporturi sînt foarte 
răspîndTte și în alte provine ! ale 
Chinei, dar alături de ele se p. ac- 
tică pe scară largă atletismul, îno
tul, gimnastica, fotbalul etc. Din 
rinahifile sportivilor țărani se ri
dica imereu talente noi, care con
curează cu succes în marile între
ceri. Țăranul Hoang Hen, muncitor 
agricol din provincia Tai-Cian, a 
devenit membru al echipgi reprezen
tative de volei a R. P. Chineze. 
Lu Ian Lun, un tînăr sătean din 
China de nord-est, a stabilit în 
1953 recordul de patinaj al R. P. 
Chineze în proba de 5.000 m.

Față de numărul mereu sporit 
al celor angrenați în mișcarea 
sport vă, vechile construcții și ame
najări s-au arătat a fi cu totul in
suficiente. De aceea, în întreaga 
țară se desfășoară o uriașă cam
panie pentru ridicare de noi con
strucții sportve. Dintre marile 

realizări, trebuie să amintim să
lile de gimnastică și bazinele 
de înot din Pekin, a căror 
construcție a fost încheiată în I95f 
și care au o suprafață totală de 
40-502 m.rp. De asemenea, marele 
stadion olimpic din Pekin, sala de 
sporturi și un număr imens de te
renuri de baschet, volei, fotbal, 
care au răsărit în colțurile cele 
mai îndepărtate ale țării. Numai 
sportivii feroviari au la dispoziție 
1200 de terenuri de sport.

In activitatea sa de zi cu zi, 
mișcarea de cultură fizică și sport 
din R. P. Chineză se călăuzește 
după experiența sportului soviet e. 
Și în domeniul sportului, ajutorul 
Uniunii Sovietice a fost prompt, 
el manifesfîndu-se nu numai prin 
numeroasele cărți și materiale de 
specialitate, dar și prin vizitele pe 
care antrenorii șj sportivii de frun
te din U.R.S.S. le-au făcut în R. 
P. Chineză. Baschetbaliștii, gim- 
naștii, atleții sovietici au întreprins 
turnee lungi î.n R. P. Chineză, 
luând parte, alături de sportivii

Voleiul cunoaște o mare raspindire in mijlocul tineretului din R P. Chi
neză, fiind practicat pe scară largă in toate provinciile tării, hi fotogra
fie, o fază spectaculoasă din cadrul unei întilniri disputate anul trecut, 
cu prilejul campionatului tării > C

chinezi, la antrenamente comune 
și întilniri prietenești. Roadele a- 
cestor vizite s-au văzut în crește
rea considerabilă a măiestriei spor
tivilor chinezi, în realizarea de noi 
recorduri și performanțe de va
loare.

Numai în prima jumătate a anu
lui 1953, Editura Cultura Fizică 
Nouă a editat 58 de titluri de cărți 
sportive printre care numeroase 
traduceri din literatura sovietică 
de specialitate, cu un tiraj de 
1.240.000 de exemplare. In R. P. 
Chineză apare și o revistă lunară, 
„Cultura Fizică Nouă”, care popu
larizează în mase largi înaintata 
experiență a sportului sovietic.

La r’ndii.l lor, sportivii chinezi 
au fost în repetate rînduri oas
peți ai Uniunii Sovietice, voleiba
liștii. fotbaliștii, înotătorii, atleții, 
au evoluat tn U.R-S.S-, iar între
cerile lor cu sportivii Uniunii So
vietice au constituit un prilej de 
adevărată școală. Recent, la cam
pionatele de atletism ale U.R.S.S. 
au luat parte, în afară de concurs, 
atleți din R.P. Chineză, care, pe 
admirabilul stadion ,.N. S. Hrus- 
cev” din Kiev, au stabilit o serie 
de noi recorduri. Noi recorduri au 
realizat și înotătorii chinezi, în 
cadrul întîlnirii prietenești cu îno
tătorii sovietici, desfășurată la 
Tbilisi.

De asemenea și fotbaliștii ma
ghiari au făcut, la începutul aces
tui an. un lung turneu în China, 

împărtășind spoortiviior chinezi din 
bogata lor experiență. La rindul 
ei, echipa de fotbal Ba-i a fost in
vitată la turneul internațional din 
R. P. Bulgaria, unde a avut pri
lejul să în-tîlnească o serie dintre 
cele mai bune echipe din țările de 
democrație populară.

As'fel, sportrv’i Chinei Noi par
ticipă din ce în ce mai des la 
competiții internaționale. Ei au 
fost prezenți la concursurile din 
cadrul Jocur'lor Mondiale Univer
sitare. Echipele de baschet au fă
cut numeroase turnee în țările eu
ropene. Am avut și noi prilejul 
să-î admirăm în repetate rfnduri 
pe iscusiții baschetbaliști chinezi, 
care ne-au impresionat prin teh
nica lor avansată și stilul spec
taculos de joc.

Așezată pe baze solide, mișca
rea de cultură fiz'că și stport din 
R. P. Chineză pășește continuu 
pe un drum ascendent. Animați 
de dorința de a întări legăturile 
de prietenie cu toate popoarele lu
mii, luptători înflăcărați pentru 
pace, constructori pricepuți ai vie
ții noi din patria lor, sportivii chi
nezi sînt înconjurați de dragostea 
și grija poporului. Ei își înzecesc 
eforturile, pentru a fi pretutindeni 
în frunte, în întrecerea pașnică de 
pe stadion, la fel ca în munca de 
construcție, care cunoaște în R. P. 
Chineză uriașa anvergură a ma
rilor realizări.

Fotb aiul peste hotare
R.P. POLONA — R.D. GERMANĂ 

1—0
Statînogiod (prin telefon). Du

minică 27 septembrie reprezentati
vele de fotbal ale R.D. Germane și 
R.P. Polone, au susținut o dublă 
întâlnire. Primele selecționate ale 
celor două țări au jucat în orașul 
Rostock din R.D. Germană. Victo
ria le-a revenit, la limită, fotbaliș
ti or polonezi: 1—0. Unicul gol al 
partidei a fost înscris de Cieslik.

La Krakov s-au întîlnit repre
zentativele secunde. In aceasta în- 
t lnire victoria a fost de partea c- 
chipei R.D. Germane care a dispus 
cu scorul de 2—I. Punctele învin
gătorilor au fost înscrise de Treu- 
ger și Mayer. Pentru gazde a în
scris Baskiewicz. întâlnirea a fost 
condusă b:ue de arbitrul romîn C. 
Mitran.

TURNEUL FOTBALIȘTILOR 
CEHOSLOVACI IN SCOȚIA

Praga (prin radio).—Echipa pra- 
glieză de fotbal Spartak Sokolovo 
a susținut ultimul meci în Scoția, 
jucînd in localitatea Lilmarnock 
cu echipa reprezentativă a orașu
lui. Victoria ia revenit echipei 
gazde, cu scorul de 5—2 (3—1).

Fotbaliștii celtoslovaci se vor de
plasa în Olanda, urmind ca dumi

nică 3 octombrie să întîknească e- 
cliipa reprezentativă a țării.
SURPRIZE IN CAMPIONATUL 

DE FOTBAL AL AUSTRIEI
Viena. — In ultima etapă a cam

pionatului de fotbal a! Austriei, e- 
chipele F.C. -Austria și Rapid au 
fest învinse. Admira a întrecut cu 
3—2 F.C. Austria, iar Linzer 
A.S.K. a învins cu 5—2 echipa foș
tilor campioni Rapid. Dup.ă patru 
etape, în fruntea clasamentului se 
află Vienna, cu 7 puncte. Austria 
este pe locul a', treilea, cu 6 puncte 
iar Rapid pe locul penultim, cu 2 
puncte.
FOTBALIȘTII B LGARI JOACA 

PESTE HOTARE
Sofîa — (prin telefon). Echipa 

de fotbal Uda mic Sofia a plecat 
la Tel Aviv (Israel). In Israel. 
fotbaliștii bulgari vor Susține mai 
multe întilniri.
LA 20 OCTOMBRIE, CERVENA 
ZVF.ZDA-BELGRAD JOACA LA 

SOFIA
SOFIA. — (Prin telefon de la 

corespondentul nostru). — După 
cum aiHvntă ziarul ,,<)tec?stven 
Front" echipa iugoslavă de fot
bal Cervena Zvezda va întîlni la 
20 octombrie la Solia o echipă de 
frunte din campionatul R.P. Bul
garia,' probabil Ț.D.N.A.

Tabelul turneului final al celei de-a Xl-a Olimpiade de șah 
Amsterdam —1954

4 2 3 66 7. 3 9 40 H total lac

4 U.R.S.S.
^2
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Lk ^.Cehoslovacă r/z 7 3 2 % 2 3 ZX 37 27 ly
5 G. Occidentala 1 1/z V/z 1 2 Z/z % liV 4 3 23a T
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? Israel 2 1 1 27 Vk 3 ii 3 y2 3 2 27 22 E’
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Au socft pdmii participante la campionatele 
internaționale de tir ale 1 P. Romîne

Pirimii participant la campiona
tele internaționale de tir ale R. P. 
Romîne au sosit în Capii ila, Pe 
aeroportul Băneasa, sportivii ro
mîni au întîmpinat ieri după a- 
miiază delegația sportivilor suedezi, 
care cuprinde trăgători de o V3- 
loajp deosebită. Discuttnd cu con
ducătorul echipei suedeze Per Hen
rik Lbnnberg, am aflat că lotul de
plasat la București a făcut pregă
tiri speciale în vederea întrecerii 
de pe poligonul Tunari.

„Componenților echipei suedeze, 
ne-a declarat Lbnnberg, și mie în 
special, ne sînt cunoscute rezul
tatele trăgătorilor romîni, pe cei 
mai valoroși cunoscfridu-i de la 
Campionatul Mondial de la Oslo și 
de ta Jocurile Olimpice de la Hel
sinki. In cele două concursuri dis
putate în capitalele Norvegiei și 
Finlandei, ne-am putut da seama 
că trăgătorii romîni au un tempe
rament care-i avantajează, dar au, 
în acelaș timp, un mănunchi de alte 
calități care îi fac și foarte preciși. 
I-am admirat atunci pe Lichiardo- 
pol și Sîrbu, cel de al doilea nunu-

Echipele reprezentative de baschet ale Belgiei, 
adversare de valoare ah echipelor noastre

Azi sau miine vor sosi in Capi
tală, pe calea aerului, echipele de 
baschet ale Belgiei care vor întîlni, 
sîmbătă și duminică, echipele re
prezentative ale R. P. Romîne.

Întrecerile cu jucătorii belgieni 
sînt un eveniment de seamă în ac
tivitatea baschetului nostru, . mai 
ales dacă ținem seama de faptul că 
adversarii noștri reprezintă o va
loare în baschetul european, con
firmată în toate marile întreceri 
internaționale la care au participat 
echipele B.lgiei.

Astfel, numai în ultimii doi ani 
echipa masculină a Belgiei a reu
șit să obțină victorii prețioase asu
pra echipei Franței, una dintre cele 
mat bune de pe continent, pe care 
a întrecuf-o de două ori, ca și a- 
supra echipei Italiei. In turneul in
ternațional de la Milano, unde 
Belgia a fost reprezentată de o e>- 
chtpă compusă din cei mai tineri 
baschetbaliști, aceștia au avut com
portări foarte Sune, remarcate de 
specialiștii -prezenți ca și de presa 
sportivă. După cum s-a mai scris, 
echipele naționale masculine ale 
R. P. Romîne și Belgiei s-au în- 
tîlnit ultima oară Ia campionatele 
europene (Moscova, 1953). Atunci, 
victoria i-a revenit echipei noastre 
la șase puncte diferență.

In această privință, sînt deosebit 
de interesante impresiile lui Mihai

Fotbaliștii elvețieni
BUDAPESTA 29 (Agerpres). — 

MTI transmite
La 10 octombrie, pe stadonul 

Popular din Budapesta va avea loc 
tntîlnirea internațională de fotbal 

nîndu-mă de-a dreptul prin perfor
manța sa. Astăzi, iată-ne chiar în 
țara lor și trebuie să mărturisesc 
că ne așteptăm la o mare compe
tiție și nu poate să nu fie așa, dacă 
ținem seama de valoarea partici- 
panților.

In echipa noastră ex'stă record
mani și campioni cu experiență și 
alții mai tineri, dar f arte talen- 
tați, Torsten Ullman a fost de șapte 
ori campion al luimii și odată cam
pion olimpic, deținînd și recordul 
mondial. E drept că are 46 de ani, 
dar trage acum la fel de bine ca 
în... prima tinerețe. Ake Lindblom 
și Anders Kvissberg sînt doi tineri 
care s-au evidențiat în ultimele 
competiții Kvissberg, a cucerit 
de altfel titlul de campion al Sue
diei, ca și Oile Ohlsson. Gustav 
Preutz este campion a! nordului. 
Căpitanul echipei, Kurt Johansson, 
este și el un performer renumit. 
Numele lui este înscris de 63 de 
ori pe lista campionilor Suediei.

Acum, iată-ne la București, aș- 
teptînd cu nerăbdare începerea în
trecerilor”.

------------------ j—

Nedef, din naționala noastră, care a 
jucat atunci contra belgienilor. „Ju
cătorii belgieni au o pregătire teh
nică foarte bună — ne-a spus Ne
def. Ei mlnuiesc balonul cu ușu
rință și dovedesc multă inventi
vitate și putere de sezisare în or
ganizarea acțiunilor ofensive. Echipa 
Belgiei execută foarte bine contra
atacurile, pe care le efectuează prin 
pase surprinzătoare și precise. In 
apărare, belgienii utilizează de pre
ferință „zona", dar cunosc foarte 
bine și apărarea „om la om".

•te
Și rezultatele naționalei feminine 

belgiene sînt valoroase. Dintre ele 
trebuie citate în special, cele reu
șite în fața reprezentativelor Fran
ței, Olandei și Italiei. Echipele fe
minine ale R.P.R. și Belgiei s-.au 
întîlnit ultima oară la Budapesta 
(1949), cînd victorioase au ieșit ju
cătoarele noastre. Progresele re
marcabile din ultima vreme ale 
reprezentativei feminine belgiene o 
recomandă ca un adversar foarte 
dificil pentru formația noastră.

Ambele reprezentative belgiene au 
urmat un program special de pre
gătire pentru jocurile cu echipele 
R.P.R., astfel că dețin acum o for
mă foarte bună. Tocmai de aceea, 
meciurile de sîmbătă (ora- 16.30) 
și duminică (ora 17) de pe terenul 
Dinamo se anunță deosebit de in
teresante și echilibrate.

joacă la Budapesta
dintre echipele Elveției și R. P. Un
gare. In vederea acestei întîlniri, ju
cătorii maghiari, oare iau întîlnit du
minică la Moscova echipa U.R.S.S., 
au început pregătirile.

Mîine se dă plecarea in Circuitul Motociclist 
al Republicii Populare Romine

3165 km. — Iată distanța pe care 
motocicliștii vor porni s-o înfrunte 
mîine dimineață într-o luptă spor
tivă, Ia capătul căreia învingătorii 
vor îmbrăca tricourile de campioni 
ai țării pentru cursele de regulari
tate, rezistență și turism.

Finala campionatului a cărei des
fășurare începe mîine este o între
cere de o amploare neconsemnată 
încă în istoria sportului nostru cu 
motor. Prim lungimea neobișnuită 
a traseului, ca și prin formula nouă 
de desfășurare a campionatului, 
alergarea constituie o noutate 
pentru marea majoritate a moto- 
ciclîșbilor. Intr-adevăr, în afara 
cîtorva motocicliști care au parti
cipat la competiția internațională 
de șase zile, organizată anul trecut 
în R. Cehoslovacă și denumită pe 
drept cuvtat „Olimpiada motocicliș- 
tilor", nici un alt alergător din 
țară nu a străbătut șoselele într-o 
cursă cu medii orare care să varieze 
în funcție de starea drumurilor. De 
asemenea, componenții unei echipe 
nu au concurat nici odată pe cont 
propriu. Totdeauna s-au orientat 
în bloc și tot astfel și-au întocmit 
și itinerariul, figurînid întotdeauna 
doar într-un singur clasament : a- 
cela pe echipe. Acum, întocmai ca 
si motocicliștii care participă^ in
dividual, echipierii vor lua plecările 
separat, își vor fixa singuri itine- 
rariul vitezelor medii în funcție 
de capacitatea mașinilor pe care 
le au. In afara . clasamentului pe 
echipe, ei vor figura și în clasa
mentul individual, avînd astfel po
sibilitatea să lupte și pentru titlul 
de campion, nu numai pentru o- 
noarea de a fi component al echi
pei campioane.

Din experiența întrecerilor de a- 
cest gen. din anii precedenți, s-a

In jurul campionatelor 
mondiale de baschet

RIO DE JANEIRO 29 (Agerpres).
După cum transmit agențiie d« 

presă, campionatele mond ia!e de 
baschet, oare urmau să înceapă luna 
viitoare în Brazilia, par a fi serios 
compromise. Conducătorii federației 
brazii ene se află îmtr-un mare im
pas din cauza lipsei de fonduri pre
văzute pentru călătoria și găzdui
rea echipelor străine. Guvernul sta
tului Siao Paolo a refuzat să acorde 
ajutorul promis organ zatorilor, că
rora-nu le rămîne decît speranța de 
a solicita acest ajutor firmelor co
merciale. In cercurile sportive se 
crede că amînarea acestei compe
tiții mondiale va cauza nepartici- 
parea mai multor reprezentative.

La aceasta se adaugă și nemulțu
mirile create în sînul Federațiep-Tn- 
ternaționale de baschet, în urma re
fuzului guvernului brazil an de a a- 
corda vize de intrare echipei U.R.S.S., 
campioană europeană de baschet. Și 
echipei R. P. Ungare. 

văzut că alergările de regularitate 
și rezistență sînt destul de dificile, 
chiar și atunci cînd formula de 
desfășurare a curselor nu prezenta 
greutățile actualei competiții. Moto
cicliștii noștri au progresat însă, 
au acumulat suficiente cunoștințe, 
astfel încît, în momentul de față, 
organizatorii și-au putut permite 
să îngreuneze condițiile de între-

Adunarea motocicliștilor se va 
face în piața Universității, în- 
cepînd de la ora 8. De aci, la 
ora 9, concurenții vor lua ple
carea oficioasă cu direcția șos. 
Alexandriei. La km. 7 de pe șos. 
București — Alexandria, moto
cicliștii vor lua plecarea oficială, 
începînd de la ora 9,31.

cere. Acesta a fost principiul, cînd 
s-a hotărît adoptarea unei serii de 
puncte regulamentare din întrece
rea internațională de 6 zile, schim- 
bîndu-se astfel aproape fundamen
tal principiile care stăteau la baza 
alergărilor de regularitate, rezis
tență și turism desfășurate pînă 
în prezent la noi.

Pentru buna desfășurare a 
cursei, organizatorii trebuie să 
dea dovadă Re o extraordina
ră operativitate. Totul va tre
bui să decurgă absolut matema
tic, orice mică scăpare din partea 
organizatorilor puțind face ca 9- 
ceastă finală de campionat să nu-și 
mai atingă scopul. Iată de ce,, atît 
organizatorii cît și motocicliștii 
și-au început încă de acum două 
luni pregătirile în vederea circui
tului R.P.R.

Fiecare etapă, din cele opt cît 
are competiția, este grea, majorita
tea depășind 400 km. Cea mai di

Voleibaliștii romîni învingători in R. P. Albania
TIRANA 29 (Agerpres). - ATA 

transmite :
Ech pa ■ voleibaliștilor din R.P.R. 

care se află în turneu în R. P. Al
bania a susținut noi întîlniri cu e- 
chipele albaneze. In orașul Sbalin, 
voleibaliștii romîni au întîlnit echi
pa „Partizan". Jocul a fost urmărit

Noi maeștri emeriți ai sportului din R. P. Ungară
Printr-o recentă decizie a CCFS 

din R. P. Ungară, următorii atleți 
au primit titlul de maestru eme
rit al sportului : Csânyi, Csermâk,

VINERI $1 SÎMBĂTĂ LA
CEI MAI BUNI ATLET' Al

Praga, 28 (Radio). — Vineri și 
sîmbătă va avea loc pe stadionul 
Armatei Cehoslovace din Praga 
întîlnirea internațională de atle
tism dintre reprezentativele R. Ce
hoslovace și Suediei. Ambele țări 

ficilă va fi, desigur, etapa a V-a, 
Satu Mare — Cluj, care se dispută 
pe o distanță de 495 km. In această 
etapă, motocicliștii vor avea de 
escaladat trei munți : Gutiinul, Pris- 
locul și Măgura Calului.

Iată acum etapele finalei campio
natului motociclist de regularitate, 
rezistență și turism al R.P.R.

ETAPA I-A : Vineri 1 octombrie: 
București — Alexandria — T. Mă
gurele — Corabia — Caracal — 
Craiova — Tg. Jiu (360 km.).

ETAPA A II-A: sîmbătă 2 oc
tombrie : Tg. Jiu — Petroșanii — 
Hațeg —Caransebeș — Reșița —•' 
Lugoj — Timișoara — Arad (402 
km.). Duminică 3 octombrie zi de 
odihnă la Arad.

ETAPA A III-A: luni 4 octombrie: 
Arad — Deva -*• Orăștie — Sebeș
— Sibiu — Mediaș (328 km.).

ETAPA A IV-A : marți 5 octom
brie :. Mediaș — Blaj — Alba Iulia
— Abrud — Brad — Beiuș — O- 
radea — Cărei — Satu Mare (493 
km.).

ETAPA A V-A : miercuri 6 octom
brie : Satu Mare — Baia Mare — 
Vad — Săcele — Vatra Dornei — 
Bistrița — Beclean — Dej — Cluj 
(495 km). Joi 7 octombrie, zi de 
odihnă la Cluj.

ETAPA A VI-A: vineri 8 ootom- 
brie: Cluj — Turda — Tg. Mureș
— Reghin — Toplița — Didrău —• 
Tulgheș — P. Neamț — Roman — 
Tg. Frumos — Iași (470 km.).

ETAPA A VII-A: sîmbăită 9 
octombrie : Iași — Vaslui — Bîrlaid
— Tecuci — Focșani — R. Sărat —! 
Buzău — Intorsura Buzăului — 
Orașul Stalin (439 km.).

ETAPA A VIII-A: duminică 10 
octombrie : Orașul Stalin — Predeal
— Sinaia — Cîmpina — Ploești — 
București (173 km.).

de un numeros public și s a termi
nat cu rezultatul de 3—l în favoarea 
echipe’ R.P.R.

La 26 septembrie, selecționata ro- 
mînă a întîlnit ipe stadionul „Voyo- 
kușt“ din Skodra, reprezentativa o- 
•nașului. Intîln rea ia fost oîștigată, 
după o luptă strînsă, de voleibaliștii 
romîni cu scorul de 3—2.

Foldessy, 1 baros, Klics, Kovăcs, 
Szentgali, Roznoyi, Varasdi, Za- 
randi, Gyarmaiti Giga și Kizi A- 
ranka.

PRAGA SE VOR ÎNTRECE
R. CEHOSLOVACE $1 SUEDIEI

vor alinia la îiecare probă cite 3 
concurenți. Din lotul suedez fac 
parte săritorul în înălțime B. Nil
sson, precum și atleții Eriksson. 
Tore Nils-son, Bensson, Torekssonv 
Aberg.

I
terenul 
transformate

La un examen de control G.M A. gr. II, C. Paleo- 
logu, președintele unei comisii G.M. A. din colec-

Cu ocazia meciurilor de fotbal disputate pe 
grdsul din Focșani, obstacolele cursei G.M.A. sînt

tivul sportiv Locomotiva Ministerul C.F.R. 
pus pe un tînăr să dea proba de înot în locul

La Tecuci, la meciul Dmamo.Voința, 
au fost delegați doi arbitri (Dumitru 
Lazăr și Eliade Solomon).

în... tribune de spectatorii fără loc.

După sezisările corespondenților noștri: I. Kaufman, A. I. Chiuza și Aurelian Axente.
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